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SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ  
BAŞVURU EVRAK LİSTESİ 

 

 1. Kredi Talep Formu (EK 1/A-B) 

 2. Firma Bilgi Formu (EK-2)    

 3. Firma Taahhütnamesi (EK-3)    

 4. Muvafakatname1 (EK 4/A-B)  

 5. YÖB Beyan Formu2 (SÖİK YÖB TL kredisi için) (EK-5) 

  ( Döviz Kazandırıcı Hizmet İhracı Hariç) 

 Döviz Kazandırıcı Hizmet İhracatı için kullandırılacak kredilerde bu belgelere ilave olarak 
 
 6. Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi 
 
 sunulması gerekmektedir. 
  
 VRHİB aranmaksızın kredi kullandırılabilecek döviz kazandırıcı hizmetler; 
 

A. Döviz krediler3; 
 
  A.1. Başvuruda bulunan firmanın döviz kazandırıcı hizmet bağlantısını gösteren 

sözleşme vb. belgelerin birer örneği ile 
    
  A.2. Başvuruda bulunan firmanın döviz kazandırıcı hizmete ilişkin yetki belgeleri*nin 

ibrazı gerekmektedir.    
 

B. Türk Lirası krediler4; 
 
  B.1. Başvuruda bulunan firmanın döviz kazandırıcı hizmete ilişkin yetki belgeleri*nin 

ibrazı yeterlidir.   

                                                 
1 İhracata konu malı imal ile ihraç eden/yurtdışına satan firmaların farklı olması ve imalatçı firmanın kredi 
talebinde bulunması halinde imalatçı firmanın ihracatçı firmadan (EK 4A);  
   Kredinin seyahat acenteleri/tur operatörleri aracılığıyla verilen hizmetler için kullanılması durumunda krediyi 
kullanan firmanın ilgili seyahat acentesi/tur operatöründen (EK4B) muvafakatname alması gerekmektedir. 
 
2 YÖB’de faaliyet gösteren firmalar kredi talep ederken YÖB Beyan Formu doldurur. YÖB kredi başvurusunda 
bulunan firmanın ihracatçı olması durumunda, kredi talep formunda belirtilen imalatçı firmaya ait kapasite 
raporlarının ibrazı şarttır. İmalatçı firmanın kapasite raporu bulunmaması halinde, ürettikleri malların YÖB’de 
üretildiğine dair üretici makbuzu ve üreticilerin nüfus kâğıdı fotokopisi gibi, ihraç edilecek malın YÖB 
kapsamında üretildiğine ilişkin belgelerin, kredi başvurusu sırasında aracı bankaya iletilmesi zorunludur. 
 
3 Yalnızca yurt dışı turizm faaliyetleri, uluslararası taşımacılık faaliyetleri, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri 
ile gemi ve uçak bakım onarım faaliyetlerine yönelik hizmet satışları için kullandırılabilir. 
 
4 SÖİK Uygulama Esaslarında yer alan hizmetlerin tamamı için VRHİB aranmaksızın TL olarak finansman 
sağlanabilmektedir.  
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 *YETKİ BELGELERİ 
 

1. Turizm Hizmeti için  
 

 Turizm İşletme Belgesi (Turizm İşletmeleri için) 
 Kredinin ilgili turizm işletmesinin kiracısı tarafından 

kullanılacağı durumda, kiracı tarafından Turizm İşletme Belgesi 
ibraz edilene kadar işletme sahibine ait Turizm İşletme Belgesi ve 
Kira Sözleşmesi. 

 A-Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi (Seyahat acenteleri ve tur 
operatörleri için) 
 

2. Uluslararası Taşımacılık Hizmeti için: 
 

 Uluslararası Karayolu Nakliyat Firmaları: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen C2, L2 veya R2 yetki belgeleri 

 Uluslararası Denizyolu Taşımacılık Firmaları: T.C. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen Denize 
Elverişlilik Belgesi  

 Havayolu Firmaları: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından verilen İşletme Ruhsatı 
 

3. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri için Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi 
4. Müşavirlik, Yazılım ve Mühendislik Hizmetleri için  

 
 Teknik Müşavirlik Yeterlilik Belgesi 
 Mühendislik hizmetleri için faaliyet belgesi 
 Bilişim teknolojisi ile yazılım üreten işyerlerinin Kapasite Raporları ve 

Faaliyet Belgeleri 
 

5. Yabancı bandıralı gemi ve uçakların garanti kapsamında bakım onarım hizmetleri ve 
bunlara yapılacak mal ve hizmet satışları kapsamında,   

 
 Gemi bakım ve onarımı faaliyetleri için: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan işletme izni veya bu faaliyetin 
yürütüldüğüne ve  
Bakım ve onarım hizmeti veren yerli firmalar için; kendilerinin imalatçı 
firmaların yetkili bakım ve onarım servisi olduklarına ve yapılan bakım 
ve onarımın garanti kapsamına giren malzemeler için olduğuna dair 
belge 

 Uçak bakım ve onarımı faaliyetleri için: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı 

 
6. Yabancı plakalı tırların bakım onarım hizmetleri, yurt dışındaki yayın organlarına 

görüntülü veya görüntüsüz haber satışları ve döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri 
için söz konusu faaliyetlerin firmalar tarafından gerçekleştirilebileceğini tevsik eden 
bilgi ve belgeler.   
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