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2004/4 SAYILI TEBLİĞ1 

 

  

Madde 1- Bu Tebliğ ile 22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 

3’üncü maddesinin (k) bendine istinaden, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 

(KOBİ) ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına 

yönlendirilmesi amacıyla; ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, 

sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu 

suretle daha etkin faaliyet göstermelerini teminen kurulan şirketlere, Dış Ticaret 

Müsteşarlığınca "Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDS) Statüsü" verilmesi, geri alınması 

ve sorumlulukları düzenlenmektedir. 

 

Madde 2- Bu Tebliğde geçen: 

Müstesarlik : Dış Ticaret Müsteşarlıgını (DTM), 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ): 1 (bir) ila 250 (ikiyüzelli) arasında 

çalışan istihdam ettiği bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen işletmeleri,  

Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,  

Kalkınmada Öncelikli Yöre: Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamındaki illeri, 

Normal Yöre: Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamı dısında kalan illeri, 

Üretici Derneği: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu 

dernekleri, 

Üretici Birligi: Aynı üretim dalında faaliyet gösteren kooperatif ve birlikleri, 

Fuar: Yurt dışında düzenlenen; ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergiler ile 

münhasıran Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım faaliyetlerini, 

ifade eder.  

 

Madde 3- a) Normal yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; aynı üretim dalında 

(Ek-1) faaliyette bulunan, asgari 10 (on) KOBİ’nin bir araya gelmesiyle en az 500 

(beşyüz) milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir.  

b) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; aynı veya ayrı 

üretim dalında faaliyette bulunan ve bu yörelerde yerleşik asgari 5 (beş) KOBİ’ nin en 

az 250 (ikiyüzelli) milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması 

gerekmektedir.  

c) Aynı üretim dalında (Ek-1) faaliyette bulunan Üretici Dernekleri ve Üretici 

Birlikleri tarafindan anonim şirket şeklinde ve en az 500 (beşyüz) milyar TL sermaye 

ile kurulan şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü verilebilir. 

d) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin KOBİ niteliğindeki her bir ortağının sermaye 

payı, toplam şirket sermayesinin, Normal Yörelerde % 10 ve Kalkınmada Öncelikli 

Yörelerde % 20'sinden fazla olamaz.  

e) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesi durumunda, Müsteşarlığın 

önceden izni ve görüşü alınması şartıyla (d) bendinde belirtilen ortaklık payina ilişkin 

sınırlamalar uygulanmaz.  

f) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekmektedir. 

g) Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü için Müsteşarlığa başvuruda bulunan şirket ve 

 
1 02/07/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  27/11/2004 

tarihli ve 25653 sayılı, 16/04/2005 tarihli ve 25788 sayılı, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi 

Gazetelerde yayımlanan 2004/10, 2005/7, 2006/13 sayılı Tebliğler ile 10/05/2008 tarihli ve 26872 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Tebliğ ile getirilen değişiklikler metne işlenmiştir. 
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ortaklarıyla ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen 

muhteviyati itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının, 

başvuru sahibi şirket ve ortakların bağlı bulunduklari vergi dairesinden alınacak bir 

yazı ile belgelendirilmesi gerekmektedir 

 

Madde 4- Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, şirketin kurulması ve gelişmesinde 

yardımcı olmak amacıyla, ortaklık payları münferiden %10’u aşmamak üzere, 

aşağıdaki unsurlar ortak olabilir;   

a)   Normal Yörelerde aynı üretim dalında, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde aynı veya 

farklı üretim dalında faaliyette bulunan, 250'den fazla çalışan istihdam eden şirketler,  

b)      Profesyonel yönetici olarak çalışmaları kaydıyla gerçek kişiler,  

c)      Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ve ortaklarına mal, ekipman ve hizmet 

sağlayan şirketler,  

d)      Üretici Derneği, Üretici Birliği, vakıf, mesleki federasyon v.b. kuruluşlar.  

 

Madde 5- Şirketlerin Sektörel Dış Ticaret Şirketi olabilmeleri için örneği ekli (Ek-2) 

müracaat formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte Müsteşarlığa (İhracat 

Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

Madde 6- Yapılan inceleme sonucunda, bu Tebliğde belirtilen şartları haiz olan 

şirketlere Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü verilir ve konuya ilişkin Karar Resmi 

Gazete'de yayımlanır. 

 

Madde 7- a) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının üretimine katkıda bulunmak 

veya faaliyette bulunduklari sektörle ilgili işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla, 

Sektörel Dış Ticaret Şirketi yönetim kurulunca oybirliğiyle karar verilmesi ve 

Müsteşarlıktan önceden izin alınması kaydıyla, hizmet ve imalat sanayi sektöründe 

faaliyette bulunan şirketlere ortak olabilirler veya şirket kurabilirler.  

b) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının faaliyet gösterdiği üretim dalına ait 

hammadde tedarikinde imalatçı olarak değerlendirilirler. 

c) Normal Yörelerde yerleşik Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, aynı sektörde faaliyette 

bulunmak kaydıyla ortağı olmayan KOBİ’lerin, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 

yerleşik SDŞ’ler ise sektör ayrımı olmaksızın KOBİ’lerin ihracatına aracılık 

edebilirler. Ancak, ihracata aracılık etmeden önce, söz konusu KOBİ’den Vergi Usul 

Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen muhteviyati itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlenmediğinin veya kullanılmadığının bağlı bulunduğu vergi dairesinden 

alınacak bir yazı ile belgelendirmesini talep eder. Sektörel Dış Ticaret Şirketi söz 

konusu KOBİ’lerin ihracatına aracılık ettiği süre içinde, gerekli denetimleri 

gerçekleştirir.  

 

Madde 8- Sektörel Dis Ticaret Sirketlerinde; ortakliktan ayrilmak isteyen ortaklarin 

paylari, sirket yönetim kurulunun izniyle ve bu Tebligde belirtilen kosullara uymak 

kaydiyla, yeni veya mevcut ortaklara devredilebilir. Bu konuda Müstesarliga bilgi 

verilir.  

Madde 9-  Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim 

yılından başlamak üzere her takvim yılı içinde;    

a)       Fuara katılım gerçekleştirmek,    

b)       Faaliyette bulunduğu sektörle ilgili yurt dışı pazar araştırması projesi yürütmek, 

c)       Münferiden ve/veya ortaklarıyla, Müsteşarlığın koordinasyonunda organize 

edilen ticaret heyeti programlarına katılım sağlamak,    
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ç)   Sektörel Dış Ticaret Şirketi ve/veya ortağı KOBİ yöneticilerini ve/veya 

personelini, dış ticaret, kambiyo, gümrük, teşvik mevzuatı vb. konularda 

bilgilendirmek üzere seminer/eğitim programı düzenlemek veya düzenlenen 

seminer/eğitim programlarına iştirakini sağlamak,    

faaliyetlerinden en az ikisini gerçekleştirmeleri esastır.  

 

Madde 10- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, geçmiş yıla ilişkin faaliyetleriyle ilgili 

olarak, her yılın Ocak ayı sonuna kadar ekli (Ek-3) faaliyet raporunu Müsteşarlığa 

(İhracat Genel Müdürlüğü) vermekle yükümlüdürler.  

 

Madde 11- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve ortağı KOBİ’ler, ihracata yönelik devlet 

yardımlarının hedef grubunu oluştururlar ve bu yardımlardan öncelikle 

yararlandırılırlar. 

 

Madde 12- a) Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, kendi nam ve hesabına yurt içinden 

satın aldıkları malların ihracında; ihracat, gümrük, kaçakçılık, kambiyo ve ilgili sair 

mevzuatta öngörülen idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran 

sorumludur. 

b) Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile imalatçı arasında bir aracılık sözleşmesine binaen 

imalatçı şirketin bizzat imal ve tedarik ederek Sektörel Dış Ticaret Şirketi üzerinden 

gerçekleştirdiği ihracatta ise, aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı 

sürece ihracat, gümrük, kaçakçılık, kambiyo ve ilgili sair mevzuatta öngörülen idari 

ve cezai yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı şirketler sorumludur. 

 

Madde 13- Müsteşarlıkça, aşağıda belirtilen hallerde Sektörel Dış Ticaret Şirketi 

Statüsü geri alınır.    

a) Madde 3/a'da tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, 

müteakip takvim yılı içinde en az 1 (bir) milyon ABD Doları, takip eden her takvim 

yılı içinde de 1 (bir) milyon ABD Dolarından az olmamak üzere faaliyette 

bulundukları sektörün toplam ihracat miktarının ABD Doları cinsinden en az %0,1’ini 

gerçekleştirememeleri,    

b) Madde 3/b'de tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, 

müteakip takvim yılı içinde en az 400.000 (dörtyüzbin) ABD Doları, takip eden her 

takvim yılı içinde de en az 750.000 (yediyüzellibin) ABD Doları ihracat 

gerçekleştirememeleri,     

c) Madde 3/c'de tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin kuruldukları yıl hariç, 

müteakip takvim yılı içinde en az 400.000 (dörtyüzbin) ABD Doları, takip eden her 

takvim yılı içinde de en az 750.000 (yediyüzellibin) ABD Doları ihracat 

gerçekleştirememeleri,     

ç) Yapılacak inceleme ve denetlemeler neticesinde, bu Tebliğ hükümleri ile ortakların 

hak ve menfaatlerine aykırı durumların tespit edilmesi,    

d) Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü alındığı tarihten sonra, bizzat SDŞ tarafından 

Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenlendiğinin ve/veya kullanıldığının tespiti. 

 

Madde 13/A – Bu Tebliğ kapsamında ‘Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü’ verilen ve 

halihazırda ‘Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü’ devam eden şirketin bu statüsü, söz 

konusu şirkete ‘Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü’ verilmesine ilişkin Karar’ın 

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte sona erer. 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/DevletYardimlariDb/mevzuat/ihrmevzu/EK_3.doc


 

Madde 14 - Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ortakları tarafindan, Vergi Usul 

Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlendiğinin veya kullanıldığının tespiti halinde, Sektörel Dış Ticaret Şirketi ile 

bahse konu ortağı arasındaki aracı ihracatçı sözleşmesi derhal feshedilir. Fesh 

edilmemesi halinde Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü geri alınabilir.  

 

Madde 15- İşbu Tebliğde belirlenen konular dışında kalan hususlar, Müsteşarlıkça 

İhracat Rejimi çerçevesinde sonuçlandırılır.  

 

Madde 16- 26/12/1996 tarihli ve 22859 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Sektörel 

Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin İhracat 96/39 sayılı Teblig”, 08/07/1998 tarihli 

ve 23396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat 96/39 Sayılı Sektörel Dış 

Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat 

98/13 sayılı Tebliğ” ve 26/10/2000 tarihli ve 24212 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “İhracat 96/39 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin 

Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2000/17 sayılı Teblig” yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

Madde 17- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Madde 18 - Bu Tebliği Müsteşarligin bağlı olduğu Bakan yürütür. 

 

 


