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• Internet şubede ‘Dış Ticaret’ > İşlemler > Peşin İthalat Ödemesi seçilir. 

• Sadece USD, EUR ve GBP döviz cinsleri için peşin ithalat transferi yapılabilmektedir. GÖNDEREN hesap seçiminde TL Vadesiz veya Yabancı Para  
  (YP) Vadesiz hesabınızdan işlem yapabilirsiniz. Gönderen hesap YP hesap seçilirse sadece ilgili YP cinsinden transfer yapılabilmektedir. TL hesap  
 seçildiğinde ise her 3 para cinsinden de (USD/EUR/GBP) transfer işlemi yapılabilir. 

Not: TL hesaptan YP transfer gerçekleştirdiğinizde otomatik olarak serbest satış kurundan işlem yapılmaktadır.

Peşin İthalat Transferi
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• İşlem Ücretinin Alınacağı Hesap sadece TL hesap olmalıdır. Ekran farklı bir hesap seçimine izin vermemektedir. 
 Firmanız için sistemimizde tanımlı işlem ücreti hesabınızdan otomatik tahsil edilecektir. 

• Masraf tipi karşı banka masraflarını ifade eder. OUR seçildiğinde bedel alıcı firmaya kesintisiz ödenir ve karşı banka masraflarını bankamızdan  
  talep ettiğinde firmanız hesabından ayrıca tahsil edilir. SHA seçimi yapıldığında bedel alıcı firmaya karşı banka masrafları kesildikten sonra   
 eksik ödenebilir. Menümüzde OUR seçili olarak gelmektedir. 
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• ALICI kısmında Yeni Alıcı veya Kayıtlı Alıcı seçenekleri ile ilerleyebilirsiniz. 

• Valör tarihi Acil veya Normal seçilebilir. Şuanda bu seçime bakılmaksızın işlem hep aynı gün valör ile gerçekleşir. Yani işlem aşağıdaki cut off   
 saatlerinden önce yapılmış ise aynı gün, sonrasında yapılmış ise bir sonraki iş günü gerçekleşir. 
• Peşin ithalat transferi için cut off saatlerimiz: 

• Döviz Cinsi seçilerek Tutar girişi yapılır. 

Döviz Cinsi
USD
EUR
GBP

Ödeme Bitiş Saati
16.00
15.30
14.30
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• Gönderim Türü için ‘Hesaba’ veya ‘IBAN’a’ seçimleri yapılır. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan transferlerde sadece IBAN kabul edilmektedir, 
 hesaba transfer yapılamamaktadır. 

• Swift / Banka Seçim’den ‘Banka Adı’ veya ‘Swift Kodu’ seçenekleri seçilebilir. 

Banka Adı seçimi yapıldığında ‘Alıcı Ülke’ seçimi yapmanız gerekir. İlk 3 harf ile arama yapabilirsiniz. Bu seçimden sonra ‘Alıcı Banka’ sahası açılır. 
Swift Kodu seçiminde BIC Kodu sahasına en az 8 haneden oluşan bankanın swift kodu girildiğinde Alıcı Banka adı ve Alıcı Şube Swift Kodu 
otomatik olarak çıkacaktır. 
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• Alıcı Hesap No / IBAN bilgisi girilir. Sistem IBAN bilgisini banka ve ülke IBAN numaralarına göre kontrol ettiğinden 
 hatalı numara girişinde uyarı verecektir. 

• Alıcı Adres bilgisi girilir. Alıcı bankası Kanada veya Lübnan bankası ise detaylı adres girilmelidir, aksi durumda bedelin banka tarafından iade   
 edilmesi söz konusudur. 

• Alıcı Ünvan bilgisi girilerek Alıcı Ülke yazılır veya listeden seçilir. 
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• İhracatçı firma ve ödeme yapılan firma aynı ise aşağıdaki seçenek işaretlenir. Alıcı olarak girilen bilgi otomatik olarak ihracatçı bilgilerine yazılır.  
 Eğer ihracatçı alıcıdan farklı ise İhracatçı Firma Ünvanı ve İhracatçının Ülkesi sahaları ayrıca doldurulmalıdır. 

• İşlem transit ticaret ise aşağıdaki seçenek işaretlenir ve Malın Alındığı Ülke ve Malın Satıldığı Ülke alanları doldurulur. 
• İşlem transit ticaret değilse bu seçenek işaretlenmez ve sadece Malın Alındığı Ülke alanının doldurulması yeterlidir.
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• Fatura/Proforma No ve Tarih girilerek ekle butonuna basılmalıdır. Birden fazla fatura/proforma bilgisini “Ekle” butonu ile alt alta aşağıdaki 
 şekilde ekleyebilir, silmek istediklerinizi “Sil” butonu ile silinebilir. Bir fatura bilgisi girilse dahi “Ekle” butonu ile listeye eklenmelidir. Her bir     
  Fatura/Proforma No alanına en fazla  20 karakter girilebilir. Bu bilgiler oluşturulan e-Gümrük Belge ID’ de yer alır.

En fazla 7 adet olacak şekilde Birden fazla Fatura/Proforma bilgisi girilebilir. Bu bilgiler oluşturulan e-gümrük belge ID’de yer alır.
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• İşlem beyanları okunarak aşağıdaki şekilde onay seçimi yapılır ve İleri butonuna basılarak “Onay” sayfasına geçilir. 
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• Onay ekranında girdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra ‘ONAYLA’ veya hatalı bir bilgi gördüyseniz ‘GERİ’ butonuna basabilirsiniz. 
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• Onayla butonuna basıldığında aşağıdaki şekilde uyarı çıkar. 
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• İşlem İptal Özelliği:

Cut-off  saati sonrasında girilen ya da hesap bakiyesinin yetersizliği durumlarında bekleyen ithalat transferleri, 
İzleme menüsünden müşteri tarafından iptal edilebilmektedir.

Bu amaçla, işlemlerin özet listelendiği ekranda her bir işlem için Detay yanında İptal seçeneği de sunulmaktadır.
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ÖNEMLİ: İptal kriterine uygun olmayan bir işlem iptal edilmek istendiğinde aşağıdaki ekran uyarısı alınacaktır. 
Örneğin, statüsü KAPALI olan işlemler iptal edilemez.

TALEP ALINDI statüsündeki bir işlem iptal edilmek istendiğinde, İptal’ e tıklanır:
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İptal edilecek işlemin özet bilgileri İptal Onay aşamasında müşteriye gösterilir ve Onayla butonu ile iptali gerçekleştirmesi sağlanır.
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İptal sağlandıktan sonra tekrar İzleme menüsünden işlemin statüsünün İptal olarak güncellendiği görülür:
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• Dış Ticaret menüsüne girilerek, İşlemler > Mal Mukabili İthalat Ödemesi seçilir.

• Sadece USD, EUR ve GBP döviz cinslerine ait mal mukabili ithalat transferi yapılabilmektedir. 

• Döviz cinsi bazında ödeme bitiş saatleri aşağıda yer almaktadır. Bu saatler sonrasında girilen işlemler bir sonraki iş günü otomatik gerçekleşir.   
 İşlemin gerçekleşebilmesi için eğer müşteri onayı gerekiyorsa giriş saati değil onay saati dikkate alınarak aşağıdaki saatler öncesinde işlem   
 onayının verilmesi gerekmektedir. 

Mal Mukabili İthalat Transferi

Döviz Cinsi
USD
EUR
GBP

Ödeme Bitiş Saati
16.00
15.30
14.30



17

• Ekrana gelen aşağıdaki alanlarda, transferin gerçekleşeceği borçlu ve masraf hesapları seçilir.  GÖNDEREN hesap seçiminde TL veya işlemin  
  yapılacağı döviz cinsi ile aynı olan bir yabancı para (YP) vadesiz hesabınızdan işlem yapılabilir. TL hesap seçildiğinde ise USD, EUR veya GBP döviz  
 cinsinde transfer işlemi yapılabilir.

Not: TL hesaptan yapılan YP transferlerde otomatik olarak serbest satış kurundan işlem yapılır.

• İşlem Ücretinin Alınacağı Hesap sadece TL hesap olmalıdır.  İşlem ücreti işlem esnasında seçilen hesaptan otomatik tahsil edilir.

• Masraf Tipi OUR veya SHA olarak seçilir. Karşı banka masraflarıdır. 

   • OUR seçildiğinde bedel alıcı firmaya kesintisiz ödenir ve karşı banka masraflarını bankamızdan talep ettiğinde 
    firmanız hesabından ayrıca tahsil edilir. 
   • SHA seçildiğinde bedel alıcı firmaya karşı banka masrafları kesildikten sonra ödenir bu nedenle eksik tutar aktarılabilir. 
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• ALICI alanında kayıtlı veya yeni alıcı seçilir. Kayıtlı Alıcı işlem esnasında kaydedilen alıcılardan oluşur. Bu alıcılar arasından seçim yaparak da   
 devam edebilirsiniz. 

• Valör tarihi: Acil/Normal seçilmelidir. Hangi seçim olursa olsun yukarıda belirtilen ödeme bitiş saatlerine göre işlem aynı gün gerçekleşir. 

• Döviz Cinsi seçilerek Tutar girişi yapılır.
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• Gönderim Türü: Hesaba/IBAN’ seçilir. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan transferlerde sadece IBAN girilmelidir. Hesaba transfer yapılamamaktadır. 

• Swift / Banka Seçim’den ‘Banka Adı’ veya ‘Swift Kodu’ seçilir.
 

• Eğer Swift / Banka Seçim: Banka Adı seçilirse,

   • Aşağıdaki şekilde ‘Alıcı Ülke’ alanı açılır, listeden seçilen ülkeye göre o ülkedeki bankayı Alıcı Banka alanına, banka isminin ilk 3 karakterini  
    girerek sorgula butonuna basarak ilgili bankayı seçebilirsiniz. 
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• Swift Kodu seçilirse, aşağıdaki BIC Kodu alanına alıcı bankanın 8 veya 11 karakterli Swift kodu girilir, alıcı banka adı ve alıcı şube swift kodu    
 alanları aşağıdaki şekilde otomatik dolar.

• Daha sonra aşağıdaki şekilde Alıcı Hesap No/IBAN bilgisi girilir. IBAN hatalı girildiğinde ekran uyarı verir, işleme devam ettirmez.

• Alıcı Adres bilgisi girilir. Alıcı banka, Kanada veya Lübnan bankası ise detaylı adres girilmelidir, aksi durumda bedel banka tarafından iade    
 edilebilir. Alanların yanındaki      işaretine tıklayarak detaylı açıklamaları görebilirsiniz.
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• Alıcı Unvan ve Alıcı Ülke bilgileri ekrana girilir. 

 

• İhracatçı firma ve ödeme yapılan firma aynı ise aşağıdaki seçeneği işaretlenir. Bu durumda otomatik olarak ihracatçı firma unvanı ve ihracatçı  
 ülke alanları otomatik dolar. Eğer ihracatçı farklı ise İhracatçı Firma Unvanı ve İhracatçının Ülkesi sahaları doldurulmalıdır.
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• İşlem transit ticaret ise aşağıdaki seçenek işaretlenir ve Malın Alındığı Ülke ve Malın Satıldığı Ülke alanları doldurulur. 
 İşlem transit ticaret değilsebu seçenek işaretlenmez ve sadece Malın Alındığı Ülke alanının doldurulması yeterlidir.

 

• Aşağıdaki şekilde sırasıyla Menşei Ülke ve gümrük beyannamesine ilişkin alanlar doldurulur.
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• Fatura/Proforma No ve Tarih girilerek ekle butonuna basılır. Mal mukabili ithalat işlemlerinde bu alanlar zorunlu değildir. Birden fazla      
 fatura/proforma bilgisini “Ekle” butonu ile alt alta aşağıdaki şekilde ekleyebilir, silmek istediklerinizi “Sil” butonu ile silebilirsiniz. Bir fatura bilgisi  
 girilse dahi aşağıdaki ekle butonu ile listeye eklenmelidir. Her bir Fatura/Proforma No alanına en fazla  20 karakter girilebilir.
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• İşlem beyanları okunarak aşağıdaki alanlar işaretlenir, alıcı bilgileri sonraki işlemlerde kullanmak istenirse aşağıdaki alan işaretlenerek alıcıya 
 bir isim verilir ve bu sayede alıcı kaydı işlem tamamlandığında otomatik gerçekleşir. 

 “İleri” butonuna basılarak “Onay” sayfasına geçilir.  
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• Onay ekranında girilen bilgiler kontrol edilir ve ‘ONAYLA’ butonuna basılır. Hatalı bir bilgi varsa ‘GERİ’ butonu ile 
 bir önceki sayfaya dönerek düzeltme yapabilirsiniz.   
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• Onayla butonuna basıldığında ise işlem girişi tamamlanır.
 

ÖNEMLİ: Müşteri başına tanımlanabilecek günlük işlem limiti 2 mio USD ile sınırlıdır.  Bu limit, internet şube kanalından peşin ve mal mukabili 
ithalat transferleri için ortak limittir.
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• İşlem İptal Özelliği:

Cut-off  saati sonrasında girilen ya da hesap bakiyesinin yetersizliği durumlarında bekleyen ithalat transferleri, İzleme menüsünden müşteri 
tarafından iptal edilebilmektedir.
Bu amaçla, işlemlerin özet listelendiği ekranda her bir işlem için Detay yanında İptal seçeneği de sunulmaktadır.
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ÖNEMLİ: İptal kriterine uygun olmayan bir işlem iptal edilmek istendiğinde aşağıdaki ekran uyarısı alınacaktır. Örneğin, statüsü KAPALI olan 
işlemler iptal edilemez.

 

TALEP ALINDI statüsündeki bir işlem iptal edilmek istendiğinde, İptal’ e tıklanır:
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İptal edilecek işlemin özet bilgileri İptal Onay aşamasında müşteriye gösterilir ve Onayla butonu ile iptali gerçekleştirmesi sağlanır.
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İptal sağlandıktan sonra tekrar İzleme menüsünden işlemin statüsünün İptal olarak güncellendiği görülür:
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• Ana sayfadan Dış Ticaret menüsüne girilerek, İzlemeler menüsü seçilir.

  

• İzlemeler altında, Dış Ticaret ürünlerine ait İthalat İşlemleri İzleme ve İhracat İşlemleri İzleme seçenekleri yer almaktadır.Müşterilerimiz, 
Bankamızın şube, internet ve toplu ödeme kanallarından gerçekleştirdikleri Dış Ticaret işlemlerini bu menüler altından izleyebilirler.
 

Dış Ticaret Ürünleri İzleme
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• İthalat İşlemleri İzleme seçildiğinde, bu menü altında 6 adet ithalat ürününe ait seçim mümkündür.

   • İthalat Akreditif
   • Kabul Kredili Mal Mukabili İthalat
   • Kabul Kredili Vesaik Mukabili İthalat
   • Mal Mukabili
   • Peşin
   • Vesaik Mukabili
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• İşlem Türü seçiminin ardından, Statü seçimi yapılacaktır. Süreci devam eden işlemler Talep Alındı ve Açık; süreci tamamlanmış olan işlemler   
 Kapalı ve ING iş kuralları veya bilgi eksikliği vb. nedenlerden dolayı gerçekleştirilemeyen işlemler ise Ret statüsünde gösterilmektedir.
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! En fazla 2 yıl geriye dönük olarak eski işlemlerin listelenmesi mümkündür.

 

• Sorgu kriterleri ve işlem tarihi ya da tarih aralığı belirlendikten sonra, Görüntüle butonuna tıklanır. Belirlenen kriterlere ait olan
 tüm işlemler listelenmiş olur.
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Mal Mukabili İthalat işlemi örneği:

• Görüntüle butonuna tıklandıktan sonra işlemler aşağıdaki gibi listelenir.
 Listelenen işlemlerin sayısı fazla olduğunda, Alıcı Unvanı ile arama yapılarak istenilen işleme daha kolay ulaşılabilir. 
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• Her bir işlemin yanında yer alan Detay özelliği ile, o işleme ait aşağıdaki ekranda görülen diğer detaylara da ulaşmak mümkündür:

• Peşin İthalat işlemi izleme örneği:
  İşlem Türü alanında Peşin İthalat seçildiğinde, İşlem Tarih aralığına ek olarak E-gümrük Belge ID ile de filtreleme yapılabilir.

• E-gümrük Belge ID ile aratma:



38

• İşlem Tarih Aralığı ile aratma:

 
Seçilen bir işlemin yanında yer alan Detay özelliği ile, o işleme ait aşağıdaki ekranda görülen diğer detaylara da ulaşmak mümkündür:
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• İhracat İşlemleri İzleme seçildiğinde, bu menü altında 5 adet ihracat ürününe ait seçim mümkündür.

   • İhracat Akreditif
   • Kabul Kredili Vesaik Mukabili İthalat
   • Mal Mukabili
   • Peşin
   • Vesaik Mukabili İhracat
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• İşlem Türü, Statü ve işlem tarihi ya da tarih aralığı belirlendikten sonra, Görüntüle butonuna tıklanır. 
 Belirlenen kriterlere ait olan tüm işlemler listelenir.

 
İhracat Akreditif işlemi izleme örneği:
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Seçilen bir işlemin yanında yer alan Detay özelliği ile, o işleme ait aşağıdaki ekranda görülen diğer detaylara da ulaşmak mümkündür:

 
Vesaik Mukabili İhracat işlemi izleme örneği:
İşlem Türü Vesaik Mukabili İhracat olarak seçildikten sonra, istenen statü ve tarih aralığı belirlenerek, Görüntüle butonuna tıklanır.
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Liste alanında belirlenen kriterlere uygun olan işlemler listelenir.

Belirlenen bir işlem için Detay butonuna tıklandığında ilgili işlemin detay bilgilerine ulaşılır.
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Kabul Kredili Vesaik Mukabili İhracat işlemi izleme örneği:
İşlem Türü Kabul Kredili Vesaik Mukabili İhracat olarak seçildikten sonra, istenen statü ve tarih aralığı belirlenerek, Görüntüle butonuna tıklanır.

Görüntüle butonuna tıklandığında, İthalatçı Unvanı ile arama imkanı veren bir alanın da açıldığı görülecektir.
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Belirlenen bir işlem için Detay butonuna tıklandığında ilgili işlemin detay bilgilerine ulaşılır.
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Kabul Kredili Vesaik Mukabili İhracat işlemi izleme örneği:
İşlem Türü Kabul Kredili Vesaik Mukabili İhracat olarak seçildikten sonra, istenen statü ve tarih aralığı belirlenerek, Görüntüle butonuna tıklanır.
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• ING Kurumsal Internet Bankacılığı’ nda  “Transfer/Ödemeler” sekmesine tıklanır. 

 

• Gelen seçenekler arasında “Swift Takibi” sekmesi işaretlenir. 

SWIFT GPI-Swift Takip
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• Açılan ekranda arama yapılacak olan işlemin türüne göre “Giden Havale” veya “Gelen Havale” seçimi yapılır ve 
 görüntülenmek istenen işlem/lere ait tarih aralığı seçilir. 
 

• Yapılan seçime uygun işlemler ekranda listelenir. Detaylı bilgi alınmak istenilen işlemin yanında yer alan “Swift Takip” butonuna tıklanarak   
 ödemenin hangi aşamada olduğuna, aracı banka ve varsa kesilen masrafların detaylarına ulaşılır. 
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• SWIFT Takip butonuna tıklandığında ulaşılacak olan detaylar özet olarak aşağıdaki gibi olacaktır. 
 Her transferdeki detay bilgilerin içeriği farklılık gösterecektir.

 YETKİLENDİRME: Gelen ya da Giden Havale’ nin kaynak hesap detaylarını İnternet Bankacılığı’ nda görüntüleme yetkisi olan tüm kullanıcılar 
otomatik olarak bu hesaplara ait Swift Takibi de yapabileceklerdir. Bu menüye erişim için ayrıca bir yetki tanımı yapılmasına gerek 
bulunmamaktadır. 


