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KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI
AYLIK SEVKİYAT BİLDİRİMİNE İLİŞKİN ESASLAR








Sigortalı, Poliçe kapsamında her ay yapmış olduğu tüm sevkiyatları Sevkiyat Bildirim Formu ile takip eden ayın
10'una kadar, Türk Eximbank'ın belirlediği form ve usuller çerçevesinde bildirecektir. Sigortalı, ilgili ayda hiçbir
sevkiyat yapmamış olsa dahi E-Şube aracılığıyla sevkiyat yapmadığına ilişkin bildirimi yapacaktır.
Aylık sevkiyat bildirimleri, E-Şube’de sevkiyat bildirim kısmında yer alan ilgili Sevkiyat Bildirim Formu
kullanılarak yapılır.
Alıcının serbest bölgelerde yerleşik olduğu durumlarda, sevkiyatlar mikro ihracat çerçevesinde
gerçekleştirildiğinde veya yurt dışında yerleşik Satıcılar vasıtasıyla yapılan depodan, konsinyeden veya
iştirakten satışlar için ilgili formlar kullanılır.
Sevkiyat Bildirim Formlarında yer alan alanlara ilişkin alan açıklamaları ilgili formların açıklamalar sayfasında
yer almaktadır.
Bildirim formunda yer alan ödeme şekli alanı alttaki açıklamalar doğrultusunda doldurulmalıdır.
ÖDEME ŞEKLİ

AÇIKLAMALAR
İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra
ödendiği ödeme şeklidir. İhracatçı malını sevk ettikten sonra, sevkiyata ilişkin vesaiki
Mal Mukabili Ödeme
(CAG - Cash Against Goods) bedelsiz teslim edilmek üzere bir banka aracılığıyla veya doğrudan ithalatçıya
gönderir.
İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından ve poliçeyi
Kabul Kredili Mal Mukabili
kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekleştiği bir ödeme şeklidir.
İhracatçının ithalatçı ile yaptığı satış sözleşmesine uygun olarak malları sevk
etmesinden sonra bunları temsil eden sevk vesaiklerinin ödeme, poliçe kabulü veya
Vesaik Mukabili Ödeme
bono düzenlenmesi karşılığında banka aracılığı ile ithalatçıya teslimine imkan veren
(CAD - Cash Against
bir ödeme şeklidir. Banka ihraç bedelini tahsil ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya
Documents)
teslim eder.
Bankanın sevk belgelerini, bu belgelerle ekli poliçenin ithalatçı tarafından kabulünü
Kabul Kredili Vesaik
Mukabili (Müşteri Kabullü) takiben ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal bedelinin
ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir. Satıcının düzenlediği poliçe sadece alıcı
Kabul Kredili Vesaik
tarafından kabul edilmiş ise “müşteri kabullü”, bir banka tarafından kabul edilmiş ise
Mukabili (Banka Avalli)
“ banka avalli” olarak tanımlanır.
BPO, verilerin elektronik ortamda başarılı bir biçimde eşleşmesi veya
eşleşmezliklerin kabulü şartı altında belirli bir tutarı ödemeyi içeren, bir yükümlü
Banka Ödeme Yükümlülüğü
bankanın (alıcının bankası) bir lehtar bankaya (satıcının bankası) verdiği geri
(BPO - Bank Payment
dönülemez ve bağımsız bir taahhüt niteliğindeki ödeme şeklidir. İşlem vadeli ise
Obligation)
"Vadeli BPO", ibrazında ise "Görüldüğünde Ödemeli BPO" olarak seçim
yapılacaktır.
İthalatçının talep ve talimatı üzerine veya bizzat kendi adına işlem yapan bir bankanın
akreditif şartlarına uyulması kaydıyla ve akreditifte şarta bağlanan vesaikin ibrazı
Akreditifli Ödeme (L/C karşılığında, ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt eden ödeme şeklidir. İşlem
Letter of Credit)
vadeli ise "Vadeli Akreditif", ibrazında ise "Görüldüğünde Ödemeli Akreditif" olarak
seçim yapılacaktır.
İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir.
Peşin

Prefinansman

Takas/Barter
Bedelsiz

İhracata konu olan ürünün üretiminin finansmanında kullanılmak üzere ithalatçıdan
bedelin kısmen veya tamamen sağlanmasıdır. Prefinansmanda, peşin ödemede olduğu
gibi mal gönderilmeden önce mal bedeli gelmektedir. İthal edilecek mal karşılığı para,
önceden ithalatçı tarafından ihraç malının üretim veya tedarik edilmesi için kredi
olarak gönderilir; fakat ihracatın yapılması anında mal bedeli haline gelir.
İthalatçının satın aldığı mal ya da hizmetin bedelini kendi ürettiği ya da sahibi olduğu
mal veya hizmet ile ödemesi işlemidir.
Gönderilen mal veya hizmetin karşılığında herhangi bir bedel alınmayan ödeme
şeklidir.
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Sevkiyat bildiriminde yer alan ödeme şeklinin alıcı limit onayı kapsamında olup olmadığının kontrolünde
aşağıdaki tabloda yer alan hiyerarşi kullanılmaktadır. Ödeme şekilleri arasındaki hiyerarşi, alıcı limit onayında
limit özel şartının bulunduğu durumlarda farklılık gösterebilir.
o Örneğin, Mal Mukabili [1] ödeme şekli ile düzenlenen bir limit, diğer limit şartlarının sağlanması
durumunda bütün ödeme şekilleri [1-9] ile yapılan sevkiyatları kapsarken, Akreditif (Görüldüğünde
Ödemeli) [9] ödeme şekli ile düzenlenen bir limit sadece Akreditif (Görüldüğünde Ödemeli) [9] ödeme
şekli ile yapılan sevkiyatları kapsayabilecektir.
o Alıcı Limit Onayının birden fazla ödeme şekli ile düzenlenmesi durumunda sevkiyat bildiriminde yer
alan ödeme şeklinin kapsam kontrolünde Alıcı Limit Onayında yer alan ödeme şekilleri ayrı ayrı
değerlendirilir. Örneğin Mal Mukabili [1] ve Akreditif (Vadeli) [7] ödeme şekilleri ile düzenlenen bir
limit toplam limit tutarı kadar [7-9] ödeme şekilleri ile yapılan sevkiyatları kapsarken, Mal Mukabili
[1] limit tutarı kadar [1-6] ödeme şekilleri ile yapılan sevkiyatları kapsayabilecektir.

1. Mal Mukabili Ödeme

KAPSADIĞI
ÖDEME
ŞEKİLLERİ
1,2,3,4,5,6,7,8,9

2. Kabul Kredili Mal Mukabili

2,3,4,5,6,7,8,9

3. Vesaik Mukabili Ödeme

3,8,9

4. Kabul Kredili Vesaik Mukabili (Müşteri Kabullü)

3,4,5,6,7,8,9

5. Kabul Kredili Vesaik Mukabili (Banka Avalli)

5,6,7,8,9

6. Banka Ödeme Yükümlülüğü (Vadeli BPO)

5,6,7,8,9

7. Akreditif (Vadeli)

7,8,9

ÖDEME ŞEKLİ

8. Banka Ödeme Yükümlülüğü (Görüldüğünde Ödemeli BPO) 8,9
9
9. Akreditif (Görüldüğünde Ödemeli)
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“Kapsanmama nedeni” olan sevkiyatların bildirimlerinde ilgili kapsanmama nedeni seçilerek bildirim
yapılmalıdır. Kapsanmama nedenlerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
YURT DIŞI SEVKİYATLARIN KAPSANMAMA NEDENLERİ

KAPSANMAMA
NEDENİ
Peşin

Faktoring
Menfaat Alıcısı

AÇIKLAMALAR
Sevkiyatla ilgili mal bedelinin sevkiyattan önce tahsil edilmiş olması halinde, hem kapsanmama
nedeni hem de ödeme şekli olarak "Peşin" seçilmelidir. Söz konusu sevkiyatın bir kısmının peşin
bir kısmının vadeli yapılması halinde peşin olan kısmı için bu şekilde bildirim yapılmalı, vadeli
kısım için ise ayrı bir bildirim yapılmalıdır.
Sevkiyatın, faktoring, forfaiting veya benzeri işlemler yoluyla garanti altına alınmış olması halinde,
kapsanmama nedeni "Faktoring" seçilmelidir.
Poliçede tanımlanan Menfaat İlişkili Alıcılara yapılan sevkiyatların kapsanmama nedeni "Menfaat
Alıcısı" seçilmelidir.

Konsinye

Alıcının mal bedelini, malı sattıkça (veya satması halinde) ödediği, henüz satılmamış malların
mülkiyetinin ihracatçı üzerinde kaldığı ihracat biçimi olup bu şekilde sevkiyat yapılması halinde,
ilgili sevkiyatın kapsanmama nedeni "Konsinye" seçilmelidir.

1000 USD altı
İşlem

Poliçede düzenlenmiş özel bir şartla kapsam altına alındığı belirtilmediği sürece, brüt fatura
tutarının sevkiyat tarihindeki TCMB çapraz kur ile hesaplanmış Amerikan Doları karşılığı 1.000,00
USD altında olan sevkiyatlar için kapsanmama nedeni olarak "1000 USD altı İşlem" seçilmelidir.

Başka Firma
Adına Sigortalı

Sevkiyatın, bildirim yapan ihracatçı dışında bir başka firma tarafından Türk Eximbank’a sigorta
kapsamında bildirilmiş olması halinde, kapsanmama nedeni “Başka Firma Adına Sigortalı“
seçilmelidir.

Başka
Kurumdan
Sigortalı
Bedelsiz
Kapsam Dışı
Ülke
Pasif İhracat

Prefinansman

Serbest Bölgeye
Satış

Takas/Barter
Talebe Bağlı
Akreditifli
Transit Ticaret

Sevkiyata konu mal bedelinin ödenmemesi riskine karşın başka bir sigorta kuruluşundan garanti
veya benzeri herhangi bir teminat sağlanması durumunda kapsanmama nedeni “Başka Kurumdan
Sigortalı” seçilmelidir.
Bedelsiz olarak ihraç edilen mallar için hem kapsanmama nedeni hem de ödeme şekli olarak
“Bedelsiz” seçilmelidir.
Sevkiyatların Türk Eximbankın Ülke Risk Sınıfları Listesinde kapsam dışı olarak belirtilen
ülkelerde yerleşik alıcılara gerçekleştirildiği durumda kapsanmama nedeni olarak “Kapsam Dışı
Ülke” seçilmelidir.
Fiilen ihracatı gerçekleştiren aracı ihracatçı firmanın alacak lehtarı olmaması durumunda söz
konusu firmanın aracılığıyla gerçekleştirilen sevkiyatın kapsanmama nedeni “Pasif İhracat”
seçilmelidir.
Kesin sipariş almış ihracatçı firmaya, ihracata konu malın üretim veya tedarik edilmesini teminen
alıcı firma tarafından kredi olarak gönderilen fakat fiili ihracın yapılması anında mal bedeli haline
gelen tutar için hem kapsanmama nedeni hem de ödeme şekli "Prefinansman" seçilmelidir. Söz
konusu sevkiyatın bir kısmı için prefinansman sağlanması halinde söz konusu kısım için bu şekilde
bildirim yapılmalı, kalan kısım için ise ayrı bir bildirim yapılmalıdır.
Ödeme riskinin Türkiye siyasi sınırları içinde yer alan Alıcı üzerinde bulunduğu serbest bölgeye
yapılan satışlar sigorta kapsamı dışında olduğundan bu tür sevkiyatların bildirimi sırasında
kapsanmama nedeni "Serbest Bölgeye Satış" seçilmelidir. Ödeme riskinin Türkiye siyasi sınırları
dışında yer alan alıcı üzerinde bulunduğu (Fatura keşide edilen alıcının yurt dışı alıcısı olduğu)
serbest bölge satışları sigorta kapsamında değerlendirilebilecektir.
İthalatçının satın aldığı mal ya da hizmetin bedelini kendi ürettiği ya da sahibi olduğu mal veya
hizmet ile ödemesi durumunda ilgili sevkiyat bildiriminde hem kapsanmama nedeni hem de ödeme
şekli "Takas/Barter" seçilmelidir.
Alıcıya ilişkin Türk Eximbank Ülke Risk Sınıfı 1 veya 2 olan ve ödeme şekli Kabul Kredili Vesaik
Mukabili (Banka Avalli), Akreditif veya BPO olan sevkiyatların kapsam dışında bırakılması
isteniyorsa kapsanmama nedeni "Talebe Bağlı Akreditifli" seçilmelidir.
Yurt dışındaki bir ülkeden diğer bir ülkeye gönderilmek üzere gümrük işlemlerine tabi olmadan
Türkiye’ye girişi yapılan sevkiyatlar ile bir ülkeden bir başka ülkeye ihraç edilmek üzere Türkiye
sınırları içinden geçirilen sevkiyatların kapsanmama nedeni "Transit Ticaret" seçilmelidir.
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YURT DIŞI SEVKİYATLARIN KAPSANMAMA NEDENLERİ
KAPSANMAMA
NEDENİ

AÇIKLAMALAR

Yurt İçi Teminat Sevkiyatın Türkiye’deki bir banka garantisi çerçevesinde yapılması halinde kapsanmama nedeni
"Yurt İçi Teminat Mektuplu" seçilmelidir.
Mektuplu
Yurt İçi Teyitli
Akreditifli

Sevkiyatın Türkiye’deki bir banka tarafından teyit edilmiş bir akreditif çerçevesinde yapılması
halinde kapsanmama nedeni "Yurt İçi Teyitli Akreditifli" seçilmelidir.
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Sigortalı tarafından sigorta kapsamına alınması için bildirilen sevkiyatların alıcı limit onayları kapsamında olup
olmadıkları Türk Eximbank tarafından kontrol edilecek, sigorta kapsamına alınabilecek olan sevkiyatlar için
prim tahakkuk ettirilecek, sigorta kapsamına alınamayacak sevkiyatların ise sigortalanmama nedenleri
doldurulacaktır.
Sigortalı tarafından bildirimi yapılan sevkiyatların durumları E-Şube’den izlenebilecek ve sigorta kapsamına
alınan sevkiyatlara ilişkin prim ödemeleri E-Şube üzerinden de yapılabilecektir.
Alıcı limit onayı kontrolü sonucunda kısmen veya tamamen sigorta kapsamına alınamayan sevkiyatlara ilişkin
sigortalanmama nedeni aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulacak ve E-Şube üzerinden
izlenebilecektir.

SİGORTALANMAMA NEDENİ
Sıfır Limit

Daha Uzun Vade
Daha Riskli Ödeme Şekli
Limit Özel Şartı ile Uyumsuz

Yetersiz Limit

AÇIKLAMA
Sevkiyat tarihinde geçerli alıcı limiti onayı bulunmaması (Alıcı limit kararının
ret olması) durumunda sevkiyatın sigortalanmama nedeni “Sıfır Limit” olarak
doldurulacaktır.
Sevkiyata ilişkin vadenin alıcı limit onayında yer alan azami ödeme vadesinden
daha uzun olması durumunda sevkiyatın sigortalanmama nedeni “Daha Uzun
Vade” olarak doldurulacaktır.
Sevkiyata ilişkin ödeme şeklinin limit onay belgesinde yer alan ödeme şeklinin
kapsadığı ödeme şekillerinden biri olmaması durumunda sevkiyatın
sigortalanmama nedeni “Daha Riskli Ödeme Şekli” olarak doldurulacaktır.
Sevkiyatın alıcı limit onay belgesinde yer alan özel şartlara uygun olarak
yapılmadığı durumlarda sevkiyatın sigortalanmama nedeni “Limit Özel Şartı ile
Uyumsuz” olarak doldurulacaktır.
Alıcı limiti onay tutarının sevkiyat tutarından düşük olması durumunda
sevkiyatın sigortalanmama nedeni “Yetersiz Limit” olarak doldurulacaktır. Bu
durumda sigorta kapsamına alınacak tutar limit tutarı ile sınırlı olacak ve sigorta
kapsamına alınan tutar için prim tahakkuk ettirilecektir.
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