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Özet
Uluslararası ticarette iki konu büyük öneme sahiptir. Birincisi
dış ticarete konu olan malın teslim edilme şekli, ikincisi ise dış
ticarete konu olan malın bedelinin ödenme şeklidir. Dış
ticarette kullanılan teslim şekillerine göre alıcı ve satıcının
sorumluluklarının başlama ve bitiş zamanları değişmektedir.
Yine dış ticarette kullanılan ödeme şekline göre, ticarete konu
mal ve hizmetin ödeme zamanı değişmekte ve buna bağlı olarak
vade farkı ortaya çıkabilmektedir.
Dış ticarette kullanılan teslim ve ödeme şekli, işletmenin
hasılatının oluşum zamanını ve tutarını etkilemektedir. Bu
çalışmanın amacı dış ticarette kullanılan teslim ve ödeme
şekillerini TMS 18 Hasılat Standardı çerçevesinde incelemek ve
bu bağlamda dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesini
açıklamaktır.

Abstract
There are two topics which have great importance in
international trade. The first one is the way how traded goods
are delivered and the second one is the way how the payment
of traded goods is received. Start and end time of obligation of
recipient and seller changes according to delivery types in
foreign trade. Similarly, payment time of traded goods and
services changes therefore maturity gap may occur.
Delivery and payment types in international trade has an
impact on occur time and amount of revenue of firm. The aim of
this study is to analyze delivery and payment types in foreign
trade within the frame of TAS 18 Revenue Standard and
concordantly explain accounting of foreign trade transactions.
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