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: Avrupa Birliği

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

AKÇT

: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

CFR

: CostandFreight

CIF

: Cost, InsurenceAndFreight ( Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma)

DFİF

: Destekleme fiyat istikrar fonu

DGÖ

: Dünya Gümrük Örgütü

DİİB

: Dâhilde İşleme Belgesi

DTM

: Dış Ticaret Müsteşarlığı

DTÖ

: Dünya Ticaret Örgütü

EFTA

: Avrupa Serbest Ticaret Antlaşması

EFTA

: Avrupa

FIATA

: International Federation of FreightForwardersAssociation

FOB

: Free On Board (Gemi Bordasında Teslim)

GB

: Gümrük Birliği

GTİP

: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

GTS

: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

KDV

: Katma Değer Vergisi

Kg

: Kilogram

KKDF

: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

PAAMK

: Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu

s.

Serbest Ticaret Antlaşması

Sayfa

STA

: Serbest Ticaret Anlaşması

TCGB

: Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi

TPKK

: Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu

a.g.e

: adı geçen eser
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YAZAR NOTU
Kitap yer alan konular, ana başlıklandırma sistematiği ve alt ayrımlarından oluşmakla
birlikte ilişkili bir yapıda bölümlendirilmişlerdir. Bunların yanı sıra konu anlatımlarının sonlarında
gerekli olan bölümlerde örnek formlar ve belgelere yer verilerek uygulamada nasıl örneklendiğinin
anlaşılması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra bölüm sonlarındaki öğrenme soruları, konular
içerisinden oluşturulmuş ve konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır.
Kitap, lojistik kavramının tanımıyla birlikte ilişkili kavramlar seyrinde bir düzende olup
gerekli alanlarda alt başlıklar ve dipnotlarla atıf yapılan konular da içeriğe dahil edilmiştir.

Öğr. Gör. Aynur ÖNÜR ASLAN

XII

1. LOJİSTİK KAVRAMI VE LOJİSTİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, lojistik kavramının ortaya çıkışını ve kullanım alanları ile birlikte lojistik
türlerini öğreneceğiz. Ayrıca lojistik yönetimi kavramı ile birlikte lojistiğin ayrımlarını da yine
bu bölüm konuları içerisinde ele alacağız.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Lojistiğin gelişimi hakkında araştırma yapınız.
2. Lojistik türleri hakkında araştırma yapınız.
3. Lojistiğin üretim zincirindeki yeri hakkında araştırma yapınız.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Lojistik
ve
uygulamalar

Kazanım

ilişkili Lojistiği
tanım
olarak
anlamanın yanı sıra hangi
amaçlar için kullanıldığı ve
türlerinin
neye
göre
ayrıştığını belirginleştiren bir
bakış açısı edindirmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Lojistik
kavramının
anlatımıyla birlikte lojistik
türlerini ayrımlarıyla beraber
öğrenmenin yanı sıra konuya
ilişkin
soruların
cevaplanması
konunun
anlaşılmasını sağlayacaktır.
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Giriş
Üretimin tüketim kanallarına doğru yer ve zamanda ulaşmasında lojistik faaliyetler son
derece önem taşımaktadır. Ancak, küreselleşen dünya ile birlikte tüketim kanalları yakın
çevrenin ötesine geçmiş, dünyanın her yerinde üretilen mala ilişkin bir tüketim çevresi var
olmuştur. Bu sebeple kıtalar ötesine kadar üretimin ulaştırılması ve küresel pazarda rekabet
edebilmek için geniş çevrelere ulaşılır olması önem göstermeye başlamıştır.
Lojistik kavramı başlangıçta nakliye ile eş değer bir uygulama iken gelişen şartlar ve
genişleyen sınırlarla birlikte ulaştırmanın yanı sıra depolama, elleçleme, geri dönüşüm gibi bir
çok uygulamayı da bünyesine dahil etmiştir. Böylelikle çok fonksiyonlu kompleks bir yapı
oluşmuş ve işleyişin takibinin yanı sıra hızlanması da büyük önem kazanmıştır.
Günümüzde lojistik kavramı üretim ekonomilerinin bir parçası halini almakla birlikte
üretimin devamlılığında da ayrı bir önem ve fonksiyon sergilemektedir. Sağlıklı lojistik
kanalının oluşması işletmelerin hem üretimlerinin sağlıklı ve zamanında bir seyir edinmesi
açısından hem de pazara zamanında ulaşıp tüketim trendlerini yakalaması açısından büyük
öneme sahiptir. Çalışmada uluslararası lojistikte kullanılan en önemli ortak kavramlarla lojistik
kavramı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Lojistik kavramının ortaya çıkışından günüzüme
kadar lojistik faaliyetlerde yaşanan gelişmeler ve ilgili lojistik dönemler temel özellik ve
unsurlarıyla ele alınmıştır.
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1.1. Lojistiğin Ortaya Çıkışı
Lojistik kavramını tanımlamak için;
LOJİSTİK = TEDARİK + MATERYAL YÖNETİMİ + DAĞITIM
formülünden faydalanmak mümkün olacaktır. Formül, üretim işletmeleri için
değerlendirildiğinde, üretimi sağlayacak olan malzeme, hammadde ve ekipmanın tedariki,
bunların kullanım sürecinin yönetilmesi ve üretilen ürünlerin dağıtımı olacak şekilde
yorumlanabilecektir.
İlk kez 1905 yılında askeri malzeme ve personelin taşınması, tedarik, bakım ve yenileme
hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyetleri kapsayan işlemlerin bütününü tanımlamak üzere
kullanılmış olan bir kavramdır.
1950 yılından sonra, dünyanın ekonomik yapısı, değişen eğilimler ve küreselleşmenin
etkileriyle ortaya çıkan uygulamalar, lojistik kavramının gelişmesini sağlamıştır.
Dünyanın her tarafında, günün yirmi dört saati, haftanın yedi günü, yılın elli iki haftası,
ürün ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan yerde ve ihtiyaç duyulan zamanda hazır bulunmaları ile
ilgilenir.
1.2. 1950 SONRASI LOJİSTİK KAVRAMINI GÜÇLENDİREN GELİŞMELER
•

Toplam maliyet analizi gelişimi

•

Sistem yaklaşımı uygulaması

•

Müşteri hizmetlerine önem verilmesi

•

Pazarlama kanalları üzerindeki çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi.

Firmaların lojistiğe olan ilgilerinin artış nedenler nelerdir? Şeklindeki sorunun cevabı
aynı zamanda lojistik kavramının gelişmesindeki diğer hususları da ortaya koyacaktır.


Nakliye maliyetlerinin çok hızlı yükselmesi



Ürün verimliliğinin en yüksek noktasına ulaşması



Stok felsefesinde radikal değişiklikler olması



Müşteri beklentilerinin zamanında karşılanma zorunluluğu



Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim



Çevre koruma kavramının gelişimi



Firma sayısında artış
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1.3. Lojistik Yönetimi
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi
akışının son noktaya (nihai tüketiciye) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve
verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında
tutulmasını sağlamaktır.
Lojistik yönetiminin amacı, ulaştırma ve dağıtımdan, hammadde, yarı mamul ve bitmiş
ürünlerin stoklanmasına kadar olan maliyetleri minimize etmektir.
Bir lojistikçi açısından müşteri ve tedarik zinciri;
Müşteri: Her türlü teslim noktasıdır.
Tedarik Zinciri: Tedarikçi, üretici, dağıtıcı, toptancı ve perakendecidir.
Lojistikçi: Tedarik zinciri içerisindeki bilgi akışını sağlayarak, tedarikçi ve müşteri
arasında köprü görevi görür…
1.3.1. Lojistiğin Yedi Doğrusu
•
•
•
•
•
•
•

Doğru ürün
Doğru miktar
Doğru şartlar
Doğru yer
Doğru zaman
Doğru tüketici
Doğru fiyat
1.3.2. Gelen Yük Lojistiği Nedir?

•

Tedarikçiden sağlanan malzemelerin organizasyon içerisindeki hareketleridir.

•

Ham maddenin tedarikçiden toplanmasını, depolanmasını ve üretimini tedarik zinciri
yönetimi çerçevesinde düzenleyen faaliyettir.

•

Üretim öncesi gerçekleştirilen, kaynakların ucuz bir şekilde teminini ve üretim hattına
taşınmasını kapsar.
1.3.3. Giden Yük Lojistiği Nedir?

•

Üreticilerden mamullerin toplanarak stoklanması ve müşterilere dağıtılmasını sağlayan
sistemin işlemesiyle gerçekleşir.

•

Üretim hattının hemen bitiminde ürünün ambalajlanması, depolanması, müşterinin
verdiği siparişlerin hazırlanması, taşımacılık faaliyetlerini kapsar.
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Gelen ve giden yük lojistiğinin ortak amaçları;
1. Maliyetlerin azaltılması
2. Sermaye harcamalarının azaltılması
3. Hizmet geliştirme
1.3.4. Tersine Lojistik Nedir?
Ham maddelerin, halen süreçte bulunan envanterlerin, bitmiş malların ve bunlar
hakkındaki bilginin tüketim noktasından üretim noktasına tekrar değer elde etme veya düzgün
bir şekilde elden çıkarma amacıyla verimli ve maliyet avantajlı akışını planlama, yürütme ve
kontrol etme sürecidir.
Tersine lojistiğin ortaya çıkış nedenleri;
1. Çevresel olaylar
2. Sürdürülebilir kalkınma endişesi
Şeklinde iki başlık altında değerlendirilebilir. Tersine lojistiğin konusunu oluşturan
tersine akış ise;
•

Ürünlerin ticari dönüşleri

•

Ürünün geri dönüşü

•

Garantiden kaynaklanan dönüşler

•

Kullanım sonu dönüşleri

•

Yaşam sonu nedeniyle ürün geri dönüşleri
1.3.4.1. Tersine Lojistiğin Ana Etkinlikleri

•

Ürünlerin toplanması

•

Geri kazanım seçeneklerinden geçirilen ürünlerin yeniden dağıtılması.
1.3.4.2. Yeşil Lojistik Ve Tersine Lojistik

•

Tersine lojistik ürünlerin geri kazanımı için bulundukları konumlardan nakliyesi için
yapılan süreçlerdir

•

Yeşil lojistik ise tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza
indirmeyi amaçlar

Katı atık kontrolü ile ilgili yasa gereği ambalajlarında plastik, pet şişe, polietilen,
polistiren malzeme kullanan üretici firmalar bunların en az %30‘ unu geri toplamakla
yükümlüdür. Örn: Şişecam, tetrapak, SASA.
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1.3.4.3. Tersine Lojistiğin Uygulama Nedenleri
1. Ekonomik nedenler
2. Pazarlama nedenleri
3. Yasal nedenler
1. Ekonomik nedenler:
•

Firmalara malzeme girişi, maliyet azalımı ve katma değerli geri kazanım şeklinde
doğrudan katkı sağlar.

•

Firmalara yeşil imaj, dolayısıyla Pazar payını koruma, iyileştirilmiş müşteri-tedarikçi
ilişkileri gibi dolaylı katkılar sağlar.

2. Pazarlama nedenleri:
Günümüzde bir çok işletme çevresel raporlarında, çevresel imajına destek sağlayacak
biçimde, yeniden kullanım ve geri kazanım aktivitelerini vurgulamaktadır. Tüketiciler çevreye
duyarlı olan firmaları tercih etmektedir. Bu durum işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır.
3. Yasal nedenleri:
Firmalar, başta AB ülkeleri olmak üzere, bir çok ülkede çevreyi ve müşteriyi korumak
adına, ürettikleri ürünlerin belirli bir kısmını toplamakla yükümlüdür. Örneğin Almanya’ da
1991 yılında çıkan “atık ve paketleme” yasası çerçevesinde üreticiler, dağıtımcılar ve
perakendeciler paketleme atıklarının en az %60-%75’ ini geri dönüştürmek zorundadır.
1.3.4.4. Tersine Akış Aşamaları
•

Kullanım ömrünü tamamlamış ve garanti süresi içinde bozulmuş ya da geri çağrılmış
ürünlerin belli noktalarda toplanması

•

Geri kazanılır durumdaki ürünlerin uygun bir geri kazanım yöntemi ile değer eklenerek
veya eklenmeden tekrar kullanılır hale dönüştürülmesi

•

Ekonomik veya teknolojik nedenlerle geri kazanılır durumda olmayan ürünlerin yakma
veya gömme yoluyla uygun imha

•

Geri kazanılan ürünlerin birincil veya ikincil pazarlarda ürünlere değer eklenerek ya da
eklenmeden ekonomiye yeniden kazandırılması, yeniden satışa sunulması çalışmalarını
kapsamaktadır.
1.3.4.5. Tersine Lojistik Ve İleri Lojistik Karşılaştırması:
Tersine Lojistik Ağ Yapısı Ve Türleri

1. Genel tersine lojistik ağı:
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•

Bu ağlarda tersine lojistik geri kazanım faaliyetleri arasında yer alan; depolama,
demontajlama ve geri dönüşüm işlemleri kullanılmaktadır. Örnek olarak, atık pillerin,
şişe ve camların, plastik ve kâğıt malzemelerin geri dönüşümü için bu atıkların katı
atıklardan ayrı bir şekilde depolanıp geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesi
gösterilebilir.
2. Özel tersine lojistik ağı veya katma değerli geri kazanım için OEM ağları

•

Özel tersine lojistik ağlara katma değerli geri kazanım için OEM ağı da denilmektedir.
Bu ağlar, geri kazanımı ekonomik olan ürünlerle ilgilenmektedir. Bu ağlar çekme
sistemlerdir ve üreticiler, geri dönüşüm ve nakliye masraflarını ödemektedirler. Bu
ağlarda kâr çok önemlidir ve geri dönüşümün ekonomik olması ürünün belirli hacimde
olması ve ekonomik çekiciliği ile ilişkilidir.
3. Geri alınması zorunlu ürünler için tersine lojistik ağı.

•

Geri alınması zorunlu ürünler için tersine lojistik ağında ürünler, ekonomik ömürlerini
tamamladıklarında, tekrar kullanılamamaktadır. Ürünler, kullanım sürelerini
tamamladıklarında çevreye zararlı hâle gelmektedirler. Bu zararın engellenmesi için
ürünlerin üreticiler tarafından toplatılması zorunluluğu vardır, bu zorunluluk yasalarla
sağlanmaktadır.
4. Yeniden kullanım ağı veya yeniden doldurulabilir konteynerler için ağlar

•

Yeniden kullanım imkânı bulunan taşıma üniteleri, konteynerler, ambalajlama ürünleri,
cam ürünler geri dönüşüm ya da direkt yeniden kullanılır hâle getirilmek suretiyle
oluşturulan ağ türüdür.
5. Yeniden imalat ağı

•

Bu sistemlerin amacı dönen parçaları yeni duruma getirerek üretilecek yeni ürünlerde
kullanmak, dönen ürünleri de aynı şekilde yeni konumuna getirerek satmaktır. Dönen
ürünler, kullanılmış, hayat çevrim süresini tamamlamış veya geri kazanım için geri
gönderilen tüketici malları olabilir. Yeniden imal edilmiş ürün, yeni ürün ile aynı
özellikleri taşır ve aynı kalite standardını sağlar. Otomobil parçaları yeniden imal edilen
ürünlere örnek olarak verilebilir.
6. Geri dönüşüm ağı

•

Geri dönüşümde ürün ve bileşenlerin özellik ve fonksiyonları kaybolur. Geri
dönüşümün amacı, kullanılmış ürün ve bileşenleri oluşturan malzemelerin yeniden
kullanılabilmesidir. Plastik ürünler, geri dönüştürülerek geri kazanılan ürünler
arasındadır.
7. Tamir servis ağı

10

•

Bu sistemler müşterilerin servis ihtiyaçlarını karşılamak ve kusurlu ürünleri tamir etmek
amacıyla kurulurlar. Bu ağda amaç geri dönen ürünü çalışır ve kullanılabilir duruma
getirmektir.
1.3.4.6. Tersine Lojistik Ağı Faaliyetleri

1. Toplama
2. Muayene-ayıklama
3. Ürün yerleştirme
4. Üründen parça alma
5. Geri dönüşüm
6. Yeniden üretim
7. Tamir
8. Dağıtım
9. İmha

1. Toplama:
•

Atıkların düzenli ve ekonomik bir biçimde belirli bir yerde toplanmasını
gerektirmektedir

•

Tüketicinin getirmesi ve tüketiciye ulaşıp alınmasıdır olmak üzere iki temel
toplama yöntemi kullanılır.

2. Muayene-Ayıklama:
•

Toplanan ürünlerin toplama noktalarında ayıklanarak üretici firmaya gönderilir.

•

Ürünler imalatçının ürünle ilgili bilgileri ayrıntılı tanımlamasına göre toplama
noktasında elenir.

•

Test etme, demontajlama, küçük parçalara ayırma, sınıflandırma ve depolama
işlemleri yapılır.

3. Ürün yenileştirme:
•

Kullanılmış ürünü, belirlenmiş kalite düzeyine çıkarmak için yapılır.

•

Parça değiştirme, yeni parça ekleme gibi tekniklerle ürün kalitesi arttırılır ve ömrü
uzatılır.

4. Üründen parça alma:
•

Kullanılmış üründen az miktarda kullanılabilir modül ya da parçaların geri
kazanılması işlemleridir.
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•

Amaç kullanılmış ürün ya da bileşenden, kullanılabilir sınırlı bir dizi parçanın geri
alınmasıdır.

5. Geri dönüşüm:
•

Geri dönüşümde ürün ve bileşenlerin özellik ve fonksiyonları kaybolur.

•

Geri dönüşümün amacı, kullanılmış ürün ve bileşenlerin materyallerinin yeniden
kullanılabilmesidir.

6. Yeniden üretim:
•

Kullanılmış ürünün tüm modülleri ve parçaları gözden geçirilerek kırılmış, modası
geçmiş, eskimiş parçaların incelenip ürünün yeniden demonte edilerek kalite
standartlarına uygun hâle getirilmesidir.

7. Tamir etme/yeniden kullanım
•

Kullanılmış ürünün kırılmış veya bozulmuş parçalarının tamir edilmesi yoluyla
yeniden kullanılabilir hâle getirilmesidir.

•

Tamir edilen ürünün kalitesi yeni ürün kalitesine göre düşük olup sınırlı düzeyde
montaj ve demontaj gerektirir.

8. Yeniden dağıtım:
•

Yeniden kullanılabilir ürünlerin pazarlara, bazı kullanılabilir kısımlarının da
tedarikçilere ya da ileri lojistiğe nakliyesi işlemleridir.

•

Satış, taşıma ve depolama işlemlerinden oluşur.

9. İmha
•

Teknik ya da ekonomik nedenlerden dolayı yeniden kullanılamayacak durumda olan
ürünlerin, parçaların yakılması veya uygun şekilde gömülmesidir.

1.3.4.7. Tersine Lojistik Stratejilerinin İşletmelere Sağladığı Fırsatlar
1. Konumlandırılmış ürünlerin geri dönüşünde oluşan işletme fırsatları
2. Yenilikçi ürünlerin geri dönüşünde oluşan işletme fırsatları
3. Uzun ömürlü kullanılmış ürünlerin geri dönüşünde oluşan işletme fırsatları
4. Kısa ömürlü kullanılmış ürünler için oluşan işletme fırsatları
Şirketlerde Tersine Lojistik Faaliyetlerini Engelleyen Etmenler;
1. Bilgi teknolojilerinin yetersiz kullanımı
2. Firmanın şirket politikası
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3. Firmaların stratejik planlarında tersine lojistiğe yer vermemesi
4. Tersine lojistiğin ekonomik ve çevresel faydalarından haberdar olunmaması
5. Lojistik faaliyet paydaşlarının destek eksikliği
6. Üst yönetimin tersine lojistiğe önem vermemesi
7. Tersine lojistik maliyetleri nedeniyle oluşan finansal kısıtlar
8. Geri dönüşüm sonucu oluşan ürünlerin kalite sorunları
1.4. Lojistik Faaliyetlerin Amaçları Nelerdir?
•

Hammadde, yarı mamül ve mamüllerin doğru zamanlarda, doğru yerlerde, doğru
miktarlarda ve kullanılabilir biçimlerde en hızlı yöntemlerle ve en düşük maliyetle
alıcıya teslimidir.

•

Fakat hiçbir sistem eş zamanlı olarak hem maliyetleri minimuma indirip hem de hizmet
düzeyini maksimuma çıkaramaz

•

Bundan dolayı lojistik sisteminde hedef önceden belirlenmiş bir üretim-pazarlama
desteği düzeyine, mümkün olan en düşük toplam maliyetle etkin bir biçim de erişmektir.
1.5. Lojistik Faaliyetler Hangi İşlemleri Kapsamaktadır?

1. Konum:
•

Ürünlerin, müşteri açısından daha düşük değerli olduğu yerlerden, daha yüksek değerli
olduğu yerlere taşınması ve bu sayede konum değerinin artırılmasıdır.

•

Bu işlem, taşıma maliyetlerini de kapsamaktadır.

2. Zaman:
•

Ürünlere ihtiyaç oluncaya kadar bunların depolanması ve tüm süreçlerin daha verimli
yapılması ile gerçekleşmektedir.

•

Bu işlem, envanter bulundurma maliyetlerini de kapsamaktadır.

3. Yapı:
•

Ürünlerin istenilen miktarlarda ve özelliklerde düzenlenerek, bunlara sipariş değeri
eklenmesidir.
1.6. Temel Lojistik Faaliyetler Nelerdir?

1.
2.
3.
4.

Talep tahmini
Stok yönetimi
Depo yönetimi
Müşteri hizmetleri
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5. Elleçleme
6. Taşıma
7. Ambalajlama
Talep, belli bir dönemde belli bir fiyat düzeyinde insanların piyasada satın alabileceği
mal miktarıdır. Tahmin ise sözlük anlamı ile akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak
gelecekte olması muhtemel olayların öngörülmeye çalışılmasıdır.
Talep tahmini;
•

İşletmeler talep tahminiyle, ürünlerinin; ne miktarda, hangi zaman aralığında, ne kadar
maliyetle, talep edileceğini tahmin etmeye çalışırlar.

•

Aranan soruların cevabını bulabilmek için, geçmiş bilgilere ve verilere ihtiyaç duyarlar.

•

Tahminleme yapabilmek için eldeki veriler, ne tür yöntemin kullanılacağına ışık
tutmaktadır.
Talep tahmininde tahmin türleri:

a. Çok kısa vadeli tahminler: günlük - haftalık
b. Kısa vadeli tahminler: 3 – 6 aylık
c. Orta vadeli tahminler: 6 ay – 5 yıllık
d. Uzun vadeli tahminler: 5 yıldan fazla
KALİTATİF TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ:
Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı,
algıların ve olayların, doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir araştırma sürecidir.
1. Pazar Analizi:
•

Dışsal Analiz: Müşteri Analizi, Rakip Analizi, Pazar/Sektör Analizi, Çevre Analizi

•

İçsel Analiz: Karlılık, satışlar (ürün, ambalaj, mevsim ve kanal bazında kırılmalar)
müşteri memnuniyeti, satış kanalı memnuniyeti, ürün kalitesi, çalışanların kapasitesi

2. Delphi Tekniği:
•

Delphi tekniği, anket çalışmasıdır.

•

Grup cevapları uygun istatistik teknikleriyle analiz edilerek ortalamalar ve eğilimler
bulunur.

3. Uzman Görüşleri:
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•

Tecrübeli kişilerin, konu uzmanlarının görüşleri alınarak, bu görüşler birleştirilir ve
sonrasında tahmin yapılmaya çalışılmaktadır.

•

Yöntem, kolay her ortamda uygulanabilir ve sonuçlara kısa sürede ulaşılabilirdir
fakat hata payı oldukça yüksektir.

Temel olarak geçmiş verileri kullanmaktadır. Uygulanabilmesi için geçmiş verilerin
doğruluğu ve matematiksel olarak ölçülebilir olması önem taşımaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, lojistik kavramının ortaya çıkışını ve kullanım alanları ile birlikte lojistik
türlerini ve beraberinde yönetimi kavramı ile birlikte lojistiğin ayrımlarını öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin tanım formülü içinde yer alamaz?
a) Üretim
b) Materyal yönetimi
c) Dağıtım
d) Tedarik
e) Hiçbiri
2) Son dönemde firmaların lojistiğe olan ilgilerinin artış nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
a) Nakliye maliyetlerinin çok hızlı yükselmesi
b) Ürün verimliliğinin en yüksek noktasına ulaşması
c) Stok felsefesinde radikal değişiklikler olması
d) Müşteri beklentilerinin zamanında karşılanma zorunluluğu
e) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin yedi doğrusu içinde yer almaz?
a) Doğru Ürün
b) Doğru Fiyat
c) Doğru Tüketici
d) Doğru Üretim
e) Hiçbiri
4) Gelen yük lojistiğinin tanımlanmasında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Tedarikçiden sağlanan malzemelerin organizasyon içerisindeki hareketleridir.
b) Ham maddenin tedarikçiden toplanmasını, depolanmasını ve üretimini tedarik
zinciri yönetimi çerçevesinde düzenleyen faaliyettir.
c) Üreticilerden

mamullerin

toplanarak

stoklanması

ve

müşterilere

dağıtılmasını sağlayan sistemin işlemesiyle gerçekleşir.
d) Üretim öncesi gerçekleştirilen, kaynakların ucuz bir şekilde teminini ve üretim
hattına taşınmasını kapsar.
e) Hepsi
5) Tersine lojistiğin konusunu oluşturan tersine akışın kapsamına aşağıdakilerden hangisi
girer?
a) Ürünlerin ticari dönüşleri
b) Ürünün geri dönüşü
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c) Garantiden kaynaklanan dönüşler
d) Kullanım sonu dönüşleri
e) Hepsi
6) Talep, belli bir dönemde belli bir fiyat düzeyinde insanların piyasada satın alabileceği
………………dır.
7) Karlılık, satışlar (ürün, ambalaj, mevsim ve kanal bazında kırılmalar) müşteri
memnuniyeti, satış kanalı memnuniyeti, ürün kalitesi, çalışanların kapasitesi gibi
ölçümlerin yapıldığı değerlendirme türüne ………………………denir.
8) ………………….. amacı, kullanılmış ürün ve bileşenleri oluşturan malzemelerin
yeniden kullanılabilmesidir.
9) ………………….amacı, ulaştırma ve dağıtımdan, hammadde, yarı mamul ve bitmiş
ürünlerin stoklanmasına kadar olan maliyetleri minimize etmektir.
10) Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi
akışının son noktaya (nihai tüketiciye) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin
etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve
kontrol altında tutulmasının sağlanmasına …………………………..denir.

Cevaplar
1) a
2) e
3) d
4) c
5) e
6) mal miktarı
7) içsel analiz
8) Geri dönüşümün
9) Lojistik yönetiminin
10) Lojistik yönetimi
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2. ULUSLARARASI LOJİSTİK TERİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, uluslarası lojistik terminolojisini ve kullanılan terimlerin ne anlam
taşıdıklarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Uluslararası lojistikte kısaltma kullanımını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kısaltmalar

Uluslararası
kullanılan
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
lojistikte Ders materyali üzerinden
kısaltmalar sunum ve anlatım şeklinde
yapılacak,
kısaltmaların
öğrencilere sorulması ile
katılımları
sağlanmak
suretiyle
pekiştirilmesine
gayret edilecektir.
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Giriş
Uluslarası standartlar oluşturulurken ve iş akışları gerçekleştirilirken kavram
karmaşasının önüne geçmek için izlenebilecek en önemli yollardan biri de uluslararası lojistik
terim ve kısaltmalarına eksiksik hakim olmaktır.
Uluslarası lojistikte kavramlar kısaltmalarla ifade edilerek hem bir standardın
oluşturulması hem de kullanılan formların doldurulmasında zaman kayıplarının engellenmesi
hedeflenmiştir. Çalışmada uluslararı lojistikte sıklıkla kullanılan temel lojistik faaliyetleri
kavramlarına alfabetik bir şekilde yer verilerek her bir kavram temel işlev ve özellikleriyle
açıklanmıştır.
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2.1. Lojistik Terimleri
A.TR Dolaşım Belgesi; Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sanayi ürünleri ve
islenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, eşyanın Türkiye ve AB'de serbest dolaşımda
olduğunu gösteren ve eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlayan belgedir. Bir başka
tanımla Türkiye veya Avrupa Topluluğu kaynaklı olan veya sayılan, ya da Türkiye veya
Toplulukta serbest dolaşım halinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden
yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük
idaresine verilen belgedir.
Accepted: Kabul edilmiş
Account: Hesap
Air Waybill Akreditif : Hava konşimentosu Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma
gereği, aracı bir banka tarafından söz konusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine dair
belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen şartlara uygun olarak ibrazı ile ödemenin
yapılacağına ilişkin banka taahhüdüdür.
Aktarma Yapmak: Depoya gelen araçtan boşaltılan malların herhangi bir tasnif, v.b.
işlemlere tabi tutmadan depodan gidecek araca yüklenmesi işlemidir.
Ambalaj/Koli Listesi: Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer, v.b.
ölçütlere göre sınıflandırılmasıdır.
Ambar Tesellüm Fişi: Üçüncü taraf lojistik hizmet üreten firma tarafından, nakliyesini
organize ettiği eşyalar için düzenlediği, gönderenin, alıcının ve taşıyıcının imzalarının
bulunduğu, yük ve adres bilgilerini içeren belgedir.
Ambar Teslim -Tesellüm Belgesi: Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler
sunmak üzere, söz konusu hizmeti veren firma, tedarikçi veya müşterilerden malı teslim alırken
veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme suretiyle söz konusu eşyaların ilgili tarafın
sorumluluğuna geçtiğini bildiren belgedir.
Ambar: İhtiyaca bağlı olarak belirli bir süre için ürünlerin konulduğu kapalı ya da açık
güvenlikli alandır.
Antrepo: İthalat ya da ihracat yapılırken eşyanın zarar görmemesi için korunma amaçlı
bekletildiği geçici depolardır. Ayrıca Avrupa Birliği uyum sürecinde de yapılan gümrük
anlaşmaları ve bu anlaşmalara ilişkin uygulama esasları beraberinde yeni kavramları da
gündeme getirmektedir. Yukarıdaki genel işleyişte karşımıza çıkan kavramların yanı sıra,
anlaşmalarda geçen bazı kavram ve karşılıkları da aşağıdaki şekliyle ifade edilmişlerdir.
ATA Karnesi: Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir ülkeye geçici girişinde
gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak
amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki belgedir.
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Bölünmüş Yük: Buğday, kömür gibi dökme yük formunda olmayan ve konteyner içine
konulamayan, genel yük olarak da tanımlanabilen, bireysel elleçlenen heterojen tipte paketli ve
parsiyel yüklerdir.
Boşaltma: Malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde
indirilerek uygun bir yere konulması işlemidir.
Çeki Listesi: Hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval, vs. ağırlığı
içermektedir. Gümrük idarelince ve hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir.
Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan
motorlu taşıttır.
CMR Karayolu Taşıma Belgesi: Karayolu taşıma belgesidir. CMR Belgesi kamyonla
yapılan taşımalarda Uluslararası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen bir taşıma senedidir.
Cost and Freight CIF: Mal bedeli ve navlun Mallar yüklendiği andan itibaren satıcı
tarafından alıcıya teslim edilmiş sayılır. Ancak malların gideceği yere kadar navlun ve sigorta
masrafları satıcıya aittir.
Dağıtım Kanalları: İşletmenin ürettiği ürünleri nihai tüketiciye ulaştırana kadar geçen
süreçte kullandığı aracılar bütünüdür.
DDP: Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak teslimdir.
Depolama Maliyeti: Malın depolanması için kira, amortisman, işçilik, sigorta, genel
giderler, v.b. yapılan masrafların toplamıdır.
Depolama: Bir malın kullanılmak ya da sevk edilmek üzere belirlenen koşullara uygun
olarak stoklanması işlemidir.
Dökme Yük: Bir ambalaj içinde olmayan yüktür.
Elleçleme: Depoda malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim-tesellüm,
paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama,
toplama, ambalajlama, yükleme, v.b. işlemlerdir.
Elleçleme; Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden
istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların
yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemlerdir.
Eşyanın Gümrüğe Sunulması: Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen
veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirimdir.
Eşyanın Teslimi: Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar
doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimidir.
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EUR.1 Dolaşım Sertifikası; tercihli Menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelerden ithal edilen eşya ile Avrupa Birliği’nden ithal edilen
tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma
hükümlerinden faydalanmasını sağlayan; muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kuralları
çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren; ihracatçı tarafından doldurulmasını gereken belgedir.
Bu belge Müsteşarlıkça yetki verilen kişi/kurum/kuruluş tarafından gerekli kontroller
yapıldıktan sonra onaylanıp gümrük müdürlüğünce vize edildikten sonra geçerlilik
kazanmaktadır.
EUR.MED Dolaşım Sertifikası: EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde
düzenlenen, ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi
çerçevesinde kullanılan dolaşım izin belgesidir.
Eximbank: İhracatçıyı destekleme amaçlı olarak kurulmuş, bir kamu kuruluşudur.
İhracatçılara alacak sigortası, ihracat kredileri ve garanti programlarını sunar.
Factoring: Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından
doğacak alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara temlik etme işlemidir.
Fatura Beyanı: Faturada adı geçen eşyanın ilgili anlaşma kurallarına göre Menşeli
olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerinde yazılı
olarak beyan edilir ve bu beyan belirli şartlar taşımak zorundadır.
FIATA: Uluslararası Taşıma İşleri Aracıları Derneği FİFOİlk giren malzemenin ilk
çıkacağını öngören kuraldır.
Fiili İhracat: Fiili ihracat, ihraç edilmek istenen eşyanın, ilgili ihracat beyannamesinin
tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini, gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen
muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesidir.
Fiili İthalat: İthalat mevzuatına göre bir malın ithal muamelelerinin tamamının
tamamlanarak, beyanname onayından sonra tüm gümrük vergi, resim ve masraflarının
ödenerek malın teslim alınması işlemidir.
Fiziksel dağıtım: Üretilen malların tüketicilere fiziksel olarak taşınması, depolanması,
stok kontrollerinin yapılması, ambalajlanması, bilgi iletişimi ve sipariş işlemlerinin
gerçekleştirilmesidir.
FOB: İsmi belirtilen sevk limanında teslimdir. Satıcı ihraç işlemleri ve/veya
gümrüklemesi bitmiş malların alıcının belirttiği zamanda ismi belirtilen sevk limanında ve
geminin küpeştesini aşkın olarak verdiğinde teslim yükümlülüğünü yarine getirir.
Forfaiting: Uzun vadeli ve yüksek satışlı bedellerdeki tahsilatın, bir kuruluşa geri
dönüşsüz olarak devridir. Sözleşme zorunluluğu yoktr, genellikle kıymetli belge şartı aranılır.
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Form A Belgesi; ülkemiz tarafından Gelişme Yolunda Ülkeler ve En Az Gelişmiş
Ülkeler ile ticarette tek taraflı olarak indirim tanınması esasına dayanan Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi'nin (GTS) işleyebilmesi için gerekli belgedir.
Geçici Kabul; Ham, yarı mamul veya mamul maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke
içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde (işçilik
v.b.) bulunarak veya bulunmayarak yarı mamul veya mamul madde haline getirilmesi ve tekrar
yurtdışına çıkarılmasıdır.
Gemi Bekleme Süresi: (Sürastarya) Geminin yük almak ve/veya boşaltmak için
limanda beklemesi için izin verilen süredir. Bu süre zarfında gemiyi kiralayan kuruluşlar
geminin beklemesinden dolayı gemi sahibine ek bir ödeme yapmaz.
Gümrük Beyanı: Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eşyanın bir gümrük rejimine
tabi tutulması talebinde bulunulmasına gümrük beyanı adı verilir.
Gümrük Denetimi: Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi
altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın
muayenesini, belgelerin varlığını ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, işletme hesaplarının,
defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve
kişilerin yanlarında ve üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri
diğer işlemlerin yapılmasını gibi, özel işlemlerin yerine getirilmesini ifade eder.
Gümrük Gözetimi: Gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi
altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri
tarafından genel olarak uygulanan işlemleri karşılayan bir ifadedir.
Gümrük Hattı (Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil Hat); Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler
Genel Müd., 2011/13 sayılı, “A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak
işlemler” konulu genelgesi
Gümrük Rejimi: Gümrüğe gelen bir eşya için kişilerin yapacakları işlemlere verilen
genel bir kavramdır.
Gümrük Statüsü: Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup
olmadığı yönünden durumunu ifade eder. 4458 sayılı kanuna göre, TCGB’deki bir eşya iki tür
statüye sahip olabilir.
Gümrük tarife cetveli: İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı
veya oranlarını gösteren listedir.
Gümrük Tarifeleri: Gümrük tarifesi geniş anlamda dış ekonomi politikasının, dar
anlamda ise dış ticaret politikasının en eski ve en çok kullanılan araçlarından biridir.
Gümrük Vergileri: Yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat veya
ihracat vergilerinin tümünü ifade eden genel bir kavramdır.
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Gümrük Yükümlülüğü: Bir kişinin yürürlükteki mevzuat uyarınca ithalat veya ihracat
vergisi ödeme yükümlülüğünü ifade eder.
Hamule Senedi: Trenle yapılan taşımacılıkta kullanılan makbuz niteliğindeki belgedir.
Kıymetli evrak özelliğine sahip değildir.
Hasar: Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi, ve diğer işlemler sırasında
meydana gelen yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma, v.b. değer ve
zaman kaybına neden olan zararların tümüdür.
Hava Konşimentosu: Havayolu taşıma senedidir. I.A.T.A üyesi havayolu taşıma
şirketleri tarafından düzenlenir.
İhracat Vergileri: Eşyanın ihracatıyla ilgili olarak alınması gereken gümrük vergilerini
ve gümrük vergisine eşdeğer bütün mali yükleri ifade eder.
Incoterms: Ticari terimlerin, uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı
yorumlanmasının önlenmesi amacıyla, Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve
kullanılması isteğe bağlı olan uluslararası yorum kurallarıdır.
INF 4 Bilgi Formu: Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan
bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla Menşe ispat belgesinin düzenleneceği
gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge
akısının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince
düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya
sunulan belgedir.
Kloz: Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve
özellikle dikkat edilmesi gereken şartları gösteren uyarılarıdır.
Konşimento: Üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler bulunan yük taşıma
senedidir.
Konteyner: Çeşitli eşyaları taşımak için uluslararası standartlara göre yapılmış büyük
metal sandık.Konteynere YüklemeYüklerin konteynere yerleştirilmesidir.Küşat MektubuMal
sahiplerinin, beyannamelerini düzenleyebilmek için beyandan önce eşyalarını muayene etme,
numune alma ve tartma hakkıdır.
Mahrece İade: İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithal
edilen ülkeye iade edilmesidir.
Menşe İspat Belgeleri: Eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR.1 ve EUR. MED
Dolaşım Sertifikalarını, Fatura Beyanlarını, Form A Belgelerini ve tercihli olmayan menşeini
gösteren Menşe Şahadetnamelerinin tamamını ortak tanımıdır.
Menşe: Bir eşyanın ekonomik milliyetini belirtir.
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Menşei Şahadetnamesi: Malzemenin üretildiği veya gördüğü işlem nedeniyle üretilmiş
sayıldığı yeri (ülkeyi) belirten belgedir.Multimodal NakliyeYüklerin birden fazla nakliye (kara,
hava, deniz, demir) türünün ardışık olarak kullanılarak taşınmasıdır.Mücbir
SebepSözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen durumlardan dolayı sorumlu
tutulamayacaklarına dair hükümdür (deprem, sel, savaş, v.b.).
Navlun Bedeli: İthal ve ihraç edilen malların nakliye bedelidir.Navlun FaturasıCIF ve
CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun
ödendiğinin doğrulamak için konşimento üzerine "navlunu ödenmiştir" kaydı konulur.
Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir
navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasında, malların yüklenerek
teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterilir.
Navlun: Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olan, eşya ve yolcunun taşınmasına
ilişkin ücretlerin tamamıdır.
Özel Antrepo: Bir firmanın sadece kendine ait malları depoladığı antrepo tipidir.
Özet Beyan: İthal ve ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belgedir.
Manifestolar nakliyeciler tarafından eşya konşimentosuna göre doldurularak ilgili gümrüğe
verilir.
Paketleme:
ambalajlanmasıdır.

Malzemenin

uygun

miktar,

güvenlik,

v.b.

koşullara

göre

Palet: Depolama ve sevkıyatta kullanılan, çeşitli malzemelerden üretilen ve malın
üzerine konulduğu platformdur.PaletlemeMalın, sevkıyatı ve depolanması için paletlerde
istiflenmesidir.
Proforma Fatura: Anlaşma safhasında ihracatçı tarafından malın birim fiyatının,
özelliklerinin ve satış şartlarının yer aldığı, bilgi verme amacını güden bir teklifname
niteliğindeki fatura olmaktadır.
Ro-Ro: Araç ve konteyner taşımacılığı için özel olarak yapılan gemidir.
Sağlık Sertifikası: İhraç konusu malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını
gösteren belge niteliğindedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmaktadır.
Serbest Dolaşımdaki Eşya: Türkiye ve AB Menşeli olan veya üçüncü ülke Menşeli
olup Türkiye ya da AB'de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, es etkili vergi
ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış
eşyayı ifade eder.
Serbest Ticaret Anlaşması (STA): Bu anlaşmaların amacı, iki tarafın birbirleri menşeli
eşyaya tercihli tarife uygulaması suretiyle iki ülke arasındaki ticareti özendirmek ve
arttırmaktır. Konşimento (Sevk Belgesi): Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta
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kullanılan ve malın taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine
teslim edileceğini gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir.
Stok: Gelecekte oluşacak veya oluşabilecek gereksinmelere karşı depolanan veya
bulundurulan malzemedir.
Taşıt Üstü İşlem (Supalan): Özellikle kara ve deniz taşımacılığında gümrüklü eşyanın
sundurma veya antrepoya boşaltılmadan, bulunduğu aracın üzerinde gümrük işlemlerinin
(muayene v.s.) yapılıp, gümrüklü sahadan çekilmesi işlemine denir. Frigorifik araçlarda
bulunan, saklama koşulunun değiştirilmemesi gereken gıda v.b. maddelerinde uygulanır.
Tedarik: Gerekli olan makine, alet, cihaz, hammadde, malzeme, parça, yarı-mamul,
mamul ve hizmetlerin uygun tedarikçilerden sağlanması amacıyla gerekli olan planlama, stok
kontrol, satın alma, nakliye, teslim alma, ve diğer faaliyetlerin tümüdür.
Tedarikçi Beyanı: Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve PanAvrupa Menşe Kümülâsyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülâsyon Sistemi veya
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri Menşeli eşyanın tercihli Menşe
statüsünü kanıtlayan beyanı;
Tedarikçi: Mal ve hizmet sağlayıcısıdır.Tek Vergi NumarasıVergi dairelerince gerçek
veya tüzel işletmelere verilen numaradır.
Tersine Lojistik: Tedarikçi/tedarikçilerden alınan malların müşteri/müşterilere yapılan
teslimat sonrası hasar, iade, ret, ambalaj malzemelerinin geri kazanımı, kullanım süresi dolma,
modası geçme, elden çıkarma, onarım, ve diğer nedenlerle malların ve/veya ambalaj
malzemelerinin tedarikçiye geri dönüşü sürecidir.
Ticaret Politikası Önlemleri: Gözetim ve korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve
ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş
tarife dışı önlemleri ifade eder.
Transit Yükleme: Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya
transferidir. Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.
Türkiye Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyetinin, karasularını, iç suları ve hava
sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarına verilen isimdir.
Üçgen Trafik; Hariçte İşleme Rejimi kullanılarak hammadde ve ara malların üçüncü
ülkelere işlenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesinden sonra işleme faaliyeti sonucunda
oluşan ürünün tam ya da kısmi ithalat vergisi muafiyetinden yararlanarak Gümrük Birliği
Gümrük Bölgesinin başka bir parçasından tekrar serbest dolaşıma girebilmesini sağlayan
sistemdir.
Uluslararası Taşıma: Bir ülkeden bir ülkeye doğrudan veya transit olarak; karayolu,
denizyolu, demiryolu ve/veya havayoluyla yapılan taşımalardır.
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Yükleme-Boşaltma Alanı: Yükleme veya boşaltma amacıyla malzemelerin geçici
olarak konulduğu alandır.
Zeyilname: Sigorta poliçesinin yürürlükte bulunduğu dönem içerisinde meydana gelen
değişiklikleri belirtmek için düzenlenen belgedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, uluslarası lojistik terminolojisini ve kullanılan terimlerin ne anlam
taşıdıklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sanayi ürünleri ve
islenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, eşyanın Türkiye ve AB'de serbest
dolaşımda olduğunu gösteren ve eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlayan
belgedir?
a) A.TR Dolaşım Belgesi
b) Air Waybill Akreditif
c) Ambar Tesellüm Fişi:
d) CMR Karayolu Taşıma Belgesi:
e) EUR.1 Dolaşım Sertifikası
2) Aşağıdakilerden hangisi hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her birim, paket, çuval,
vs. ağırlığı içermektedir?
a) Ambar Teslim -Tesellüm Belgesi
b) Ambar Tesellüm Fişi
c) Ambalaj/Koli Listesi
d) Çeki Listesi
e) Account
3) Aşağıdakilerden hangisi EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen, ancak
sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde
kullanılan dolaşım izin belgesidir?
a) CMR Karayolu Taşıma Belgesi
b) ATA Karnesi
c) EUR.MED Dolaşım Sertifikası
d) A.TR Dolaşım Belgesi
e) Air Waybill Akreditif
4) Tersine lojistikte aşağıdakilerden hangisi malzemelerin tedarikçiye geri dönüşünü
gerektirir?
a) Teslimat sonrası hasar
b) İade
c) Ret
d) Modası geçme
e) Hepsi
5) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir
taşıyıcıya transferini ifade eder?
a) Uluslar arası taşıma
b) Gümrüğe sunum
c) Transit yükleme
d) Mahrece iade
e) Gümrük beyanı

6) Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, söz konusu hizmeti
veren firma, tedarikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken
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imzalama ve kaşeleme suretiyle söz konusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna
geçtiğini bildiren belgeye ………………………………………… denir.
7) Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin
değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya
tamiri,
havalandırılması,
kalburlanması,
karıştırılması
ve
benzeri
işlemler……………………..olarak tanımlanır.
8) Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük
vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılması amacıyla üye ülke
yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki belgeye……………….……..denir.
9) ………………………teslim şeklinde mal bedeli ve navlun Mallar yüklendiği andan
itibaren satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş sayılır. Ancak malların gideceği yere
kadar navlun ve sigorta masrafları satıcıya aittir.
10) Satıcı ihraç işlemleri ve/veya gümrüklemesi bitmiş malların alıcının belirttiği zamanda
ismi belirtilen sevk limanında ve geminin küpeştesini aşkın olarak yapmış olduğu teslim
şekline ………………..teslim denir.

Cevaplar
1) a
2) d
3) c
4) e
5) c
6) Ambar Teslim -Tesellüm Belgesi
7) Elleçleme
8) ATA Karnesi
9) Cost and Freight CIF
10) FOB
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3. LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA
ULUSLARARASI KISALTMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, uluslararası lojistikte kullanılan kısaltmalarla birlikte teslim şekilleri ve
yine bunları ifade eden kısaltma olarak kullanılan terminolojiyi öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Lojistik faaliyetleri araştırınız.
2- Uluslararası kısaltmaların kullanım amaçlarını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Lojistik
faaliyetlerinde Lojistik
faaliyetlerde
kullanılan kısaltmalar
kullanılan
kısaltmaların
öğrenilmesi ve kullanım
alanlarına
ilişkin
bilgi
edinilmesi.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konunun anlatımı ve örnekli
olarka kısaltmaların nasıl
kullanıldığının aktarılması
ile konuya ilişkin detaylar
daha
somut
bir
hal
kazanacaktır.
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Giriş

Lojistik faaliyetlerde kullanılan kısaltmaların başlıcaları taşımacılık kavramlarının
sembolüdür. Bu kısaltmaların kullanılması uluslararası ticarete getirdiği standartlardan dolayı
da büyük önem ve kazanç sağlayan bir uygulamadır. Haftalık çalışmada tüm kısaltmaların
taşımacılıkta kullanılan kısaltmalar, lojistik işleyişte yer alan kurumlara ilişkin kısaltmalar,
teslim şekillerine ilişkin kısaltmalar şeklinde ayrılarak daha özel ve kapsamlı şekilde ele
alınmıştır.
Bu kısaltmalar, uluslararası yazışma dili olan İngilizce kavramların yine İngilizce
kısaltmaları olup uluslararası ticarete dahil olan tüm ülkelerde aynı şekilde kullanılmaktadır.
Dolayısıyla lojistikte temel fonksiyonların yerine getirilebilmesi, doğru belgeleme ve mal
akışının gerçekleştirilebilmesi için ilgili kısaltma ve açılımlarına eksiksik bir şekilde hakim
olunması gerekmektedir.
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3.1. Uluslararası Lojistik Kısaltmaları1
A.A.
A.A.R.
A/C (a/c)
A.F.
A.M
APPRO.
APPROX.
A.R.R.
a.r.t.
ASAP
AWB (awb)
B/E
B/G
bkpt.
B/L
B/O
bre.
BTI
C.A.
C.and.I
CBM
C.C.
CCT
CE
CEN
c/f
C.H.
ch. ppd
chq
CIA
cl. b/l
CN
C/O
C/O
c/o
C.A.D.
CİF + C.
C.O.D.
1

: Always Afloat (Daima Yüzer Halde)
: Against All Risks (Tüm Risklere Karşı)
: Account Current (Cari Hesap), Account (Hesap)
: Advance Freight (Peşin Navlun Avansı)
: Ante Meridiem (Öğleden Önce)
: Approval (Onay)
: Approximately (Yaklaşık Olarak)
: Arrival (Varış)
: article (istatistik pozisyonu!madde)
: As Soon As Possible (Mümkün Olduğu Kadar Çabuk)
: Air Way Bill (Hava Konşimentosu)
: Bill of Exchange (Poliçe, Ciro ile Devrolunan Kıymetli Evrak)
: Bonded Goods (Gümrüğü Ödenmemiş Transit Mal)
: bankrupt (müflis), bankruptcy (iflas)
: Dökme yük, bir ambalaj içerisinde olmayan kömür, hububat gibi.
: By Order Of (Emriyle)
: barrel (varil)
: Binding Tariff Information (Bağlayıcı Tarife Bilgisi)
: Circa (Tahminen - Yaklaşık)
: Commission and Interest (Komisyon ve Faiz)
: Cubic Meter (Metreküp)
: Charges Collect (Masraflar Tahsil Edildi)
: Common Customs Tariff (Ortak Gümrük Tarifesi)
: Conformité Europeene (Avrupa Birliği Tarafından Sınırlandırılan
Ürün)
: Comité Européen de Normalization (Avrupa Standardizasyon Komitesi)
: carried forward (nakli yekûn)
: Custom House (Gümrük Dairesi)
: charges prepaid (önceden ödenen masraflar)
: cheque, check (çek)
: Cash In Advance (Yükleme Öncesi Ödeme)
: clean bill of lading (temiz, eklentisiz konşimento)
: Combined Nomenclature, Tariff (Gümrük Tarifesi)
: Care Of (Vasıtasıyla, Eliyle)
: Certificate Of Origin (Menşe Şahadetnamesi) ?
: care of / cash order (aracılığı ile (eliyle) / peşin ödemeli sipariş)
: Cash Against Documents (Vesaik Mukabili Ödeme)
: Cost, Insurance, Freight + Commission (Mal Bedeli, Sigorta, Navlun ve
Komisyon)
: Cash On Deliveıy (Teslimde Ödeme)

Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2012.,s.8
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C.O.S.
CUFTA
CVD
D/A
D/C
Demurrage
D/P
DUE DATE
DBL.
DOZ.
dft.
EDI
DUPL.
CMR
E.O.E.
E.T.A.
e.e.
e.g.
e.t.c.
E.T.C.
Ene.
Encl.
Euro
e.o.c.
FCL
F.C.R.
F.C.T.
Force Majeure
gr.wt.
Gtee
hrs.
H.P.
IBAN
H.E.
IATA

2

: Cash On Shipment (Yüklemede Ödeme)
: Canada-USA Free Trade Agreement (Kanada-ABD Serbest Ticaret
Anlaşması)
: Countervailing Duty (Telafi Edici Vergi)
: Documents Against Acceptance (Poliçe Karşılığı Doküman Teslimi)
: Documentary Credit (Akreditif)
: Demüraj- Sürasterya (Geminin Bekleme Ücreti)
: Documents Against Payment (Vesaik Mukabili Ödeme)
: Maturity Date (Vadenin Son Günü - Ödeme Günü)
: Double (Çift)
: Dozen (Çift Düzine)
: draft (poliçe)
: Electronic Data Interchange (Elektronik Bilgi Değişimi)
: Duplicate (Suret, Kopye)
: Convention Merchandise Rouiters (Ülkelerarası Kara Nakliyatı Arılaşması)
: Errors And Omission Excepted (Hata ve Unutma Müstesna)
: Estimated / Expected Time Of Arrival (Tahmini / Beklenen
Varış Zamanı)
: errors excepted (hatalar hariç)
: exempli gratia (latince mesela)
: et cetera (latince vesaire)
: Expected Time of Complete (Muhtemel İş Bitirme Süresi -Gemi Boşaltması için)
: Enclosed (İlişikte)
: Enclosures (Ekler)
: European Currency Unit (Avrupa Birliği Para Birimi)
: free of charge (Ücretsiz, masrafsız)
: Full Container/Car Load (Dolu Konteyner/Araç Yükleme)
: Forwarding agent's Certificate of Receipt (Nakliye Acentası Alındı
Sertifikası)
: Forwarding agent's Certificate of Transport (Nakliye Acentasının Taşıma Belgesi)
: Act of God (Mücbir Sebebler)
: gross weight (Brüt Ağırlık)
: Guarantee (Garanti, Teminat)
: hours (saat)
: Horse Power (Beygir Gücü)
: International Bank Account Number (Uluslararası Banka Hesap Numarası)2
: Idest (Latince Yani)
: International Air Transport Association(Uluslararası Hava Taşımacılığı
Birliği)

www.itkib.org.tr,s.1
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: Institute Cargo Clauses (İngiliz deniz sigorta poliçelerinde poliçenin
kapsamını genişletmek veya daraltmak için Londra Sigortacılar Enstitüsü
tarafından hazırlanmış belirli klozlar)
IOU
: I owe you, Promissory note (Senet)
Incoterms
: International Commercial Terms (Uluslararası Ticari Terimler - Şartlar)
L/C
: Letter of Credit (Akreditif)
LCL
: Less Than Container Load (Tam Konteynerden Az)
L/G
: Letter of Guarantee (Garanti, Teminat Mektubu)
M/T
: Metric Ton (1000 kilo)
OBL
: Ocean Bill of Lading (Okyanus Konşimentosu)
Offload
: Unload (Boşaltılmış Yük)
P.A.
: Per Annum (Yılda), Per Annual (Yıllık)
P.C.
: Percent (Yüzde)
P.M.
: Post Meridiem (Öğleden Sonra)
P.O.D.
: Payment On Delivery (Teslimde Ödeme)
THC
: Terminal Handling Charge (Terminal Kullanım Masrafı)
W. A.
: With Average (Avarya Dahil)
W.P. A.
: With Particular Average (Özel Avarya Hali)
W/O
: Without (.... sizin / siz / bila)3
3.2. Uluslararası Kurumsal Kısaltmalar4
I.C.C.

COMECON

: Council for Mutual Economic Cooperation-Karşılıklı Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı

EC

: European Community, Union (EC, EU)-Avrupa Topluluğu, Birliği (AT,
AB)

FIATA

: International Federation of Freight Forwarder Association-Uluslarası
Taşımacılar Birliği Federasyonu

GATT

: General Agreement on Trade and Tariffs-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret
Genel Anlaşması

H.E.

: High Explosive-Patlayıcı Madde

IBRD

: International Bank for Reconstruction and Development Bank-Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası

ICC

: International Chamber of Commerce (ICC)-Milletlerarası Ticaret Odası
(MTO)

IFC

: International Finance Corporation-Uluslararası Finans Kuruluşu (Dünya
Bankasının Yan Kuruluşu)

IMF

: International Monetary Fund-Uluslararası Para Fonu

3

www.tim.org.tr.s.2

4

www.gümrük.gov.tr.s.2.
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ISO

:
International
Organization
Standardizasyon Teşkilatı

LIBOR
NAFTA

: London Interbank Offer Rate-Londra Bankalararası Teklif Edilen Faiz Oranı
: North America Free Trade Agreement-Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaşması
: Organization For Economic co-operation and Development-Ekonomik İş
Birliği ve Kalkınma Teşkilatı
: Organization Of Petroleum Exporting Countries-Petrol ihraç Eden Ülkeler
Teşkilatı
: Special Draw Right-Özel Çekme Hakkı

OECD
OPEC
SDR
SRCC
S. W.I.F.T.
TIR
UCP
UNCTAD
VAT
W.W..D.

for

Standardization-Uluslararası

: Strike , Riots , Civil Commotions-Grev , Kargaşa ve Sivil Ayaklanmalar
: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-Dünya
Bankalararası Finansal Haberleşme Topluluğu
: Transport International de Merchandise par Route-(International Road
Transport)-Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
: Uniform Customs and Practices for Documentary Credits-Akreditiflere
ilişkin Yeknesak Kurallar ve Uygulamalar
: United Nations Conference on TVade and Development-Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Gelişme Konferansı
: Value Added Tax (VAT)-Katma Değer Vergisi (KDV)
: Weather Working Days-Hava Şartlarının İzin Verdiği İşgünleri

3.3. Uluslararası Teslim Şekilleri
The international trade terms can be grouped
as below : Group E : Departure (Kalkış Yeri)
The seller places the goods at the disposal of
the buyer at the appointed place, generally his
own premises.

Uluslararası ticari terimler (teslim şekilleri)
aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir: Satıcı
mallan alıcı ile anlaşılan yerde teslim eder, bu
yer genellikle satıcının işletmesidir.

"Ex Works" satıcının mallan işletmesinde
(fabrika, depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla
teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği
anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça
malın alıcı tarafından sağlanan bir araca
yüklenmesinden ya da malların ihraç
gümrüğünden
geçirilmesinden
sorumlu
The seller is called upon to deliver the goods değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış
to a carrier appointed by the buyer.
yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm
gider ve risklerin yükümlülüğünü üstlenir.
EX WORKS (... named place) Group F : Main
Carriage Unpaid (Ana The seller is called
upon to deliver the goods to a carrier
appointed by the buyer Group F : Main
Carriage Unpaid (Ana Taşıma Ödenmedi

Bu grup teslim şekillerinde satıcı malları alıcı
ile anlaşılan bir nakliyeciye teslim eder.
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3.4.Uluslararası Kısaltmalar ve Karşılıkları5

Kısaltma

İngilizce Karşılığı

Türkçe Karşılığı

A.A.

Always Afloat

Daima yüzer halde

a.d.

Ante diem/before date

Gününden önce/vadesi gelmiş

A.F.

Advance Freight

Peşin avans navlun

A.H.

After Hatch

Kıç ambar ağzı

A.P.

Additional Premium

Ek prim

a/c

Account

Hesap, hesaba

A/C

Account current

Cari hesap

A/d

After date

Vadesinden sonra

a/s (ekonomi)

At sight

Görüldükten sonra

A/S (deniz taşıma.)

Alongside

Bordada

A/S (ticaret)

Account Sale

Satış hesabı

A/S (bankacılık)

Account Sales/After sight

Satış hesabı/Görüldükten sonra

A/V

Ad valorem

Kıymet üzerinden

Acc

Accepted, Acceptance

Kabul edilmiştir, kabul

ad/advt

Advocate

Avukat

Afft.

Affidavit

Yeminli yazılı ifade

aflt.

Afloat

Yüzer halde

AI

First class

1. sınıf

Alt.

Alternate

Yedek/Vekil

amt.

Amount

Miktar

an.

Anno

Yılda

Anch.

Anchorage

Demir yeri

5

www.gümrük.gov.tr,s.2
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arbtn./

Arbitration/Arbitrator

Tahkim (arbitraj)

art.

Article

İstatistik pozisyonu / Madde

assd.

Assessed

Tahakkuk etmiş

Assigt.

Assignment

Devir, temlik

Assn.

Association

Dernek, birlik

Att. Gen.

Attorney General

Başsavcı

att./At./Atty.
awb

Attorney
Airway bill

Vekil/Dava vekili
(Hava) konşimento

arbtror

B.E.

Both ends, at both load
küpeşteler,

B.O.T.

/discharge

yükleme/boşaltma ports
limanları

Board of Trade

Ticaret Heyeti

bp.

By procuration (power of attorney)
Vekaleten imzaya yetkili

U.

Buyer's option

Alıcı opsiyonu

B/C

Bills for collection

Tahsile verilen senetler

B/Ch.

Bristol Channel

Bristol Kanalı

b/d

Brought down

Nakil yekün

B/E

Bill of Exchange

Poliçe, ciro ile devrolunan
Kıymetli evrak

B/G

Bonded goods

Gümrüğü ödenmemiş transit mal

B/H

Bill of Health/Bulkhead

Sağlık sertifikası/Dökme yük için

B/N
B/P

Banknote
Bills payable

gerekli düşey bölme
Banknot
Borç senedi

B/P (ticaret)

Bill payable

Ödenecek senetler

B/R

Bills receivable

Alacak senedi
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B/S (deniz

Bill of Sale

B/T
B/S (b.s)
bal.
Bd.

Berth terms
Bill of Sale/Balance Sheet
Balance
Bond

Gemi mülkiyetini devreden vesika
taşıma)
Yükleme ve boşaltma kuralları
Satış faturası/Bilanço(bankacılık)
Denge
Tahvil

Bds.

Boards

Tahta, mukavva

bkpt.

Bankrupt

Müflis

bre.

Barrel

Varil

Bs/c

Bills of collection

Tahsil senetleri

c

Currency/Cents/Case/

Para/Sent/Durum

C and D
B.
C. div.
C.a.D.
C.b.d.

Collection and Delivery
Cash Credit
Cumulative dividend
Cash against documents
Cash before delivery

Senet tahsili ve teslim
Para olarak verilen kredi
Birikmiş temettü
Vesaik mukabili ödeme
Teslimden önce ödeme

c.d.

Cash discount/Certificate of deposit

Kasa iskontosu /Teminat makbuzu

C.F.

Cost and Freight

Mal Bedeli ve Navlun

C.G.

Coast Guard

Sahil koruma6

C.G.A.

Cargo's proportion of General Average Büyük avaryadan yükün
hissesine düşen

C.H.

Custom House

Gümrük Dairesi

C.i.a.

Cash in advance

Peşin para

C.I.F.

Cost, Insurance, Freight

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

C.I.F.c.and I. Cost, Insurance, Freight, Commission

CL.

6

Mal Bedeli, Sigorta, Navlun,

and Interest

Komisyon ve Faiz

Carload Lot

Alıcının bulunduğu istasyona

Hasan Tutar,Nobel Yayın Dağıtım, Mesleki Yazışma Teknikleri, 2002,s.47
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teslim
C.O.D.

Cash on Delivery

Teslimat anında ödeme

C.O.P.

Custom of the Port

Liman teamülü, usulü

C.o.S.
P.D.

Cash on shipment
Charterers Pay Dues

Sevkiyat anında peşin
Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

c.r.

Current rate

Cari kur

c r m.

Cash by return mail/Cash on receipt of
merchandise

Dönüş postası geldiğinde

ödenecek/emtia alındığında
ödenecek

c.r.s.

Cash by return steamer

Geminin dönüşünde

c.w.o.

Cash with order

Sipariş verildiğinde ödeme

C/A

Capital account

Sermaye hesabı

c/f

Carried forward

Nakli yekün

C/H

Clearing House

Takas Dairesi

c/m

Certificate of manufacture

İmalat belgesi

C/n

Certificate of Origin

Menşe Şehadetnamesi

C/N (ticaret)

Credit Note

Alacak dekontu

C/N

Credit Note

Kredi dekontu (bankacılık)

c/o

Care of/Cash order

Aracılığı ile (eliyle) Peşin para ile
sipariş

C/P

Charter Party

Gemi kira kontratı

Carr.pd.
(cge.pd.)

Carriage paid

Taşıma ücreti ödenmiş

cash b/l

Cash against bill of lading

Konşimento karşılığı peşin ödeme

Cash.

Cashier

Kasiyer, veznedar

cd. Sl

Conditional sale

Şartlı satış

ch.ppd.

Charges prepaid

Önceden ödenen masraflar
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chq.

Cheque

Çek7

cl. b/l

Clean bill of lading

Temiz, eklentisiz konşimento

cld.

Cleared

İlişkisiz

Coll.

Collect/collection

Senet tahsili/tahsil etme

Conf.

Confirm/confirmed

Teyit/teyitli

Cons.cert.

Consular certificate

Konsolusluk sertifikası

ctf.

Certified/certificate

Tasdikli/sertifika

Ctge.

Cartage

Nakliye Ücreti

curr.

Current/Currency

Cari/Para

D/ D

Demand Draft

Görüldüğünde ödenecek poliçe

D/N
1/2D
D.a.

Debit Note
Dispatch half Demurrage
Documents against acceptance

Borç Dekontu
Sürastarya yarısı kadar dispeç
Vesaik mukabili kabul

D.A. (ticaret)
D.A.F.

Documents against discretion of
collecting bank
Deposit account
Delivery at Frontier

Tahsilatı yapan bankanın takdiri
karşılığında vesaik
Mevduat hesabı
Hudutta teslim

dbk.

Drawback

Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum.

d.d.o.

Dispatch Discharging only

Yalnız boşaltmada dispeç

D.F.

Dead Freight

Ölü navlun, pişmanlık navlunu

D.L.O.

Dispatch Loading Only

Yalnız yüklemede dispeç

D.P.B.
s.
D.W.
W.C.C.C.

Deposit pass-book
Days after sight
Dead Weight
Dead Weight Cargo Carry Capacity

Mevduat cüzdanı
İbrazından sonraki günler
Geminin toplam ton ağırlığı
Gemiyi ortalama çektiği su hattına

Days after acceptance
Documents against Acceptance
Demand draft
Debit note
Delivery Order
Documents against Payment
Deposit receipt

kadar batırabilecek yük ve bu
yükü taşıma kapasitesi
Kabulden sonraki günler
Kabul karşılığı vesaik
İbrazında ödenecek poliçe
Borç dekontu
Teslimat emri
Ödeme karşılığı vesaik
Teminat makbuzu

D.a.d.

d/a
D/A (ticaret)
D/D
D/N
D/O
D/P
D/r
7

Tutar,a.g.e ,s.48
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D/y
deb.
Decl.
Deft.
Depr.
dft.
dft/a.
dft/c
Dis.
Distr.
Div.
do
Dr.
dsdft

Delivery
Debit
Declaration/Declared
Defendant
Depreciation
Draft
Draft attached
Clean draft
Discount
Distribute/Distributor
Dividend/Division
Ditto
Drawer
Sight draft/Date draft

and o.e

Errors and omissions
excepted
Errors excepted
Excess Profit Duty
Expected Time of Arrival
Expected Time of Departure
Each

e.e.
P.D.
E.T. A.
E.T.D.
ea
encl.
end.
ex.
Ex. int.
Ex.d.( ex.div.)
exl.
EXQ

F.A.C.
F.a.q.
F.A.S.
F.and.D.
f.b.
Fd.

Enclosure
Endorsed/endorsement
Exchange
Ex interest
Ex dividend (um)
Exclusive, excluding
Ex Quay
Ex Works
Ex factory
Ex warehouse
Fast As Can
Fair average quality
Free Alongside Ship
Freight and Demurrage
Freight bill
Free discharge

F.g.
f.i.a.
f.i.b.
F.I.O.

Fully good
Full interest admitted
Free into bunkers
Free In and Out

Teslimat
Borç zimmet
Beyanname/deklare edilmiş
Müdafi, savunucu
Amortisman
Poliçe/kambiyo senedi
Poliçe eklenmiş
Belgesiz poliçe
İskonto, indirim
Dağıtma/Distribütör
Temettü/Taksim
Aynı, aynen
Keşide eden
İbrazından ödenecek
poliçe/vadeli poliçe
Hata ve noksanlar hariç
Hatalar hariç
Olağanüstü Kazanç Vergisi
Geminin tahmini varış tarihi
Geminin tahmini ayrılış tarihi
Her; beher
Ekleri
Ciro edilmiş/ciro
Kambiyo/Döviz kuru/ Borsa
Faiz hariç
Kar hissesi olmadan, temettüsüz
Hariç, rnüstesna
Rıhtımda teslim
İşyerinde teslim
Fabrikada teslim
Depoda teslim
Mümkün olan süratle
Uygun ticari kalite
Geminin doğrultusunda teslim
Navlun ve sürastarya
Navlun senedi faturası
Boşaltma masrafları gemiye ait
olmaksızın
Tamamen iyi kalite
Kabul edilmiş tam faiz
Ambara teslim
Taşıyıcının yükleme ve boşaltma
giderleriyle ilgisi yoktur.
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F.I.O.S.

Free In and Out, Stowed

F.I.O.S. T .

Free In and Out, Stowed and
Trimmed
f.o.c.
Free of charge
f.o.l.
Free of interest
F.O.
Firm Offer
F.O.B.
Free On Board
F.O.R.
Free On Rail
F.O.T.
Free On Truck
f.p.
Fully paid
F.P.
Floating (open) policy
F.T. (deniz taşıma) Freight ton

F. T. (deniz
taşıma)
F.T. (deniz
navluna
T.W.
f.x.
fr.fwrd.
frt. coll.
frt.pp.
FRT.
gr.
M.B.
R.T.
gr. wt.
Gtee.
Gtee.(gtd ).
O.
H.P.
W.M.
hrs.
İ. B.
O.U.
I/c
I/F
İ/F
I/I
8

Free of Turn

Bkz. F.I.O. ve istif giderleriyle
İlgisi yoktur.
Bkz. F.I.O.S. ve tanzim
Giderleriyle ilgisi yoktur.
Ücretsiz
Faizsiz
Kat'i teklif, Bağlayıcı teklif
Gemi bordasında teslim
İstasyon rayında teslim
Vagonda teslim
Tümüyle ödenmiş
Serbest (açık) poliçe
2240 (veya 2000) libre
Ağırlığında hacim birimi navlun
ton-1.016 kg.
Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi
varışından sonra astorya günleri
sayılır.

Full Terms

Tüm komisyon veya indirimler

Free Trade Wharf
Foreign exchange
Freight forward
Freight collect
Freight prepaid
Freight
Gross
Good merchantable brand
Gross Register Tonnage
Gross weight
Guarantee
Guarantee/Guaranteed
Head Office
Horse Power
High Water Mark
Hours
Invoice Book
I owe you
In charge of
Insufficient funds
Insufficient funds
Indorsement irregular

Serbest Ticaret Limanı
Döviz
Navlun vadeli
Navlun tahsil edilecek
Navlun peşin ödenmiş
Navlun
Brüt
İyi kalite
Sicile kayıtlı gros ton
Brüt ağırlık
Garanti, teminat
Garanti/garanti edilmiş
Merkez (büro)
Beygir gücü
Yüksek su çizgisi
Saat
Fatura defteri8
Size borcum var, borç senedi
Görevli, nezaretçi olarak
Yetersiz karşılık, fon
Yetersiz karşılık
Gayri muntazam ciro

Tutar, a.g.e,s.49
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Incl.
Inst.
Irr.
j.a.
L.a.
L.b.
L.B.
L.C.D.
Destination
L.C.O.

Dahil edilmiş, dahil
Cari ay
İtfa edilemez (gayri kabulürücu)
Müşterek hesap
İhbar mektubu
Uzun vadeli senet
Can Filikası
Telgraf gönderildiği ülke

Included, inclusive
Instant (present month)
Irredeemable
Joint account
Letter of advice
Long bill
Life Boat
Telegram Country
dilinde
Telegram Country Origin

Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke

dilinde
L.h.

Letter of hypothecation

İpotek mektubu

L.H.

Lower Hold

Dip ambar

L.O.A.

Length Overall

Geminin tam boyu

L/C
L/D
Led.
Liq.
Ltd.
m.d.
date
M.I.P.
M.O.
M.O.L.O.O.

Letter of Credit
Letter of deposit
Ledger
Liquidation, liquidated/liquid
Limited
Months date/months after
Marine Insurance Policy
Money Order
More or Less In Owner's Option

Akreditif
Rehin senedi
Defterikebir
Tasfiye, tasfiye edilmiş/ likid
Sınırlı
Ayın tarihi/tarihten sonraki
aylar
Deniz sigortası poliçesi
Havale emri
Çoğu/azı armatör opsiyonunda

m.p.
m.s.

Months after payment
Months after sight, months sight

Ödemeden sonraki aylar
İbrazından bir ay sonra

M/R

Mate's Receipt Ordino

Yükleme ordinosu

Marg.
Margin
mat.
Maturity
Mem.
Memorandum
mtg.(mort). Mortgage
mth.
Month
N.A.A.
Not Always Afloat
n.d.
Not dated
N.O.R.
Notice of Readiness
n.o.s.
Not otherwise stated, not
otherwise specified
n.p.
Net proceeds
N.R.T.
Net. Register Tonnage
n/a
No account

Marj
Vade
Muhtıra
Rehinli
Ay
Daima yüzer halde değil
Tarih konmamış
Hazırlık Mektubu
Aksi ifade edilmemiş ise
Net hasılat, gelirler
Net tescil tonu
Hesabı yok
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n/e.
n/f.
natl.
neg.
Net Terms

Not exceeding
no funds
National
Negotiable
Free of Charterer's commission
yükleme/boşaltma masrafları gemiye

Geçmeyecek
Karşılıksız
Ulusal
Ciro ve devredilebilir
Kiralayan komisyonu hariç

o d.

on demand/overdraft

TiEilep halinde/Kredi Limitini
aşma
Açık poliçe
Armatör riskinde
Kapanmamış (hesap)
Açık barınak güverteleri
Emin bir liman
Kabul halinde/namına,

o/c.

Open policy
Owner's Risk
Outstanding
Open Shelter Decker
One Safe Port
On acceptance/ On account
hesabına
Overcharge

O/o.
on cons.
o.p.o
opt.
P A.

Order of
On consignment
One price only
Option, optional
Power of Attorney/ Private account

Emrine
Konsiye olarak
Tek fıyat
Opsiyon, opsiyona bağlı
Vekaletname/Özel hesap

p.and l.
P.B.
P.O.C.
P.O.R.
P/N (p.n.)
pchs.
per.pro.
prem.

Profit and loss
Pass Book
Port of Call
Port of Refuge
Promissory note
Purchase
Per procuration
Premium

Kar ve zarar
Tasarruf Cüzdanı
Uğranılacak liman
Sığınılacak liman
Emre yazılı senet
Satınalma
Vekaleten imzaya yetkili
Prim

Q.O.O.

Quantity in Owner's Option

Miktar armatör opsiyonunda

R.d.

Running days

Astarya günlerinde tatiller dahil
günler sayılar(deniz taşıma.)

r/a. (R.A.)

Refer to acceptor

Muhataba müracaat

R/C

Re-credited

Tekrar kredi verilmiş

o.p.
O.R.
o.s.
O.S.D.
O.S.P.
O/a.

r/d

(bankacılık) Refer to drawer

r/e
rem.
rept.( recpt.)
Rev.

Refer to endorser
Remit, remittance
Receipt
Revision

Fazla masraf yükleme

Keşideciye müracaat
Cirantaya müracaat
Para transferi, havalesi
Makbuz
Tashih, revizyon
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Rev. A /C .

Revenue account

s, p.

Supra under protest

S.B.
Sales Book
S.C.
Salvage charges
S.F.
Stowage Factor
S.H.E.X.
tatiller hariç Excepted
S.H.I.N.C.
Pazar ve tatiller dahil

Gelir hesabı
Senedi protesto ettikten sonra
kabul etme, protestolu senet
Satış Defteri9
Kurtarma masrafları
İstif faktörü
Sundays and Holidays
Pazar ve
Sundays and Holidays Included

S.O.L.
Shipowner's Liability
Armatör
yükümlülükleri
S.P.A.
Sundry Persons' account
Muhtelif şahıs hesabı
S.W.
Shipper's Weights
Yükleyici
(sevkiyat) ağırlıkları
s/a .
Subject to approval
Onaya bağlı
S/d/b/I
Sight draft with bill of lading attached
Konşimento eklenmiş
ibrazında poliçe
S/N

Shipping Note

Sevkiyat bildirisi

Supt.
Sy. Drs.
Sy.Crs.
T.B.
T.D.
t.m.o.
T.O.
t.r.
t.t.
T/C

Superintendent
Sundry debtors
Sundry Creditors
Trial Balance
Tweendeck
Telegraphic money order
Turnover
Trust receipt
Telegraphic transfer
Time Charter
sözleşmesi
Tariff
Ultimo, last month
Value as in original policy
poliçedeki gibi
Voucher attached
With Average
Water Ballast
alınan safra

Şef, yetkili memur
Muhtelif borçlular
Muhtelif alacaklılar
Mizan
Gladora
Telgrafla para havalesi
Ciro
Zilyetlik makbuzu
Telgrafla para havalesi
Zamanla sınırlı gemi kiralama

tar.
ult.
V.o.p.
V/A
W A.
W.B.

9

Gümrük tarifesi
Geçen ay
Kıymet (değer) orjinal
Vesika, senet etkili
Avarya dahil
Boş gemiye denge arttırmak için

Tutar,a.g.e ,s.50
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W.I.B.O.N.

Whether in Berth or Not

(RED)
W.S
W. V.N.S.

Yanaşmış olsun veya olmasın
Rates Extras and Demurrage per

Fiyat, ekstra ve sürastarya
World Scale
With Vessels Natural Segregations

W.W.D.
şartları uygun çalışma günü

uluslararası ölçülere göre
Yükün geminin doğal şekline
göre ayrılıp, yerleştirilmesi
Weather Working Days
Hava

w/m

Without margin

w/w

Warehouse warrant

Marjsız

Antrepo makbuzu
whf.
wholes.
x.in.

10

Wharf
Wholesale
Ex interest

Rıhtım
Toptan satış
Faizsiz10

Tutar,a.g.e.2.53
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, uluslararası lojistikte kullanılan kısaltmalarla birlikte teslim şekilleri ve
yine bunları ifade eden kısaltma olarak kullanılan terminolojiyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi “Mümkün Olduğu Kadar Çabuk” anlamına gelir?
a) A.R.R
b) ASAP
c) APPROX
d) A.A.R
e) B/E
2) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi “İbrazında ödenecek poliçe” ye karşılık gelmektedir?
a) D/N
b) D/O
c) D/D
d) D/r
e) Dec
3) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi “kıymeti üzerinden” tanımına karşılık gelmektedir?
a) A/V
b) ad/adv
c) a/c
d) Alt
e) amt.
4) Hangisinde milletlerarası ticaret odasının ingilizce kısaltması doğru verilmiş?
a) ICC
b) EC
c) GATT
d) ISO
e) IFC
5) SDR aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Genelleştirilmiş tercihler sistemi
b) Uluslar arası finans kuruluşu
c) Londra bankalararası teklif edilen faiz oranı
d) Özel çekme hakkı
e) Telafi edici vergi
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6) Satıcının mallan işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim
yükümlülüğünü

yerine

getirdiği

anlamında

kullanılan

uluslararası

kavram

…………………..’dir.
7) Dökme yük, bir ambalaj içerisinde olmayan kömür, hububat gibi anlamında kullanılan
kısatlma ………….dir.
8) Gününden önce/vadesi gelmiş anlamındaki kısaltma ………..dir.
9) ………. Olarka kullanılan kısaltma vadesinden sonra anlamı taşır.
10) Peşin avans navlun anlamına gelen kısaltma ………..dir.
Cevaplar
1) b
2) c
3) a
4) a
5) d
6) Ex-Works
7) B/L
8)a/d
9)A/d
10)A.F
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4. DAĞITIM STRATEJİLERİ VE TAŞIMACILIK KİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Lojistiğin temel faaliyeti olan dağıtım konusunu ve dağıtım kanallarını öğreneceğiz.
Bununla birlikte dağıtım yapısının oluşturulması ve bu konudaki en verimli tercihlerin nasıl
yapılacağını öğreneceğiz.

59

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Dağıtım kanallarının fonksiyonları ve özelliklerini araştırınız.
2- Dağıtım kanallarının en yüksek fayda sağlamaları için gereklilikleri tartışınız.
3- Dağıtım kanalı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususları önem
sıralamasına göre değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dağıtım kanalları

Lojistiğin
temel
unsurlarından olan dağıtım
kanallarının fonksiyonlarını
ve
gerekliliklerini
öğrenmenin yanı sıra dağıtım
kanalı
oluşturmanın
sistematiğine de hakim
olmak.

Konu anlatımının yanı sıra
şematik anlatımla birlikte
dağıtım
kanallarının
fonksiyonları
belirginleştirilmek suretiyle
konunun
algılanması
sağlanacak ve konunun
tartışılması ile de dağıtım
kanallarına ilişkin özellikler
daha da anlaşılır olacaktır.
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Giriş
Malın lojistik akışında dağıtım kanalı aktörleri, kanal türleri ve aktör sayıları büyük
önem taşımaktadır. Çalışmada aktör çeşitleri, kanal türleri incelenmiş ve son kısımda lojistik
fonksiyonun gerçekleşmesinde seçilebilecek tüm taşıma modları açıklanmıştır.
Denizyolu, demiryolu, karayolu, havayolu ve boru hattı olmak üzere toplam beş temel
taşıma modunun özellikleri ve maliyetleri incelenmiştir. Son olarak taşıma modları birbiriyle
avantaj ve dezavantajlarını ortaya çıkaracak şekilde karşılaştırılarak konu tamamlanmıştır.
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4.1. Dağıtım Kanalı ve Çeşitleri
Dağıtım kanalı, ürünlerin üreticiden başlayarak on kullanım noktasına gidinceye kadar
çizdiği yola ve bu yolda rol alan kişi ve kişiler dizisine denir.

4.1.1. Kanal çeşitleri ve Fonksiyonları
Dağıtım kanalları,


Doğrudan/ Birinci derecede kanal ( direkt kanal)



Dolaylı kanal ( endirekt kanal)

olmak üzere ikiye ayrılır. Dağıtım kanalındaki aktör sayısı, kanal derecesiyle doğru
orantılıdır. Aracı (aktör) sayısı arttıkça, kanal derecesi yani dolaylılık derecesi de artar. Dağıtım
kanallarının fonksiyonları ise


Ticaret kanalı ve



Lojistik kanallarda
ayrı fonksiyonların oluştuğu görülmektedir.
4.2. Dağıtım Stratejileri
Dağıtım stratejileri üç başlık altında ele alınabilmektedir. Bunlar;



Yoğun dağıtım



Seçici dağıtım



Münhasır (exclusive) dağıtım
şeklinde ifade edilirler.
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4.2.1. Dağıtım Kanalı İlişkileri


Bir defalık alış veriş



Gerektikçe alış veriş



Lidere uyum



Birliktelik



Sözleşmeli ilişkiler



Yatırım ortaklığı (joint-venture)
4.2.2. Dağıtım kanalı oluşturulması ve kanal stratejileri



İlk stratejide son kullanıcı (müşteri) kesimi belirlenir.



Müşteri hizmetleri düzeyi belirlenir.



Müşteriye nasıl ulaşılacağına karar verilir.



Her bir kanal için iş süreçleri belirlenir.



İş süreçlerinin nasıl uygulanması gerektiği belirlenir.



Her bir kanalın ekonomik büyükleri belirlenir. Faaliyet hacmi, kar marjları, iskontolar
gibi miktarlar belirlenir.
4.2.3. Dağıtım Planlaması

Dağıtım planlamasın yapılırken öncesinde coğrafi açıdan teslim noktalarına uygun bir
dağıtım merkezi oluşturulur.
Coğrafi yer seçimini etkileyen baş lıca faktörler:


Ulaşım ve taşıma kolaylıkları



İşgücü bulunabilirliği



Arazi bulunabilirliği



Pazara yakınlık



Hammaddeye yakınlık



Uygun altyapı yardımcı tesis imkanlarının bulunabilirliği



Vergi ve diğer yasal mevzuat



Ulusal güvenlik



Sosyal çevrenin tutumu



Firmanın diğer tesislerine yakınlık
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Son 10 yıllık dönemde, rekabet gücü etkisiyle endüstrilerin yerleşim biçimlerinde
radikal değişiklikler gözlenmektedir. Örnek olarak haddehanelerin artışını verebiliriz.
Bir tesisin arazi yeri seçiminde göz önüne alınması gereken başlıca kriterler:


Arazinin tesis yapımına uygun büyüklükte olması



Arazinin tesisin ileride büyüyebilmesine olanak vermesi



Arazi zemininin tesis yapımına elverişli olması



Enerji, su ve atıklar ile ilgili altyapı kolaylıklarının olması



İnsan, malzeme ve ürün ulaştırılmasına ve dağıtımına uygun yollar bulunması



Arazi çevresinde tesis faaliyetlerinden etkilenecek birşey olmaması



Arazi tesisin kurulmasına ve faaliyetine engel yasal veya sosyal engel olmaması ve



Arazinin arsa ve yapım maliyetidir.
4.3. Weber’in Malzeme İndeksine Göre Üretim Tesisi Yeri Seçimi



Hammadde miktarına göre ürün daha hafif ise üretim tesisi hammadde kaynağına yakın
olmalıdır.



Ürün ağırlığı veya hacmi, yerel hammaddeye göre daha fazla ise (ürün ağırlık
kazanıyorsa) üretim tesisi, Pazar alanlarına daha yakın olmalıdır.



Ürünün ağırlık kazancı veya kaybı yok ise, tesis için hammadde ile Pazar arasında
uygun bir yer seçilebilir.



Tesis yeri seçiminde zaman zaman dikkate alınan diğer bir kriter , ‘ işletmenin pazarda
varlığını göstermesi’ dir. Lojistik hedeften çok pazarlama hedefine yöneliktir.
4.3.1. Depo Yeri Seçimi
Depo yeri seçiminde üç aşamalı karar süreci aşağıdaki gibidir:



Depo gereksiniminin belirlenmesi



Depo adedinin belirlenmesi



Depo yeri seçimi
4.3.2. Terminal Yeri Seçimi



Terminaller taşıma-trafik sürecinin bir başlangıç veya varış yeri olduğu gibi aynı
zamanda bir ara-transfer noktasıdır.



Terminaller için iki önemli kavram hinterland ve foreland dır.



Terminaller ekonomik faaliyetlerin odak noktalarıdır.



Üzerinde kurulabileceği geniş ve gelişebilir arazi parçalarına ihtiyaç gösterirler.
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Terminaller ekonomik faaliyetlerin odak noktaları olmaları nedeniyle, çevrelerinde
farklı faaliyetlerin oluşmalarına yol açarlar.
4.4. Taşımacılık Türleri



Karayolu Taşımacılığı



Denizyolu Taşımacılığı



Demiryolu Taşımacılığı



Havayolu Taşımacılığı



Boru Hattı Taşımacılığı



Su Yolu Taşımacılığı
Karayolu Taşımacılığı

Aktarma hızı kısa olduğu ve yaygın ulaşım ağına sahip olduğu için en çok tercih edilen
ve rekabetin en fazla olduğu taşımacılık türüdür.
Yükleme ve boşaltma konusunda esnekliklerin ve kolaylıkların olduğu bu taşıma
türünün yol mesafesi ile ters orantılı maliyeti bulunmaktadır ve taşıma süreleri kısadır.
Farklı bir takım hizmetler sunar :


Araç yükü



Parsiyel taşıma



Paket, kargo taşıma



Otobüs



Özel yük taşımacılığı

Denizyolu Taşımacılığı
Bu taşımacılık türü en yavaş taşıma türü olmakla beraber, en çok tercih edilen
taşımacılık türüdür. Bunun nedeni denizyolu taşımacılığının maliyetinin diğer taşımacılık
türüne göre oldukça düşük olmasıdır. Büyük çaplı yüklerin taşınması ve maliyet açısından
avantajlar sunan bu taşımacılık türü dış ticaret firmalarının sık kullandığı bir taşımacılık
türüdür.
Demiryolu Taşımacılığı
Çok flexi bir taşımacılık türü olmayıp, karayoluna göre daha az maliyetlidir. İlk yatırım
maliyeti oldukça büyük olan demiryolu taşımacılığının türleri vagon çeşitlerine göre (kapalı,
açık v.b.) değişebilmektedir. Bu taşımacılık türünün yaygınlığı tamamen ülkede demiryollarına
yapılan yatırımla orantılı olmaktadır.
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Havayolu Taşımacılığı
Denizyolu kadar büyük hacimli yükler taşınmamakla beraber, taşımacılıkta kullanılan
en hızlı yöntemdir. Hızlı olması ve diğer taşımacılık türlerine göre küçük çaplı yüklerin
taşınması nedeniyle maliyeti oldukça fazladır.
Boru Hattı Taşımacılığı
İlk yatırım maliyeti oldukça fazla olup, petrol, doğalgaz gibi kaynakların taşınması için
kullanılan taşımacılık türüdür. Yükleme kapasitesi çok fazla olup belli bir rota takibi
yapıldığından demiryolu gibi flexi bir yapısı yoktur.
Taşımacılık kipleri karşılaştırması
Performans Karayolu
kriterleri

Demiryolu

Sabit yatırım
maliyeti

Düşük

Hızlı

Boru hattı

Yüksek

Orta

Yüksek

Orta

Yavaş

Çok hızlı

Yavaş

Orta

Orta

Düşük

Yüksek

Tutarlılık ve
güvenirlik

Havayolu

Yüksek

Hız-yük
taşıma

Denizyolu

Orta-yüksek

Diğer taşıma kipleri


Entegre (çoklu) kipler



Karma kipler
Ekonomik değer taşımayan taşımacılık kipleri



İnsan gücü



İnsan gücü ile yürütülen araçlar



Hayvan



Hayvan gücü



Akarsu
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Taşımacılık kipleri arası rekabet türleri


Kip kullanımı: mesafe her ne kadar en nemli kriterse de maliyet hız ve rahatlık-güvenlik,
insan ve yük taşınmasında önemli seçim kriterleridir.



Aynı iki nokta arasında birden çok kip altyapısı olup olmamasından kaynaklanan
rekabet



Yeni Pazar veya müşteri kapmak amacıyla yeni terminal alanları kurulması



Bazı ülke ve bölgelerde kamu ve hükümet politikaları bazı kiplerin tercih edilmesini
teşvik eden politikalar uygulayabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Lojistiğin temel faaliyeti olan dağıtım konusunu ve dağıtım kanallarınının yanı sıra
dağıtım yapısının oluşturulması ve bu konudaki en verimli tercihlerin nasıl yapılacağını
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı ilişkilerini ifade etmektedir?
a) Bir defalık alış veriş
b) Gerektikçe alış veriş
c) Lidere uyum
d) Birliktelik
e) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi bir tesisin arazi yeri seçiminde göz önüne alınması gereken
başlıca kriterler?
a) Arazinin tesisin ileride büyüyebilmesine olanak vermesi
b) Uygun altyapı yardımcı tesis imkanlarının bulunabilirliği
c) Vergi ve diğer yasal mevzuat
d) Ulusal güvenlik
e) Sosyal çevrenin tutumu
3) Aşağıdakilerden hangisi coğrafi yer seçimini etkileyen baş lıca faktörlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

İşgücü bulunabilirliği
Arazi bulunabilirliği
Pazara yakınlık
Hammaddeye yakınlık
Arazi zemininin tesis yapımına elverişli olması

4) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım planlamasında coğrafi yer seçimini etkileyen faktörler
arasındadır?
a) Ulaşım ve taşıma kolaylıkları
b) Dağıtım kanalı içindeki aktör sayısı
c) Tüketici sayısı
d) Uluslar arası ödeme şekli
e) Aracı bankalara yakınlık
5) Weber’in malzeme indeksine göre üretim tesisi yeri seçimi aşağıdakilerden hangisine
göre belirlenir?
a) Depo yeri büyüklüğüne
b) Arazi büyüklüğüne
c) Hammadde ve ürün büyüklüğüne
d) Pazar ve kar büyüklüğüne
e) Hepsi
6) Ürünlerin üreticiden başlayarak on kullanım noktasına gidinceye kadar çizdiği yola ve
bu yolda rol alan kişi ve kişiler dizisine…………….denir.
7) Ürün ağırlığı veya hacmi, yerel hammaddeye göre daha fazla ise (ürün ağırlık
kazanıyorsa) üretim tesisi,………………………daha yakın olmalıdır.
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8) Hammadde miktarına göre ürün daha hafif ise üretim tesisi ………………….yakın
olmalıdır
9) En yavaş taşıma türü olmakla beraber, en çok tercih edilen taşımacılık
türü…………………….taşımacılığıdır.
10) Hızlı olması ve diğer taşımacılık türlerine göre küçük çaplı yüklerin taşınması nedeniyle
maliyeti oldukça fazla olan taşımacılık türüne ………………………….denir.

Cevaplar
1) e
2) a
3) e
4) a
5) c
6) Dağıtım kanalı
7) Pazar alanlarına
8) Hammadde kaynağına
9) Denizyolur
10) Havayolu taşımacılığı
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5. LOJİSTİKTE DAĞITIM KANALI AKIŞI VE FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dağıtım kanalının işleyişini ifade eden dağıtım kanalı akışını, sistematiğini ve lojistik
akış içinde gerçekleştirilen ilgili yazışma örneklerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Lojistiğin temel fonksiyonlarını araştırınız.
2- Dağıtım kanalının lojistikteki yerini tartışınız.
3- Yazışmalarda kullanılan formatları araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dağıtım kanalları ve yazışma Lojistiği temel faaliyeti olan
teknikleri
dağıtımın hangi kanallarla
yapıldığını ve uluslararası
yazışmaların
temel
kriterlerini öğrenmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders materyali üzerinden
konu anlatımının yanı sıra
örnek
yazışmalarla
da
konunun
pekişmesini
sağlamak.
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Giriş

Fiziksel dağıtım kanalları, kanal seçmi ve dağıtım kanalı aktörlerinin seçtikleri dağıtım
stratejileri lojistik firmalar açısından büyük önem taşımaktadır. Dağıtım kanalı türleri ve kanal
seçiminde uygulanan stratejiler uluslararası lojistikte maliyetleri belirleyici önemli kalemlerdir.
Haftalık çalışmada öncelikle malın fiziki akışında kanal seçim stratejileri, her bir
stratejiye örnek mal gurupları ve potansiyel pazar özellikleri incelenmiştir. Bunun yanı sıra
fiziksel dağıtım kanalı aktörlerinin lojistik ve ticari fonksiyonları ile bu fonksiyonların akış
yönlerine yer verilmiştir.
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5.1. Dağıtım Kanalı Akışı
 Fiziksel Akış:
Tedarik Kaynağı

Nakliyeciler / Depolar

İmalatçı

Nakliyeciler

Nakliyeciler

Alıcılar

Aracılar

 Mülkiyet Akışı:
Tedarik Kaynağı→İmalatçı →Aracıla →Alıcılar
 Tutundurma akışı:
Tedarik Kaynağı

Reklam Ajansları

İmalatçı

Reklam Ajansları

Aracılar

Reklam Ajansları

 Ödeme Akışı:
Tedarik Kaynağı →Banka →İmalatçı →Banka →Aracılar →Banka →Alıcılar
Fiziksel akış ve mülkiyet akışı tedarik kaynaklarından alıcılara doğru akar. Ödeme akışı,
alıcılardan tedarik kaynağına doğru gider. Fakat ödemelerde bir sonraki aşamada yer alan birim
bir öncekine ödeme yapma durumundadır. Ödemelerdeki akışlar anlaşma durumuna göre de
değişebilmektedir.
Tutundurma ise çift taraflı bir akıştır. Tutundurma akışı işletmenin belirlediği itme veya
çekme politikalarına göre değişebilecektir.
5.1.1. Dağıtım kanalı üyelerinin fonksiyonları
1. Fiziksel dağıtım
2. Satış
3. Satış sonrası hizmet
4. Müşterilerine değer vermek

Benzer fonksiyonları Corey, Rangan ve Cespedes’de ileri sürmüştür. Farklı olarak risk
üstlenme ve kanal destek fonksiyonlarını ileri sürmüşlerdir.
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5.1.2. Genel fonksiyonlar
5.1.2.1. Fiziksel dağıtım
Ürünlerin fiziksel hareketlerinin yönetiminde dört temel faaliyet vardır. Bunlar
ürünlerin akışları, stoklanması, programlanması ve malzemelerin akışlarıdır.
Fiziksel dağıtım sistemlerinin oluşturulmasında temel amaçlar; maksimum Pazar payı,
minimum toplam maliyet, hedef pazarlara ulaşma, maksimum kar, maksimum rekabet avantajı
ve maksimum hizmet sağlamaktır
5.1.2.2. Araştırma
Alıcılar ve satıcılar pazarda üst düzeyde araştırma yaparlar. Araştırma süreci
belirsizlikler içerir. Çünkü üreticiler için tüketicilerin ihtiyaçları kesin değildir, ve müşteriler
için aradıklarını bulabilecekleri kesin değildir
Araştırmanın işletme boyutları, çoğunlukla kendi faaliyetlerini kontrol ve rekabette
üstünlük sağlamak, hedeflerini gerçekleştirmek gibi politikalarını daha iyi yapabilmek için
tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklerde yenilikler yapmaktır.
Tüketici boyutu ise, kendisine en fazla faydayı sağlayacak ve şartları en uygun olan mal
ve hizmetleri bulmaktır. Bu nedenle çeşitli kaynaklardan ve çeşitli yollarla bilgiler elde etmeye
çalışacaktır.
5.2. Örnek iş mektupları
-

Çok Gizli ( Ranseyman) Mektup

Sayın Bay/ Bayan,
9 Ocak tarihli mektubunuza cevaben size aşağıdaki bilgiyi sunuyoruz.
Sözünü ettiğiniz firma, kendi iş alanında iyi bir şöhrete sahiptir. Kendileriyle 9 yıldır iş
yapmaktayız ve kendilerine kredi açma konusunda hiç tereddüdümüz yoktur.
Elbette bu bilgiyi size hiçbir sorumluluk üstlenmeden veriyoruz.
Saygılarımızla, John MAGANE
Sayın Bay/Bayan,
Katalogunuzu iki ay önce katıldığımız Fuarda aldık. Ürettiğiniz bazı ürünler için bizim
piyasada yüksek talep var.
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Ama bizim piyasa fiyatlara çok bağımlıdır. Eğer ekteki ürünleri cazip fiyatlara
verirseniz firmanızla uzun süreli ticari ilişkiler geliştirebiliriz.
Lütfen fiyatlandırma yaparken bizim piyasamızdaki yüksek rekabeti de göz önünde
bulundurmayı unutmayınız.
En kısa zamanda olumlu cevabınızı almayı ümit ediyoruz. Saygılar,
Ek: Liste
-

Fiyat İsteği

Andrew Rogers Company Limited Heating Engineers
England
Referans: EV /CE/ 614 Titley and Hufton Limited St. Mary's House,
Lower Guildford Road Minshire Sayın bayım,
Bu günkü gazetelerde ilan ettiğiniz yangın alarm sistemleri ile ilgileniyorum.
Eğer mühendisiniz yerimizi tetkik için Salı günü saat 10:30 bizi ararsa memnun
olacağım. Bu hafta sonu itibarı ile sistemin tahmini yerleştirme masrafım bana bildirir misiniz?
Saygılarımızla, Eric Claire Müdür
Sayın Bay/Bayan,
Biz Türkiye'de motosiklet yedek parça ve aksesuarları toptancılığı yapan bir firmayız,
internetten edindiğimiz bilgilere göre ihtiyaçlarımıza cevap verebileceğinizi düşündük.
2005 yılı süresince yaklaşık 10.000 adet mal almayı düşünüyoruz. Lütfen bize ürün
sağlayıp sağlayamayacağınızı bildirir misiniz? Eğer sağlayabiliyorsanız verdiğimiz miktarları
göz önünde bulundurarak CİF İstanbul fiyatlarınızı bildiriniz.
En kısa zamanda cevabınızı bekliyoruz.
Saygılar,
Export Company INCO. LONDON
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Sayın Bay Robert,
10 Haziran tarihli faksınız için teşekürler. Size en kısa sürede sipariş verebileceğimizi
bildirmekten memnunuz.
İçinde iskonto detaylarını ve fiyat listesini bulacağınız çalışma şartlarını ekte
gönderiyoruz.
Sizinle iş yapmayı dört gözle bekliyoruz.
Saygılarımızla, Satış Müdürü Mehmet CANLI
Sayın Bayım,
Adresinizi Brezilya Konsolosluğu'ndan memnuniyetle almış bulunuyoruz.
Biz iyi tanınan, üniforma ve diğer askeri teçhizatları üreten aynı zamanda kapasitesini
artırmak isteyen bir firmayız. Firmanızdan makul fiyatlarla kumaş almak istiyoruz.
Firmanızdan bazı numuneler almak bizi sevindirecektir.
C.I.F. İstanbul teslimi fiyatlarınıza ihtiyacımız var.
En kısa sürede haber almak ümidiyle Saygılarımızla,
-

Konsolosluk Onayı

Sayın Bay,
Dokümanların bir kısmının Konsolosluk tarafından onaylanması gerektiğini bildirmek
isterim.
Lütfen aşağıdaki dokümanları konsolosluğa onaylatınız ve en kısa zamanda bize
gönderiniz:
 Gümrük Beyannamesi
 Kontrat
En kısa zamanda cevap almak ümidiyle. Saygılar,
5.3. Tutundurma
Dağıtım kanalları, tutundurma çabalarının önemli bir ayağını oluşturur. Üretici
işletmeler, bazı tutundurma çabalarını aracı işletmelerle birlikte gerçekleştirirken, bazı
tutundurma çabalarının aracı işletmeler tarafından yapılmasını talep edebilir.
Tutundurma çabaları, aracı işletmeler tarafından büyük çaplarda yapılamamaktadır.
Bunun en büyük nedeni, işletmelerin küçük olması ve tutundurma faaliyetleri için fazla
finansman ayrılmamasıdır.
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5.4. İletişim
İşletmeler, dağıtım kanalı üyeleri aracılığıyla tüketicilerle iletişim kurabilmektedirler.
Dağıtımın iletişim boyutunda “mağaza içi iletişim” ile ilgili çalışmalar etkin rol oynar.
Mağaza çalışanlarının, üretici işletmelerin isteklerini anlayabilmeleri, bu bilgileri tüketicilere
aktarabilmeleri ve kendi aralarında uyum sağlayabilmeleri, bu iletişimin bir sonucudur.
Eşleştirme Hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen önemli
bir fonksiyondur. Bir çok ürünün bir araya getirilmesi ile dağıtım maliyetleri büyük oranlarda
azaltılabilmektedir.
Bazı işletmeler özellikle üretim malları ve tüketim mallarının bazı türleri için ürün
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bir ürün grubunun tüm çeşitlerini bir araya getirmeye
çalışmaktadır.
İşletmeler, eşleştirme fonksiyonunu yerine getirirken, mal ve hizmetlerin özellikleri,
Pazar koşulları, rekabet, amaçları gibi birçok faktörü dikkate almak durumundadırlar.
Bu fonksiyonun en önemli faydası ise tüketicilere yöneliktir. Tüketicilerin daha az çaba
ile bir çok mal ve hizmeti bir arada bulma ve isteklerine en uygun seçimi yapabilme imkanı
sağlanmaktadır.
Müzakere
Tüketici özellikleri de müzakerenin niteliğini etkilemektedir. Bazı tüketiciler pazarlık
yapmaya istekli olabilmektedir. Tam tersi olarak pazarlık yapmayı beceremeyen veya pazarlık
yapmak istemeyen tüketiciler de olabilmektedir.
Müzakerenin önemli bir tarafı ise satış elemanlarıdır. Yani tüketicilerle muhatab olan
kişilerdir. Bu kişilerin nitelikleri de müzakereyi doğrudan etkileyecektir
Finansman Dağıtım kanallarını kurmak, kanal yapısına göre değişmekle birlikte yüksek
maliyetlere ulaşmaktadır. Alternatif kanal yapıları arasında da büyük maliyet farkları söz
konusu olabilmektedir.
Gerekli finansmanın büyük bir kısmını üretici işletme yüklenirken, dağıtım kanalında
yer alan işletmeler de bu dağıtımfonksiyonuna finansman sağlayabilmektedir.
Risk üstlenme
Risk üstlenme kanal fonksiyonların dağıtılması olarak da tanımlanabilir. Üretici işletme,
riskinin belirli bir kısmını, özellikle elinde stokları aracılara satarak dağıtabilmektedir. Bu
sayede malların elde kalması riskini bir ölçüde azaltabilmektedir
Gaps açıklarını doldurma
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Dağıtım kanallarının önemini ortaya koyan bir diğer konu ise üretim ile tüketim arasında
“gaps” olarak adlandırılabilen açıkları, doldurmasıdır. Bu açıklardan bazıları ise şunlardır:
Coğrafik veya uzay; modern şartlar altında bile ürünlerin üretimi belirli birkaç noktada
yoğunlaşmaktadır. Fakat bu ürünlerin müşterileri çok geniş bir biçimde yayılmıştır.
Zamanda geri kalma; mevsimlik üretilen bir çok ürün vardır fakat müşterileri ve
kullanıcılar bunu yıl boyunca satın almak isterler veya tüketimi veya satın alımı sezonluktur
fakat üretim değildir. Zaman farkı çok sık karşılaşılır
Ölçek büyüklüğü; ileri ekonomilerde çok büyük ölçeklerde üretim elde edebilir,
bununla birlikte müşteri bireysel olarak küçük miktarlarda elde edebilir
İletişim ve bilgi açığı; müşteriler istedikleri ürünlerin üretim kaynaklarını bilmezler,
üreticiler (dağıtımcı olarak değil üretici olarak) ürünlerinin potansiyel müşterilerinin kim ve
nerede olduklarını bilmezler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Dağıtım kanalının işleyişini ifade eden dağıtım kanalı akışını, sistematiğini ve lojistik
faaliyetlerde kullanılan konuyla ilgili yazışma örneklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Ödeme akışında aşağıdaki şemalardan hangisi doğrudur?
a) Tedarik Kaynağı →Banka →İmalatçı →Banka →Aracılar →Banka
→Alıcılar
b) Tedarik Kaynağı →Banka →İmalatçı → Aracılar →Alıcılar→Banka
c) Tedarik Kaynağı → İmalatçı → Banka → Aracılar →Alıcılar→Banka
d) Tedarik Kaynağı → İmalatçı → Banka → Aracılar →Alıcılar
e) Hiçbiri
2) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinin fonksiyonlarından değildir?
a) Fiziksel dağıtım
b) Satış
c) Satış sonrası hizmet
d) Müşterilerine değer vermek
e) Ürün tanıtımı yapmak
3) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı akışı unsurlarındandır?
a) Fiziksel Akış:
b) Mülkiyet Akışı:
c) Tutundurma akışı:
d) Ödeme Akışı:
e) Hepsi
4) Ranseyman mektubun bir diğer adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) Römiz mektubu
b) Akreditif mektubu
c) Teklif formu
d) Gizli mektup
e) Çeki listesi
5) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinin fonksiyonlarındandır?
a) Müzakere
b) Tutundurma
c) Eşleştirme
d) İletişim
e) Hepsi
6) Üretici işletmeler, bazı …………… çabalarını aracı işletmelerle birlikte
gerçekleştirirken, bazı……………….. çabalarının aracı işletmeler tarafından yapılmasını talep
edebilir.
7) kanal fonksiyonların dağıtılması ………………………olarak da tanımlanabilir
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8) Tüketicilerin daha az çaba ile bir çok mal ve hizmeti bir arada bulma ve isteklerine
en uygun seçimi yapabilme imkanı sağlayan dağıtım kanalı fonksiyonu ……………dir.
9) Müzakerenin önemli bir tarafı ise satış elemanları iken diğer tarfında da
……………….bulunmaktadır.
10) Müşterilerin istedikleri ürünlerin üretim kaynaklarının bilinmemesi, bilmezler,
üreticiler (dağıtımcı olarak değil üretici olarak) ürünlerinin potansiyel müşterilerinin kim ve
nerede olduklarının tespit edilememesi şeklindeki “gaps” açığı ……………………….açığı
olarak tanımlanmaktadır.

Cevaplar
1) a
2) e
3) e
4) e
5) d
6) Tutundurma
7) Risk üstlenme
8) İletişim
9) Tüketici/Müşteri
10) İletişim ve bilgi
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6. TAŞIMA BELGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uluslararası taşımacılıkta kullanılan taşıma belgelerini ve bunların kullanma
biçimlerine ilişkin detayları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Fatura ve fatura türleri hakkında araştırma yapınız.
2- Dolaşım belgeleri nelerdir ?
3- Ürün tanımlamasına ilişkin dolaşım belgeleri nelerdir ?
4- Taşımacılığa ilişkin belgeler nelerdir?

88

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Uluslararası taşıma belgeleri

Uluslararsı
taşımacılıkta Konuya
ilişin
içerik
kullanılan belgelerin neler anlatımının yanı sıra örnek
olduğunun öğrenilmesi.
belgelerin de ilgili konuda
sunulması
ile
konunun
kavranması sağlanıp bilgiler
pekiştirilecektir.
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Giriş
Lojistik akış her bir ürün için tanımlayıcı ve ülkeler arası dolaşımı onaylayan belgeleri
de içermek zorundadır.
Lojistikte kullanılan taşıma belgeleri hem taşınan ürünü tanımlamakta hem de ülkelerin
dış ticaret prosedürlerine uygunluklarını ifade etmektedirler. Bunun yanı sıra gümrük
mevzuatına dair belgelemenin gerçekleştirilmesi gerekir ve taşınan ürünle birlikte bu belgelerin
bulundurulması sağlanmalıdır.
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6.1. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış ticaret süreci, çok çeşitli yazılı belgeler aracılığıyla gerçekleştirilir. Her dış ticaret
işleminde mutlaka kullanılması beklenen ve "demirbaş" olarak nitelendirilebilecek belgeler
vardır. Bunlar arasında fatura, çeki/koli/spesifikasyon listesi, gümrük beyannamesi, menşe
şahadetnamesi ve taşıma belgeleri gibi belgeler yer almaktadır. Dış ticaret işlemlerinde
kullanılan belgelerin belirli bir sistematik içerisinde, anlaşılır bir şekilde açıklanabilmesi için
bu belgeler 5 ayrı grupta incelenir. Bunlar;


Ticari Belgeler (Commercial Documents): Faturalar, çeki listesi, koli listesi, imalatçı
analiz belgesi, kontrol-gözetim belgesi, gemi ölçü raporu.



Resmi Belgeler (Official Documents): Dolaşım belgeleri, menşe şahadetnamesi, kontrol
belgeleri, konsolosluk faturası, uygunluk belgesi, sağlık sertifikası, veteriner sertifikası,
helal belgesi, koşer belgesi, radyasyon belgesi, boykot/kara liste sertifikası, A.T.A
karneleri.



Taşıma

Belgeleri

(Transport

Documents):

Deniz

konşimentosu,

Özellikli

konşimentolar, diğer konşimentolar.


Sigorta Belgeleri (Insurance Documents): Flotan sigorta poliçesi, sigorta mektubu,
sigorta poliçesi, sigorta sertifikası.



Finansman Belgeleri (Financial Documents): Poliçe, bono, rehin senedi, antrepo
makbuzu, teslim emri, kontrol ve numune alma yetki belgesi.
6.1.1. Dış Ticarette Kullanılan Ticari Belgeler
6.1.1.1. Proforma Fatura (Proforma Invoice)

İhracatçının sipariş sırasında ithalatçıya gönderdiği teklif faturasıdır. Ön fatura anlamına
da gelir. Bu fatura Offer Form - Teklif Formu yerine geçer. Bu belge üzerinde, ihracatçı ve
ithalatçının kimlik bilgileri, malın fiyatı, tanımı, miktarı, eşyanın taşınma şekli ve navlun bedeli
ile teslim şekli, sigorta ve yükleme tarihi, boşaltma yeri, malların ağırlıkları ile ambalaj
şekilleri, koli sayısı ve teklif edilen fiyatın hangi tarihe kadar geçerli olduğu da belirtilir.
Proforma faturanın hukuki ve ticari herhangi bir değeri yoktur, hiçbir mali yükümlülük
yaratmaz yani ihracatçının vermiş olduğu bu fatura karşılığında ithalatçı için herhangi bir
ödeme veya KDV söz konusu olmaz. Ancak, proforma faturanın gönderilmesinden sonra
ithalatçının kesin sipariş vermesi ve özellikle akreditif açması halinde, akreditif metninde
proforma fatura tarih ve sayısı bildirilmiş ise, bu takdirde ihracatçı gönderdiği proforma
faturadaki bilgilerle kendini bağlamış ve bu kapsamda yükleme sorumluluğuna girmiş
olacaktır. Ayrıca ithalatçı, açtığı akreditif metninde, ihracatçının malları sevk edip yükleme
belgelerini kendisine göndermesi sırasında ticari fatura ile birlikte proforma faturanın da
kendisine gönderilmesini isteyebilir. Böyle bir talep de bulunmasının amacı, anlaşma konusu
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mal detayları ile fiili ihracı yapılan ve fiili ihracat sırasında düzenlenen ticari faturanın proforma
fatura ile mütekabil olduğunu görmek istemesinden kaynaklanır. 11
6.1.1.2. Ticari Fatura (Commercial Invoice)
İhraç malları hazırlandıktan ve sevkiyat yapılmadan önce düzenlenecek ilk belge ticari
faturadır. Asıl fatura niteliği taşır, proforma üzerindeki şartlar ithalatçı tarafından kabul
edilmişse, ticari fatura oluşturulacaktır. İhracatçı sözleşme yaptıktan sonra ve eğer varsa
akreditif açıldıktan sonra malların fiyat, miktar, tutar, kalite, ambalaj vb. şartlarında değişiklik
olmamışsa proforma faturadaki bilgileri aynen, eğer şartlarda bir değişiklik yapılmış ise değişen
şartlarda (değişen şartlar için taraflar arasında yazışma yapılmış olmalı veya akreditif için
değişiklik talimatının bankalar kanalı ile taraflara iletilmiş olması gerekir) ticari fatura
düzenlenecektir. Mallar ihracata hazır hale geldikten sonra ilk düzenlenecek belgedir, makbuz
özelliğine sahip kıymetli bir evrak niteliği taşır. Başka bir ifade ile, ticari fatura; proforma
faturaya, siparişe veya alım satım sözleşmesine istinaden ihracatçı tarafından düzenlenen, malın
cinsini, miktarını, birim fiyatını ve toplam tutarını içeren ve satışın yapılmış olduğunu gösteren
kıymetli evrak özelliğine sahip bir belgedir. Bu belge, diğer vesaik için esas teşkil eder.
Örneğin; konşimento, ihracat beyannamesi, sigorta poliçesi, menşe şahadetnamesi ve dolaşım
belgesi gibi belgeler ticari fatura esas alınarak ve ticari faturadaki bilgilere tam bir uyumluluk
içerisinde hazırlanacaktır. Bir ticari fatura düzenlenirken karşılaşılabilecek muhtemel
sorunların oluşmasına mahal vermemek için çeşitli unsurların mutlaka fatura muhteviyatında
belirtilmesi zorunluluk arz eder. Ticari fatura düzenlenirken, fatura üzerinde ihracatçı-ithalatçı
unvan adresleri, dış ticarete konu malın yükleme limanı, malın imal edildiği, üretildiği ülkenin
ismi, menşei, yüklenen malların boşaltılacağı son varış, liman veya şehir ismi, malın birim
fiyatı, toplam bedeli, incoterms terimleri (teslim şekilleri) yer alacaktır. Faturada yer alan ihraç
ürünlerinin değerleri ayrı ayrı gösterilecektir. Böyle bir uygulama, ithalatçı ülkenin
gümrüğünde vergilerin doğru hesaplanmasında, müşterinin faturayı kontrolünde ve ürünün
satış fiyatının belirlenmesinde kolaylık sağlar. Bir faturada teslim şekli ne olursa olsun FOB
değer ayrı olarak gösterilmelidir. Aksi halde, ithalatçının ödemesi gerekenden daha fazla ithal
gümrük vergisi ödeme ihtimalini doğurur. İthalatçı ülkenin gümrüğünde sorun yaşanmaması
için her bir orijinal fatura ve nüshası ayrı ayrı imzalanıp kontrol edilmelidir.
6.1.1.3. Navlun Faturası (Freight Invoice)
Öncelikle bu vesaikten bahsetmeden önce, dış ticarette taşımacılık ve bunun karşılığında
ödenen bedelin üzerinde durmak yararlı olacaktır. Navlun, deniz ve/veya iç suyolu ile
taşımacılıkta malın taşıma ücretinin ifadesidir. Düzensiz sefer yapan Tramp Gemilerinde
navlun (tramp navlunu) genellikle taşıma sözleşmesi (Charter Party) ile belirlenir. Bu çeşit
navlunlar uygulamada özellikle nispeten düşük değerli dökme malları kapsar. Burada tramp
navlununu belirleyen en esaslı kriter taşıma şirketleri arasındaki rekabettir. Tramp
taşımacılığında istikrarlı bir navlun uygulaması yoktur, aynı hat için navlunlar gün aşırı
değişebilir. Düzenli sefer yapan Liner Gemilerinde söz konusu olan Liner navlunları ise büyük
11

Thomas Johnson, Export/Import Procedures and Documentation, New York: American Management
Association, 2002, s. 44.
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taşıma şirketlerinin (armatörlerin) üye olduğu ulusal veya uluslar arası navlun konferansları
tarafından belirlenir. Bu tip navlunlar istikrarlıdır, çünkü Navlun Konferansına üye olan taşıma
şirketleri aynı taşıma hizmeti için aynı navlun bedelini uygularlar. Bir navlun ödemesi, dış
ticarete konu malı taşıtan tarafından iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan biri peşin
navlun ödemesi (advance freight), diğeri ise havale navlun ödemesi (freight collect)'dir. Peşin
Navlun ödemesi, taşıtan tarafından fiili ihracat tarihinde taşıma şirketine yapılır. Havale navlun
ödemesi ise, fiili ihracat başlayıp gemi yola çıktıktan sonra yapılır. Havale navlun ödemesinde
(Freight Collect), taşıma şirketi navlun tamamen ödenmedikçe malı ithalatçıya teslim etmeme
hakkına sahiptir. Navlunu oluşturan maliyet unsurlarını ise 4 ayrı grupta inceleriz. Bunlar: Seyir
maliyetleri olan amortisman (geminin eskime payı), gemi bakım onarım giderleri, yakıt vs.
giderleri; Liman Maliyetleri olarak adlandırılan gemi ile ilgili maliyetler, elleçleme maliyetleri
ve liman resimleri ve harçları; Depolama Maliyetleri ve Munzam (İlave) Maliyetlerden oluşur.
Burada navlunu oluşturan unsurlardan biri olan liman ve depolama maliyetlerinin üzerinde
ayrıca durmak da yarar vardır. Liman maliyetleri içinde yer alan gemi ile ilgili maliyetlerle
ifade edilmek istenen gemi rıhtıma yanaştıktan sonra malı tamamen yüklenene kadar geçen süre
içinde üstlenilen maliyetleri kapsar. Liman gemi açısından taşıma yapılmayan bir yer olduğu
için geminin limanda kalma süresi ne kadar uzarsa ilgili maliyetler de o kadar artar. Burada
özellikle bir gemi açısından rıhtıma yanaşmayı beklemenin süresinin uzunluğu o geminin boyu
ile yakından ilgilidir. Çünkü geminin boyu ne kadar büyürse rıhtımda yer bulabilme şansı azalır.
Bu durum doğaldır ki taşınacak malın tonu başına maliyetini artıracaktır. Liman maliyetlerinin
bir diğerini oluşturan elleçleme maliyetleri ise malların gemiye yüklenmesi, gemiden
boşaltılması, istiflenmesi, bağlanması ile denetim ve gözetim faaliyetlerinden oluşacaktır.
Depolama Maliyetleri ise, malın limana gelmesinden itibaren geminin güvertesine/ambarına
yüklenene kadar depolarda bekletilmesi maliyetini ifade eder. Malın yükleme hızının düşük ve
akışının kesintili olduğu bir ortamda taşımayı gerçekleştirecek gemi limana gelmeden önce bu
malları depolarda bekletmek maliyeti düşürücü bir etki yaratır. Çünkü mal geldikçe bunları
gemiye yüklemek geminin limanda kalış süresini ve dolayısıyla bekleme maliyetlerini artırıcı
bir sonuç doğurur. Tüm bu açıklamalardan sonra dış ticaret uygulamalarında navlun faturası
olarak bilinen vesaik, uluslar arası taşımacılıkta taşıma ücretinin ifadesini gösterir. Bilindiği
üzere, tanımlarını oluşturan kelimelerin baş harflerinden oluşmuş kodlarla tanınan ve dış
ticarette teslim şekilleri olarak bilinen, ilki 1936 yılında yayımlanıp o günden bugüne kadar 6
defa güncellenen INCOTERMS (International Commercial Terms) terimlerinden CFR ve CIF
teslimlerde navlunu ihracatçı öder. Ancak, konşimentoların altında navlunun nerede ve kim
tarafından ödeneceği yazılır. Bu yazı, "navlun ödenmiştir" şeklinde yazılmış ise navlunun kim
tarafından ödendiği açıkça anlaşılmaz. İhracatçı bu durumda taşıyıcı firmadan navlun faturası
adı verilen bir belge alır. Sadece navlun ödenmiştir ibaresi taşıyan bir konşimento
düzenlendiğinde diğer yükleme belgeleri üzerinde de "navlun ödenmiştir" ibaresinin yazılı
olması gerekir. Navlunun ödendiğine dair hiçbir ibare taşımayan konşimento düzenlendiği ve
fakat navlunun ihracatçı tarafından ödendiği durumlarda, navlun faturası konşimentoya
mutlaka eklenmelidir. Navlun faturasının, tıpkı yükleme belgeleri gibi ithalatçıya gönderilmesi
gerekir. 12
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6.1.1.4. Tasdikli Fatura (Certified Invoice-Visaed Invoice)
Bu fatura, ihracatçının kendi orijinal faturasını düzenleyerek, ihraç edeceği ülke
Konsolosluğuna tasdik ettirdikten sonra ithalatçıya gönderdiği faturadır. Burada, ihracatçı önce
kendi orijinal faturasını düzenler, sonra bağlı bulunduğu meslek odasına (ticaret odasına
ve/veya sanayi odasına) giderek hazırladığı Menşe Şahadetnamesini onaylatır. Daha sonra
ithalatçı ülkenin Konsolosluğuna orijinal faturası ile menşe Şahadetnamesini ibraz eder ve
faturasını bu Konsolosluğa onaylatır. Özellikle İsrail ve Orta Doğu ülkeleri bu faturayı talep
eder.
6.1.1.5. Çeki Listesi (Weight Note)
İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği
malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin dökümünü, hangi taşıta ne kadar mal
yüklendiğini, her paketin ne kadar ağırlık içerdiğini gösteren belgedir. Diğer bir ifade ile bu
belge, ihraç için sevk edilen malların brüt ve/veya net ağırlığının ihracatçı veya tarafsız bir
üçüncü şahıs/kuruluş tarafından beyan edildiği ayrı bir belgedir. Kamyon veya vagon ile
yapılan taşımada otomatik tartı cihazlarından çıkan "kantar fişleri" de çeki listesi yerine geçer.
Ancak burada, ödeme şekli olarak akreditif tercih edilmiş ise, kantar fişlerinin kabul
edileceğinin akreditif mektubunda ithalatçı tarafından açıkça belirtilmiş olması gerekir. Bu
vesaik, malların taşıma sırasında hasar görmesi halinde önem arz eder. Sigortalı malların hangi
ölçüde hasar gördüğü, ziyanın ne miktarda tanzim edileceği Sigorta Şirketi tarafından Çeki
Listesi esas alınarak belirlenir.
6.1.1.6. Gemi Ölçü Raporu (Ullage Report)
Bu belge, ihracatçı veya ithalatçının isteği üzerine, deniz yolu taşıma şirketleri veya
uluslar arası gözetim şirketlerince düzenlenir. Sıvı olarak gemiye yüklenen akaryakıtın veya
kimyevi maddenin gemi tankına ne miktarda yüklendiğini, yükleme sırasında ne miktarda fire
olduğunu gösteren ve boşaltma limanında ne miktarda fire verebileceğinin saptandığını gösterir
bir vesaiktir.
6.1.1.7. Koli Listesi (Packing List)
Dökme olmayan ve koliler ile sevk edilen malların her koli içindeki miktar ve ölçüler
ile koli sayısını ambalajlar açılmadan gösteren belgedir. Böylece koli listesi, gümrük işlemleri
sırasında gümrük idaresine ve taşımacı firmaya sayım, yükleme ve taşıma açısından kolaylık
sağlar. Koli listesi paket, kutu, sandık ve balyalar içindeki malların hangi cinsten, hangi ölçü
ve renkte olduğunu gösterdiği için, ithalatçı kolileri açmadan dağıtımını yapma olanağını bulur.
6.1.1.8. İmalatçı Analiz Belgesi (Manufacturer's Analysis Certificate)
Boya, çimento, asit vb. kimyasal maddeler gibi analiz gerektiren malların nem oranı,
erime derecesi ve bu malların formüllerini oluşturan element ya da bileşiklerin ad ve oranlarını
gösteren belgedir. İhracatçıların en büyük sorunu, yükledikleri malların sipariş özelliklerine
sahip olmadığı gerekçesi ile alıcı tarafından bildirilen ve mal bedelinden kesinti yapılarak veya
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reklamasyon denilen kısıntılar yaparak ya da mal bedeli üzerine blokaj konularak bedelin bir
kısmının veya tamamının alıcı tarafından ödenmeyeceğinin bildirilmesidir. Özellikle
konfeksiyon ihracatçıları bu konuda büyük zararlar ile karşılaşmaktadır. Bu çeşit sorunların
oluşumuna mahal vermemek için en etkili yol, ya alıcının (ithalatçının) bildirdiği ya da karşılıklı
olarak üzerinde anlaşma sağlanan bir gözetim şirketinin, malların ambalajları kapatılmadan
önce bunları kontrol edip, imalatçı analiz belgesini vererek onay işlemini gerçekleştirmesidir.
Bu aşamada bir dış ticaret işleminde gözetim şirketlerinin üstlendikleri fonksiyondan da
bahsetmekte de yarar vardır. Gözetim Şirketi, bir dış ticaret faaliyeti sırasında anlaşmada
belirtilen hususlara tarafların uyup uymadığını, yükleme öncesi ya da malların kabulü sırasında
yapacağı denetimler ve tutacağı raporlarla belirleyen kuruluştur. Diğer bir ifade ile bu şirketler,
bir dış ticaret anlaşmasında yer alan malların belirlenen spesifikasyonlara uygun olup
olmadığının teknik incelemesini uzmanlarına yaptırarak buna ilişkin rapor düzenleyen
organlardır. İthalatçının ısmarladığı bir malın üretimi, kalite, miktar ve sevk kontrolünün
güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için en kolay ve garantili yol bir gözetim şirketine
başvurmaktır. Gözetim şirketi yaptığı kontroller ile malların öngörülen standart ve şartnamelere
uygunluğu konusunda uluslar arası geçerliliği olan bir rapor verir, bu rapora gözetim raporu adı
verilir. Bu şirketler yapacakları kontrol ve denetim işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan
her türlü laboratuarı kurar ve işletir. Bunlar, ithalat ve ihracatta koordinasyonu sağlayan tarafsız
kuruluşlardır. İç ticarete yönelik olanların Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, dış ticarete yönelik
olanların ise Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Genel
Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Gözetim şirketleri tarafından düzenlenen rapor ve
tartı listelerinin Konsolosluk ve mahalli ticaret odalarınca ayrıca onaylanmasına gerek
bulunmamaktadır. Bir gözetim belgesi üzerindeki yazılı sonucun ithalatçı ve ihracatçı için
bağlayıcı olabilmesi için, bunun mutlaka alım satım sözleşmesi ve/veya diğer resmi belgelerde
(akreditif mektubu gibi) belirtilmiş olması gerekir.13
6.1.1.9. Kontrol Belgesi (Certificate of Inspection)
Dış ticarette, fiili ihracatı başlatılacak malın kalitesinin, alım satım sözleşmesinde ismi
yazılı olan malın kalitesiyle aynı olup olmadığının tespit edilmesi önem arz eder. Kontrol
Belgesi ihracatçı veya ithalatçının isteği üzerine, fiili ihracattan önce uluslar arası gözetim
şirketlerince düzenlenir. Ancak, bazı tarım ürünlerinin ithalatı için düzenlenen bu belgenin
alınması Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği gereğince
zorunludur. Bu zorunluluğa istinaden, tarım ürünlerinde kontrol belgesi alınması için ilk
aşamada Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel
Müdürlüğüne başvurulur. Bu başvuru yazısı aynı zamanda bir taahhütname niteliği taşır.
Başvurunun değerlendirilmesi olumlu sonuç verirse, mezkûr Genel Müdürlük; ticarete konu
mal hangi gümrükten serbest dolaşıma sokulacaksa o gümrüğe bir yazı göndererek ilgili
gümrüğün bulunduğu ildeki Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından alınacak numune üzerinde
yapılacak analizin olumlu sonuçlanması koşuluyla malın ithalinde Bakanlık tarafından bir
sakınca olmadığını belirtir. Bunun üzerine ilgili gümrük müdürlüğü Zirai Karantina
Ebru Gülsoy, Dış Ticarette Güvenli Bir Kontrol Aracı: Uluslararası Gözetim Şirketleri, İstanbul:
İGEME, 1999. s. 76.
13
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Müdürlüğüne bir yazı göndererek analizin yapılmasını ve sonucun kendisine bildirilmesini
ister. Analizin olumlu sonuçlandığına dair Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından verilen rapor
aynı zamanda bir Kontrol Belgesidir. Ayrıca, Kontrol Belgesi, Dış Ticaret Müsteşarlığı
Standardizasyon Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatını oluşturan illerdeki Bölge Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığından da alınır. Alınan bu
belge "Uygunluk Belgesi"dir. Bu noktada uluslar arası gözetim şirketleri tarafından verilen
Gözetim/Kontrol Belgesi ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Standardizasyon Denetmenliklerinin
verdiği Uygunluk Belgesi arasındaki farka da değinmek de yarar olduğunu düşünmekteyim.
Zorunlu belgelendirmeye konu olan evrak Uygunluk Belgesidir. Bu belge ithalatta ve ihracatta,
ithalatın veya ihracatın yapıldığı ülkenin teknik mevzuata uygunluğunun sağlanıp
sağlanmadığını denetler. Diğer bir ifade ile teknik mevzuatın varlığı bu belgenin alınmasını
zorunlu kılar. Uygunluk Belgesi, standardizasyona tabi olan mallar için geçerlidir. İhtiyari
unsur taşıyan vesaik ise, Kontrol/Gözetim Belgesidir. Bu belge genellikle ithalatçı tarafından
talep edilmesi halinde düzenlenecektir. Yasal ve resmi bir zorunluluğu yoktur. Eğer ithalatçı,
ithal edeceği mal için standartlara uymanın sağladığı kalitenin de ötesinde bir kalite arıyorsa
veya aradığı özellik standardizasyonun dışında ise böyle bir özelliğin sağlanıp sağlanmadığının
tespiti için bu belgenin ihracatçı tarafından düzenlenip kendisine gönderilmesini ister. 14
Not: Kontrol Belgesi, resmi nitelik taşıyan dış ticaret belgeleri arasında yer alır. Ancak,
incelememizde, ihtiyari nitelik taşıyan ve gözetim şirketleri tarafından düzenlenen
kontrol/gözetim belgesinden farkını ortaya koymak için bu kapsamda incelenmiştir.
6.1.2. Dış Ticarette Kullanılan Resmi Belgeler
6.1.2.1. Dolaşım Belgeleri (Movement Certificate)
Bu belgelere serbest dolaşım belgeleri de denilmektedir. Türkiye ile Avrupa Birliği
arasında şu aşamada bir ekonomik entegrasyon devleti ilişkisi mevcut bulunmaktadır ki bunun
adı da "Gümrük Birliği"dir. Gümrük Birliği bölgesinin sınırları bu ekonomik entegrasyon
yapısının üçüncü ülkelere karşı sınırlarını çizer. Bir başka ifadeyle, üçüncü ülkelerden gelip bu
sınırlar içerisine ithal edilecek herhangi bir ürün ya da eşya için gümrük vergiler, ilgili tüm
diğer vergi ve fonlar tahsil edilir. Bunların tahsili akabinde, bu ürünler ya da eşyalar Gümrük
Birliği sınırlarından içeri girerek bunları ithal eden gümrük birliği ülkesi (X) tarafından katma
değer kazandırılmış ya da kazandırılmamış olarak diğer bir gümrük birliği ülkesine (Y) ihraç
edildiği zaman, artık (Y) ülkesine herhangi bir vergi, fon alınmadan girer ki işte bu durumun
varlığı "Serbest Dolaşım" olarak nitelenir. Dolaşım Belgeleri, Türkiye veya Avrupa Birliğine
üye ülkeler menşeli veya bu ülkelerde serbest dolaşım halinde bulunan üçüncü ülke menşeli
mallar için düzenlenebilir. Bu belgelerden biri olan A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye'den AB
Üyesi bir ülkeye yapılacak ihracatta ya da AB Üyesi bir ülkeden Türkiye'ye yapılacak sanayi
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malı ihracatında ortaklık ilişkisi çerçevesinde tanınan gümrük indirimleri veya tavizli rejimden
yararlanabilmek için kullanılan bir belgedir.15
Bir Türk ihracatçısı tarafından A.TR Belgesi doldurulurken, belge üzerinde yazılı
bulunan malın veya bu malın üretiminde kullanılacak ithal girdilerinin tüm vergilerinin
(gümrük vergisi, toplu konut fonu, kaynak kullanımı destekleme fonu gibi) bu malın üçüncü
ülkelerden ithalatı sırasında veya ihraç edileceği bir AB ülkesine ihracatı sırasında ödenmiş
olması gerekir. Aksi halde A.TR belgesi alınamaz. İhracatçı tarafından "İlgili malımızın
üretiminde gümrük vergisi ödenmemiş bir ithal girdi yoktur" şeklinde bir taahhütte bulunulması
durumunda Ticaret ve Sanayi Odasından veya sadece Ticaret Odasından alınan bu belge, yine
ihracatçı tarafından çıkış gümrük idaresine onaylatılacaktır. Gümrük idaresi tarafından onay
verildiğini gösteren tarihten itibaren 4 ay içerisinde bu belge ithalatçı ülkedeki varış gümrük
idaresine ibraz edilmelidir. Bu süre içinde, ithalatçı A.TR Belgesini kendi ülkesindeki gümrük
idaresine ibraz edemezse doğaldır ki gümrük indiriminden yararlanamayacaktır. Diğer bir
ifadeyle, normal gümrük vergisini ödemek durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Ancak, bu
durumda da ithalatçı belgeyi daha sonra ibraz etmek şartıyla teminat vererek malları çekebilir.
Ne var ki, böyle bir durum ithalatçı açısından hoş karşılanmayacaktır. Çünkü, ithal ettiği malın
fiyatı en azından vergi değeri kadar yükseleceği için bunu ithal etmenin maliyeti kendisi için
artacaktır, dolayısıyla ithal etmeye yanaşmayacaktır. Eğer Ticaret ve Sanayi Odasına ihraç
malının üretiminde gümrük vergisi ödenmemiş bir ithal girdinin bulunmadığına dair bir
taahhütte bulunulmasına rağmen gerçekte böyle bir girdi vardı da bu durum Ticaret ve Sanayi
Odasının gözünden kaçmış ve malın gönderildiği AB üyesi ülkesinin gümrüğünde bir şüphe
uyandırmış ise, A.TR belgesi ilgili AB ülkesinden ihracatçının Ticaret ve Sanayi Odasına geri
gönderilecektir. A.TR belgesinin süresi, belgenin düzenlenme tarihini takip eden ilk iş
gününden itibaren 4 aydır. Yani belge üzerinde ismi yazılı malın fiili ihracatının 4 ay içinde
yapılmış olması gerekir. Dolaşım belgelerden bir diğeri EUR.1 Belgesi'dir. Bu belge,
Türkiye'den EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Bölgesi, İzlanda, Norveç, Liechtenstein,
İsviçre) ülkelerine ve EFTA ülkelerinden Türkiye'ye yapılacak ihracatta, sanayi ürünlerinin
ithalatında gümrük indirimlerinden (muafiyetlerden) yararlanmak amacı ile ihracatçı tarafından
bağlı bulunulan Ticaret ve Sanayi Odasından alınıp doldurulduktan sonra çıkış gümrük
idaresine onaylatılan bir belgedir. EUR.1 belgesine çıkış gümrük idaresi tarafından verilen onay
tarihinden itibaren 4 ay içinde ithalatçı tarafından varış gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde
ithalatçı, uygulanan vergi indirimlerinden ve muafiyetlerden yararlanabilir. Ancak burada en
önemli nokta, bu belgenin her mal için düzenlenememesidir. Türkiye'den EFTA ülkelerine mal
ihraç edileceği zaman EUR.1, ancak %100 Türk menşeli mallar için düzenlenir. Bir başka ifade
ile içinde ithal girdi bulunan malların Türkiye'den EFTA ülkelerine ihracında bu belge
düzenlenemez. Bu noktada, dolaşım belgeleri olan A.TR ve EUR.1 belgeleri arasındaki en
önemli fark, A.TR belgesinin sadece imalat sanayi ürünlerinin dış ticareti ile sınırlı olmasıdır.
Örneğin; İtalya'ya domates ihraç ederken, domates AB'nin Ortak Tarım Politikası kapsamında
kalan ve dolayısıyla imalat sanayi kapsamı dışında kalan bir ürün olduğu için Türk ihracatçısı
bu mal için A.TR belgesi düzenleyemez, bunun yerine sadece EUR.1 belgesi düzenleyebilir.
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6.1.2.2. Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
Bu belge, ihracata konu malın menşeini, üretildiği, imal edildiği ülkeyi gösteren bir
belgedir. Ayrıca bu belge, bir ülkede imal edilmiş olduğu halde üçüncü bir ülkede geçirdiği ek
işçilik ve diğer işlem sebebiyle katma değeri belirli bir oranda artmış olan malın, ek işlem
geçirdiği ülke menşeli olması gerektiğini de gösteren bir belgedir. Gümrük işlemleri, ülkeler
arasında mevcut ticaret anlaşmaları hükümleri dahilinde yapılır. Örneğin, bir malın gönderildiği
bir ülkede Tercihli Gümrük Rejiminden yararlanması veya konulan kota sınırlamasının aşılıp
aşılmadığının belirlenmesi için gümrüğe gelen malların menşeinin belirlenmesi önem arz eder.
Genellikle Ticaret ve Sanayi Odasından veya sadece Ticaret Odasından bazen de ithalatçı
ülkenin ihracatçı ülkedeki konsolosluğu tarafından onaylanan belgedir. Bu belge düzenlenmesi
açısından yasal zorunluluk arz etmez. Ancak, söz konusu eşyanın ihracatçının ülkesi ile
aralarında serbest ticaret işbirliği anlaşması bulunan (Örneğin, Türkiye-Polonya, Türkiye-İsrail
gibi..) diğer ülkelere ihraç edileceği zaman ithalatçının talebi üzerine düzenlenen belgedir.
Buna ilişkin çeşitli örnekler verilebilir, örneğin; ABD halen Türk menşeli tekstil ürünlerine kota
uygulamaktadır. Bu yüzden, bazı Türk tekstil ürünleri ihracatçılarımız, kotaya tabi olmamak
için, ABD'nin kota uygulamadığı Bulgaristan'da fabrika kurup, bu ülkede ürettikleri tekstil
ürünlerini bu ülkeden, bu ürünlerin Bulgar menşeli olduğunu gösteren menşe şahadetnamesi ile
birlikte ABD'ye ihraç etmektedirler. AB üyesi ülkeler arasındaki ticarette ve AB ile Türkiye
arasındaki ticarette menşe şahadetnamesi istenmez. Eğer gönderilen mallar için ihracatçı ülkeye
gümrük indirimi veya muafiyeti uygulanıyorsa menşe şahadetnamesi yerine geçen A.TR
belgesi kullanılacaktır. 16
6.1.2.3. Konsolosluk Faturası (Consular Invoice)
İhraç ürününün menşeini belgelemek için malın ihraç edileceği ülkenin konsolosluğu
tarafından onaylanan belgedir. Bazı ülkelerin dış ticaret rejimleri, bu ülkelerce ithal edilecek
mallar için ithal sırasında gümrük işlemlerine esas teşkil edecek Konsolosluk faturasının
ibrazını zorunlu görür.
İsrail, Orta ve Güney Amerika, Suudi Arabistan gibi ülkeler ithal ettikleri malların
faturalarının ihraç ülkesindeki Konsolosluklardan onay almasını isterler. İthalat yapılacak
ülkenin İthalat Mevzuatında bu belgenin aranması koşulu varsa, ihracatçı ihracat yapacağı
ülkenin Konsolosluğuna gider, oradan alacağı boş fatura formunu doldurur, aynı Konsolosluğa
götürüp tasdik ettirir ve ithalatçıya bu faturayı gönderir. Bu fatura ile malın menşei ve ihraç
ülkesi belgelendiği gibi malın ihraç fiyatının cari piyasa fiyatına uygunluğu da ithal ülkesi
Konsolosluğunca kontrol edilmiş olur. Böylece damping yapılması engellenmiş olur ve ithalatçı
ile ihracatçının anlaşarak ülke dışına döviz kaçırmasının önüne geçilmiş olur.
6.1.2.4. Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)
Bu vesaik, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin (et, süt, yumurta, bal, deri, yün gibi.)
ihraç veya ithal edilebilmesi için bu malların sağlıklı olduğuna ve bulaşıcı hastalık taşımadığına
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dair, gümrük giriş-çıkış kapılarında resmi veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerin
sonucunu gösteren belgedir. Bu konuda yetkili kılınmış gümrük idareleri, İstanbul, İzmir,
Trabzon, Mersin, Edirne, Gürbulak, İzmit, İskenderun ve Ankara Gümrük Başmüdürlükleri ve
bunlara bağlı Gümrük Giriş ve Çıkış Müdürlükleridir. Ayrıca bu noktada, AB üye ülkelerine
ihraç edilecek veya bu ülkelerden ithal edilecek süt ürünleri (özellikle peynir) için Tarım ve
Köyişleri Bakanlığından alınan IMA-1 formu doldurulduktan sonra resmi veteriner hekim
tarafından kontrol edilerek onaylanır. Daha sonra bu belge gümrük idaresine ibraz edilerek
malın giriş ve çıkışı yapılır.
6.1.2.5. Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)
İthal veya ihraç edilecek bitki veya bitkisel ürünlerin hastalık veya zararlı haşarat
taşımadıklarının giriş-çıkış gümrüklerine kanıtlanması için ihracatçı, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünden temin edebileceği Zirai
Karantina Servisi Bitki İhraç dilekçesini doldurduktan sonra Tarım İl Müdürlüğünden ilgili
Bitki Koruma Şube Müdürlüğüne sevk alır. Üzerine sevk kaydı düşülmüş dilekçe ile tekrar
Bitki Koruma Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunulduktan sonra ihraç konusu olan ürünün bir
numunesinin, ürünün yüklendiği yerde kontrolör tarafından analizi yapılır. Yapılan analiz
olumlu sonuçlanırsa, kontrolör bir belge tanzim edip imzalar ve ihracatçıya verir ki bu belgeye
Bitki Sağlık Sertifikası denir. Bu vesaikin süresi, yaş sebze ve meyve için 10 gündür. İhracatın
bu süre içinde yapılmamış olması halinde tarım ürünlerinin yeniden kontrolünün yapılması ve
bu sertifikanın yenilenmesi zorunludur. 17
6.1.2.6. Helal Belgesi
İslam ülkelerine yapılan hayvansal ürün ihracatı sırasında, bu ürünlerin İslami kurallara
göre kesildiğini gösteren ve ihracatçının bulunduğu İl Müftülükleri tarafından düzenlenen belge
olup, bu belge alıcı İslam Ülkesi Gümrük Giriş Müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde o
ülkelere, bu ürünlerin girişine izin verilmektedir.
6.1.2.7. Koşer Belgesi
Bir ihraç ürününün Musevi dinine uygunluğunu belgeleyen vesaiktir. Burada ihraç
ürünü özellikle gıda ürünleridir. Türkiye'de Hahambaşılık tarafından verilen bir belgedir.
İthalatçı tarafından, koşer istendiğinde ihracatçı firmalar Türkiye Hahambaşılığı'na şahsen veya
faksla müracaat ederler ve belirttikleri gıda maddeleriyle ilgili koşer sertifikasını talep ederler.
Müracaat sırasında, söz konusu gıda ürününde hangi hammaddelerin kullanıldığı da belirtilir.
6.1.2.8. Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)
İhraç edilecek tarım ürünlerinin hiç radyasyon içermediğini veya kabul edilebilir
orandan daha fazla radyasyon içermediğini ispatlayan ve ihracatçı ülkenin bu konuda ölçüm
yapmaya yetkili bir resmi kuruluşu tarafından düzenlenip ithalatçıya ulaştırılmak üzere
ihracatçıya verilen bir belge niteliği taşır. Alıcı, talep ettiği tarım ürünü içinde belirli ağırlıktaki
17
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miktarın içerdiği radyasyon derecesini (bekerel) bildirir, fazlasını kabul etmez. İhracatçı bu
belge ile sonucu kanıtlamış olur. AB ülkeleri, Türk ihracatçı firmalarından Çernobil nükleer
kazası sebebiyle özellikle yaş doğa mantarı için bu belge istenmektedir. Bu belgenin ithalatçı
firmalar tarafından talep edilmesi halinde ihracatçı firmalar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna
bağlı Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araştırma ve
Eğitim Merkezine başvurarak söz konusu belgeyi temin ederler. 18
6.1.2.9. Boykot/Kara Liste Sertifikası (Boycot/Black List Certificate)
Türkiye'den İsrail'e ve Türkiye'den Arap Ülkelerine ihracat yapılırken bu ülkeler
arasında savaş hali söz konusu olduğu için ticarete konu eşyanın karşılıklı olarak birbirlerinin
kara sularından, hava sahasından geçmediğinin, taşıma araçlarının ihtilaf yaşadıkları ülke
bandıralı ve bayraklı olmadığının beyanını talep ederler. İhracatçının bağlı olduğu Ticaret ve
Sanayi Odası ile Taşıma Acentesi tarafından düzenlenir. 19
6.1.2.10. A.T.A. Karneleri (A.T.A. Carnet)
1961 tarihli Brüksel İşbirliği Konseyi tarafından imzalanan Admission Temporary
Agreement (A.T.A. Sözleşmesi) uyarınca belirlenmiş ve en genel ifadeyle dış ticarete konu
malların kesin satışı haricinde yurt dışında bakım ve onarımlarını gördürmek veya fuar ve
sergilerde sergiletmek üzere yurt dışına çıkarılmasında ithalat veya ihracatı üzerinden vergi
alınmamasını sağlayan uluslar arası kabul görmüş belgedir. Bu karneleri temin etmek için karne
sahibinin veya vekilinin adını haiz bir dilekçe ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına başvurması
gerekir. Söz konusu belgeyi almak için düzenlenecek dilekçede mutlaka malın cinsi, miktarı ve
değeri, malın ne amaçla ve hangi ülkelere götürüleceği belirtilecektir. Bu dilekçe ile birlikte,
kişinin yetki belgesi, imza sirküleri, taahhütname, malın değerinin belli bir oranına karşılık
gelen nakdi teminat veya banka teminat mektubu ve mal listesinin de verilmesi gerekecektir.
Söz konusu mal listeleri malın gideceği ülke için 6, diğer ülkeler için ise 2'şer nüsha olarak
düzenlenecektir. Karayolu ile yapılacak taşıma da transit geçilecek her ülke için ayrıca 2'şer
nüsha mal listesinin de verilmesi söz konusu olacaktır. Söz konusu dilekçe ve diğer belgelerle
Ticaret ve Sanayi Odasına başvuran şirket için, dilekçesine istinaden ilgili Oda tarafından
"Geçici Kabul İçin Gümrük Geçiş Karnesi" düzenlenip verilir. Karne sahibi şirket de bu belge
ile malını gümrükten çekecektir. Geçerlilik süreleri 1 yıl olan A.T.A. Karnelerinin her bir
ülkeye girişte ve çıkışta o ülkenin ilgili gümrük idaresine ibraz edilip onaylatılması
gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Uluslararası taşımacılıkta kullanılan taşıma belgelerini ve bunların kullanma
biçimlerine ilişkin detayları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi resmi belgelerden değildir?
a) Dolaşım belgeleri,
b) Menşe şahadetnamesi
c) Kontrol belgeleri
d) Konsolosluk faturası,
e) Çeki listesi
2) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası dolaşımda kullanılan sigorta belgelerinden
değildir?
a) Finansman sigorta poliçesi
b) Sigorta mektubu,
c) Sigorta poliçesi,
d) Sigorta sertifikası.
e) Flotan sigorta poliçesi,
3) Aşağıdakilerden hangisi finansman belgelerinden değildir?
a) Poliçe,
b) Bono,
c) Rehin senedi
d) Flotan sigorta poliçesi
e) Teslim emri
4) Aşağıdakilerden hangisi bir dolaşım belgesidir?
a) Çeki listesi
b) Ticari fatura
c) Tır karnesi
d) EUR.1
e) CMR
5) Hangisi sevk vesaikleri içinde ticari belgelerden biridir?
a) Kontrol belgesi
b) Deniz yolu konşimentosu
c) Atr
d) Menşe şahadetnamesi
e) Sigorta poliçesi
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6) İhracatçının sipariş sırasında ithalatçıya gönderdiği teklif niteliğindeki faturaya
……………… denir.
7) İhracatçının kendi orijinal faturasını düzenleyerek, ihraç edeceği ülke Konsolosluğuna
tasdik ettirdikten sonra ithalatçıya gönderdiği faturaya ………………… denir
8) İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği
malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin dökümünü, hangi taşıta ne kadar
mal yüklendiğini, her paketin ne kadar ağırlık içerdiğini gösteren belgeye
………………denir.
9) Sıvı olarak gemiye yüklenen akaryakıtın veya kimyevi maddenin gemi tankına ne
miktarda yüklendiğini, yükleme sırasında ne miktarda fire olduğunu gösteren ve
boşaltma limanında ne miktarda fire verebileceğinin saptandığını gösteren vesaik
……………………………..dir.
10) Boya, çimento, asit vb. kimyasal maddeler gibi analiz gerektiren malların nem oranı,
erime derecesi ve bu malların formüllerini oluşturan element ya da bileşiklerin ad ve
oranlarını gösteren belgeye ………………….denir.

Cevaplar
1) e
2) a
3) d
4) d
5) a
6) Proforma Fatura
7) Tasdikli Fatura
8) Çeki Listesi
9) Gemi Ölçü Raporu
10) İmalatçı Analiz Belgesi
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7. TAŞIMA BELGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde uluslararası taşıma ve taşımacılık belgelerinin neler olduğunu öğreneceğiz.
Bununla birlikte hangi taşıma yolunda hangi belgenin kullanıldığı ayrımına giderek konunun
taşımacılık türüne göre detaylandırılmasını sağlayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Taşıma belgelerinin adlarını araştırınız.
2- Taşımacılıkta belgelerin önemini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Taşımacılık belgeleri

Lojistikte
kullanılan
belgelerin
düzenlenme
esasları ve kullanım yerlerini
öğrenmek.

Ders materyali üzerinden
konu anlatımıyla birlikte
kullanılan taşımacılık belge
örneklerinin
de
konu
içerisinde
öğrencilere
sunumu
ile
bilgilerin
pekişmesini sağlamak.
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Giriş
Lojistikte taşıma belgeleri taşıma şekline göre farklılık gösterdiği gibi her taşıma
şeklinin gerektirdiği özel sevk belgeleri söz konusu olmaktadır. Bunun yanı sıra taşınan ürüne
ilişkin sigorta işlemlerini gösteren belgeler de yine lojistikte kullanılan belgeler arasında yer
almaktadır.
Taşımacılık dışında ürünle ilişkili olan ve ülkelerin yerel dış ticaret mevzuatlarınca
zorunlu kılınan belgelerin yanı sıra uluslararası kanun ve standartları uygulayan belgelerin de
yine uluslararası lojistikte kullanılması gerektiği görülmektedir.
*
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7.1. Dış Ticarette Kullanılan Taşıma Belgeleri
Bu belgeler, deniz, kara, hava ve demiryolu ile yapılan taşımacığa göre farklılaşan
belgelerdir. Bir taşıma belgesi, malların ihracatçının ülkesindeki belli bir yerden alınıp
ithalatçıya teslimini taahhüt eden, buna istinaden taşıtan ile taşıyan arasında düzenlenen bir
taşıma sözleşmesidir, malların teslim alınmasını gösterir bir teslim makbuzudur, ayrıca deniz
konşimentosunda olduğu gibi bir kıymetli evrak niteliği taşır. Bir taşıma belgesinin, geçerlilik
ve bankalarca kabul edilebilirliği ile taraflara hak ve yükümlülük yaratması için sahip olması
gereken bir takım özellikleri içermesi gerekmektedir. Bunlar, taşımacı firma veya bunun yetkili
acentesi tarafından imza edilmiş olmalı, bankalar tarafından kabul edilip edilmeme, bayat
(stale) olup olmama açısından yükleme ve sevk tarihine mutlaka haiz olmalı, ihbar(notify)
kaydı içermeli ve orijinal nüsha sayıları belirtilmelidir. Taşıma belgeleri "konşimento" olarak
adlandırılır ve çeşitli türlere ayrılır.
7.1.1. Deniz Konşimentosu
Taşıtanın isteği üzerine taşıyıcı veya gemi acentesi tarafından düzenlenip taşıtana
verilen, malın yüklendiğini ve belirlenen şekilde taşınıp varış yerinde alıcısına teslim
edileceğini taahhüt eden belgedir. Bu tip konşimentonun en önemli özelliği kıymetli evrak
niteliği taşımasıdır. Diğer bir ifade ile, ciro ve teslim yoluyla malların mülkiyetinin devrini
sağlar. Deniz konşimentosu, kıymetli evrak olma özelliğini T.T.K.'nun 1102. maddesinden
almaktadır. Buna göre, konşimento gereğince kendisine mallar teslim edilecek olan veya
konşimento emre yazılı ise ciro ve teslim ile kendisine devredilmiş bulunan kimse, malları
teslim almaya yetkilidir. Bir deniz konşimentosunda herhangi bir ihtilafa yol açılmaması
açısından belirli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin; akreditif şartları CF veya
CIF teslim şekillerinden bahsediyorsa konşimento "Freight Prepaid" (Navlun Peşin Ödenmiştir)
ibaresini taşımalıdır. Navlun ücreti faturaya dahil edilmişse, konşimento "Freight Prepaid"
ibaresi taşımalıdır. Konşimento, akreditifte son yükleme tarihi olarak belirtilen tarihten sonraki
bir tarihi taşımamalıdır. Akreditifte gerekli olması nedeniyle, navlun miktarı muhakkak
gösterilmelidir. Yükleme konşimentoda yazılı olan yerden farklı bir yerde yapılmamış
olmalıdır. Konşimento, malların yüklenme durumuna göre Tesellüm konşimentosu ve Yükleme
Konşimentosu olarak ikiye ayrılır. Yükleme Konşimentosu, üzerinde sevk tarihini, eşyanın fiili
ihraç tarihini bulundurması sebebiyle bankalar tarafından kabul görür. Malların gönderildiği
tarafa göre düzenlenen konşimentolar ise üçe ayrılır. Bunlar, nama, emre ve hamiline yazılı
konşimentolardır. Nama yazılı konşimentolar, ciro yoluyla devri mümkün olmayan, sadece
malların devri ya da teslim edilmesi yoluyla devri mümkün olan konşimento türüdür. Yani,
sadece malın alıcısı konumunda olan ithalatçının adı ve unvanının yazılı olduğu belgelerdir,
mallar sadece bu kişiye teslim edilecektir. Bu nedenledir ki, bankalar tarafından uygulamada
genellikle kabul edilmezler. Ancak, uygulamada bankalar kendileri güvence almak açısından
bunların kendi adlarına düzenlenmesini isteyebilirler. Hamiline yazılı konşimentolar, dış
ticarette en riskli taşıma belgesi türünü oluşturur. Bu tip konşimentoda ithalatçı kısmında
"Bearer" (hamiline) ibaresi yer alır. Dış ticarette hemen hemen hiç kullanılmazlar çünkü riskli
bir yapıya sahiptirler. Bunun nedeni de konşimentoyu elinde bulunduran şahsın taşıyıcı
firmadan malların kendisine teslimini isteyebilme yetkisine haiz olmasıdır.
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7.1.2. Havayolu Konşimentosu (Airwaybill)
Bu konşimento bir makbuzdur, kıymetli evrak niteliği taşımaz, ciro edilerek mülkiyeti
devir edilemez, ithalatçı adına düzenlenir yani bir nevi nama yazılı konşimento niteliği taşır.
Mallar uçak ile taşınıp, düzenlenen senedin üzerinde ithalatçı olarak kimin ismi yazılı ise ona
teslim edilir. 3 tanesi orijinal olmak üzere 12 nüsha halinde düzenlenir. Orijinal nüshalardan
birincisi havayolu şirketine, ikincisi ithalatçıya ve üçüncüsü ihracatçıya verilir. Üçüncü
nüshanın ihracatçının elinde bulunması bankaların bu senedi kabul etmeleri açısından önemli
risk algılaması yaratır. Çünkü ihracatçı, ithalatçının malları gümrükten çekmesinden evvel söz
konusu eşyanın alıcısını değiştirme hakkına sahiptir. Bankalar bu nedenle, hava yolu taşıma
senedini teminat sayabilmek için üçüncü nüshanın kendilerine verilmesini ve bu belgede
gönderilen olarak muhabir bankanın adının yazılmasını isterler.
7.1.3. Demiryolu Hamule Senedi (Railway Consignment Note)
Malların demiryolu ile taşınacağını gösteren, gönderen ile taşıyıcı demiryolu idaresi
arasında yapılan taşıma sözleşmesini ifade eder. Hamule senedi "nama" düzenlenir, emre yazılı
hamule senetleri düzenlenemez. Bu senet, demiryolu idaresi tarafından 6 nüsha olarak
doldurulur. Bu senedin 4. nüshasının adı "Hamule Senedi Duplikatası"dır. Bu nüsha malın
mülkiyetini temsil eder ve malların demiryolu idaresine teslim edildiğini gösteren bir "alındı"
niteliği taşır. Varış istasyonunda malların alıcısı kimliğini ispat etmek suretiyle malları
çekebilir, bu noktada ayrıca hamule senedini ibraz etmesi zorunlu değildir. Bu yolla gönderilen
mallar için banka tarafından garanti verilmesi istendiğinde, Hamule Senedi Duplikatasının
bankaya teslim edilmesi ve malların banka namına gönderilmiş olması gerekmektedir. Malların
demiryolu ile taşınmasına ilişkin kurallar, kısa adı "CIM" olan 1970 tarihli ve Türkiye'nin de
dâhil olduğu "Uluslar arası Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması" ile düzenlenmiştir.
7.1.4. Karayolu Taşıma Belgesi (Road Waybill/CMR Consignment Note)
Kamyon konşimentosu (Truck Bill of Lading) da denilen bu belge, kamyon veya tır ile
yapılan uluslar arası taşımacılıkta, CMR [Convention Merchandises Routier (Ticari Mallar
Güzergah Anlaşması)] gereğince düzenlenen bir taşıma belgesidir. Bu anlaşma kapsamında,
malın anlaşmaya üye ülkeler arasında taşınması sırasında mala gelebilecek hasar, kayıp, zarar,
ziyan ve gecikmelerde gönderen-taşıyan-alıcı arasında sorumluluk ve yükümlülükleri belirten
bir sözleşme yapılmaktadır. Bu belge üç nüsha olarak düzenlenir, gönderenin namına, adına ve
sevk makbuzu olarak düzenlenir. Söz konusu üç nüshada gönderen ve taşıyıcı firma imza
yetkilisi tarafından imzalanır ve mühürlenir. Birinci nüshası gönderene verilir. İkinci nüshası
mal ile birlikte gider. Üçüncü nüshası ise taşıma firmasında kalır. İkinci nüsha alıcıya teslim
edilinceye kadar gönderen, malın teslim yerini ve teslim edilecek firmayı değiştirebilir. İkinci
nüsha alıcıya teslim edildikten sonra taşıyıcı alıcının talimatına uymak zorundadır. Bu belgenin
en önemli özelliği, malların belli sayıda marka ve numaralarla, ambalajlı ve iyi durumda
olduğunu gösteren teslim alındı-sevk edilecektir hükmünde makbuz, ve taşımanın gönderenin
talimatı ile varış yerine taşınacağını gösteren taşıma sözleşmesi niteliği taşır. Ancak,
unutulmamalıdır ki bu belge kıymetli evrak hükmünde bulunmaz, dolayısıyla ciro edilemez.
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Ancak, uygulamada CMR Sözleşmesine taraf olan ülkeler arasında malı temsil eden ve
dolayısıyla kıymetli evrak hükmünde kabul edilen CMR Sözleşmeleri düzenlenebilmektedir.
7.1.5. Nakliyeci Makbuzu (Forwarder's Receipt)
Demiryolu ve çoğunlukla karayolu ile taşımacılıkta kullanılan bu belge, taşıma
komisyoncuları tarafından belli bir ücret karşılığında kendi adlarına ve başkaları hesabına mal
taşıyan nakliye firmaları tarafından düzenlenen belgedir. Taşıma komisyoncuları, bir uluslar
arası taşıma şirketi veya onun bir acentesi olmadıkları için konşimento veya taşıma senedi
düzenleyemezler ve uluslar arası taşıma şirketi adına hareket edemezler. Bunlar ancak,
ithalatçılara sevk edilmek üzere ihracatçılardan topladıkları malları bir uluslar arası taşıma
firmasına taşıtabilirler. Taşıma şirketinden kendi adlarına düzenlenmiş taşıma senedini alırlar.
İhracatçılara ise malları sevk etmek üzere teslim aldıklarını gösteren kendi makbuzlarını
verirler ki bu makbuza Nakliyeci Makbuzu adı verilir. Malın mülkiyetini temsil etmediği için
ciro edilemezler ve dolayısıyla kıymetli evrak hükmünde de sayılmazlar.
7.1.6. FIATA Tesellüm Belgeleri (FCR/FCT/FBL)
Bu belgeler bir nevi nakliyeci makbuzudur. Ancak bu belgeler, FIATA [(International
Federation of Freight Forwarders Association) Uluslararası Taşıma Acenteleri Birlikleri
Federasyonu] tarafından, kendisine üye olan taşıma acenteleri için standart hale getirilmiş ve
sadece karayolu taşımacılığında kullanılan belgelerdir. Bu belgeleri düzenleyebilmek için
öncelikle FIATA'ya üye olmak gerekir ve sonrasında da bu federasyondan FIATA lisansı almak
gerekmektedir. Uygulamada 3 çeşit FIATA belgesi vardır. FIATA FCR (Forwarder's
Certificate of Receipt) taşımacının teslim alındı belgesi, FIATA FCT (nakliyeci taşıma belgesi),
FIATA FBL (FİATA Kombine Konşimentosu). FIATA FCR, malların gönderilene sevk
edilmek veya gönderilenin emrine hazır tutulmak üzere teslim alındığını gösterir. Ciro edilemez
ve kıymetli evrak niteliği taşımaz. Mallar taşıma aracına yüklendikten sonra orijinalinin ibrazı
halinde ihracatçı tarafından yükleme iptal edilebilir, koşulları ve ithalatçısı değiştirilebilir.
Belgenin orijinali ihracatçıya teslim edildiği için ithalatçı açısından bir risk söz konusudur.
Riski ortadan kaldırmak için ithalatçı, belgenin banka adına düzenlenmesini isteyebilir. Bunun
üzerine, vesaik içinde ithalatçıya gönderilen orijinal nüshanın, ithalatçı tarafından uluslar arası
taşıma firmasına ibrazıyla mallar teslim alınır. FIATA FCT, bu belge takım halinde ithalatçının
emrine düzenlenir ama kıymetli evrak niteliği taşımaz. Belgenin orijinallerinin varış yerinde
taşıma firmasına ibrazı halinde, mallar ithalatçıya teslim edilir. FIATA FBL (FIATA Kombine
Konşimentosu) deniz konşimentosu ile aynı hukuki niteliğe sahip bir kombine nakliyat
konşimentosudur. Şekil ve şartı FIATA tarafından tespit edilmiş ve Uluslararası Ticaret Odası
(ICC) tarafından onaylanmıştır. Emre düzenlenen, kıymetli evrak niteliği taşıyan önemli bir
uluslar arası taşıma belgesidir.
7.1.7. Paket Postası Makbuzu (Parcel Post Receipt)
İthalatçıya posta ile gönderilecek malın bulunduğu kolinin doğrudan ithalatçı veya
ithalatçının bankasına sevk edilmek üzere Posta İdaresine verilmesi karşılığında alınan posta
makbuzuna denir. Posta idareleri malları doğrudan ithalatçıya gönderebileceği gibi banka
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aracılığı söz konusu olacaksa malların üzerinde kontrol sağlamak amacıyla ihracatçının bankası
adına da gönderebilir. Banka aracılığı söz konusu ise, banka tarafından posta idaresine yazılan
bir teslim emri ile ithalatçıya devredilir.
7.1.8. Tır Karnesi
Bakanlar Kurulunun 16.1.1985 tarihli, 85/8993 sayılı Kararı ile 12 Mayıs 1985
tarihinden geçerli olmak üzere onaylanan 1975 tarihli "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası
Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi" teknik eklerinde yer alan uluslararası kuruluş
(halen Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği IRU) tarafından basılarak üye ülkelerin Kefil
Kuruluşları aracılığıyla taşıyıcıların kullanımına sunulan, TIR Sistemi altında eşya taşımaya
yarayan bir belgedir. Karayolu taşımacılığında kullanılan, üzerinde taşımayı gerçekleştiren tır
aracının plaka numarası, dolu ve boş ağırlığını, bağlı olduğu taşıma firmasına ilişkin bilgiler
bulunur. Araç, malla birlikte gümrükten çıkacağı aşamada taşıma firması tarafından gümrüğe
sunulur. Tır Karnesi olmadan da eşya gümrükten çıkabilir ama onu taşıyacak Tır aracının
çıkması mümkün olmaz. Uluslar arası kuruluş (International Routier Union) tarafından
dağıtılan TIR Karnesi, 1959 tarihli (Transit International Routier) TIR Sözleşmesine istinaden,
bu sözleşmeye üye ülkeler arasında yapılacak karayolu ile mal taşımacılığı sırasında kullanılır.
Türkiye'de bu belge Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından dağıtılır. Tır Karnesi, Tır'la Uluslar
arası Taşımacılık Yapma Yetki Belgesi C2 Belgesini haiz firmalar tarafından kullanılır. Tır
karnesi 14 sayfa olup her ülkeye giriş ve çıkışta 1'er sayfası kesilerek koçanları saklanır. Kalan
koçanlar daha sonra IRU'ya gönderilmek üzere Ticaret ve Sanayi Odasına teslim edilir.
7.2. Dış Ticarette Kullanılan Sigorta Belgeleri
İthalatçı ile ihracatçı arasında anlaşmaya varıldıktan sonra taraflar teslim şekillerine
göre malların taşınması sırasında hasar olma ihtimaline karşı maddi bir kayba
uğramayacaklarından emin olmak isterler. Bu nedenle doğaldır ki, mallarını sigorta ettirmek
isteyeceklerdir. Sigorta ettiren taraf, sigorta şirketine malın bedeli üzerinden listelerle
belirlenmiş olan "Sigorta Primini" ödeyecektir. Bir zarar durumu hasıl olduğunda da sigorta
şirketinin sigorta ettirene ödediği bedel yani "tazminat" söz konusu olacaktır. İhraç malların
ithalatçıya sevkiyatı gerçekleştirilirken taşıma sırasında karşılaşılabilecek risklere karşı
sigortalanması gerekir. Dış ticarete konu malların sigortalanmamış olması halinde bunun
ihracatçıdan ithalatçıya taşınması mümkün olmayacağı gibi, banka ve gümrük işlemlerinin de
gerçekleştirilmesi söz konusu olmayacaktır. Eşyanın alım satım sözleşmesinde belirlenen
teslim şekline istinaden ihracatçı, ithalatçı ya da her ikisi birden sigorta bedelini üstlenecektir.
Sigorta belgeleri, sigortayı yapan sigorta şirketi veya sigorta komisyoncusu tarafından
düzenlenip sigortayı yaptıran kişiye (ihracatçıya veya ithalatçıya) verilen belgelerdir.
7.2.1. Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
Dış ticaret kapsamında taşınan malların yüklendikleri yerden ithalatçıya teslim
edilecekleri ana kadar uğrayabilecekleri hasarlara veya avaryalara karşı sigorta edildiklerini
gösteren belgedir. Nama, emre veya hamiline olarak düzenlenebilir ve ciro yoluyla
devredilebilir. Bir sigorta poliçesi üzerinde, sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıranın kimlik
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bilgileri, sigortanın konusu, sigortanın hangi riskleri kapsayacağı, sigorta bedeli, sigorta primi
tutarı, ödeme tarihi ve yeri, poliçenin düzenlenme tarihi, uluslar arası taşıma firmasının unvanı,
malın cinsi ve özellikleri, taşıma firmasıyla sevkiyat için belirlenen süre, malın taşıma firmasına
nerede ve ne zaman teslim edileceği belirtilmektedir.
7.2.2. Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)
Bir defadan fazla yüklemesi olan ihracatçı veya ithalatçıların kesin sigorta öncesi
hazırladıkları belgedir. İhracatçı veya taşıma komisyoncusu ile taşıma firması arasında
düzenlenir ve fazla kapsamlı değildir.
7.3. Dış Ticarette Kullanılan Finansman Belgeleri
7.3.1. Poliçe (Bill Of Exchange/Draft)
Bu belge belirlenmiş bir sürenin sonunda veya vadede, cinsi ve tutarı belirlenmiş bir
meblağın belirli bir lehtara ödenmesi için keşidecinin muhataba verdiği yazılı nitelik taşıyan
şartsız bir ödeme emridir. Bir poliçede daima keşideci (drawer), lehtar ve muhatap (drawee)
olmak üzere üçlü bir ilişki söz konusudur. Kıymetli evrak niteliğine sahip bir kambiyo senedidir
ayrıca poliçeler şekil şartlarına haiz evraklardır. Poliçede, "düzenlendiği dilde poliçe sözcüğünü
içerir-draft- kelimesi", "ödenecek kişi-drawer", "döviz cinsi ve tutarı", "keşide yeri ve tarihi",
"keşidecinin kimlik bilgileri" ve "vade" unsurları mutlaka yer almaktadır. Muhatap poliçeyi
kabul etmekle poliçenin üzerinde yazılı olan bedeli kabul etmiş sayılır. Dış ticaret işlemlerinde
poliçeler ödeme vadelerine göre sınıflandırıldığında beş farklı kategoride yer alırlar. Bunlar;
görüldüğünde ödemeli (pay at sight), görüldüğünden belli bir süre sonra ödemeli (pay at sixty
days after sight), keşide tarihinden belli bir süre sonra ödemeli (pay at thirty days after issuing
date), konşimento tarihinden belli bir süre sonra ödemeli ((pay at thirty days after Bill of
Lading-B/L- date) ve belirli bir tarihte ödemeli (pay at 07.10.2004) poliçe türleridir. Poliçeler,
bir malın fiili ihracatı başladıktan sonra diğer vesaik ile birlikte bankalara ibraz edilir. İşlem
akreditif ise, ilgili şartlara göre poliçenin hangi taraf üzerine keşide edileceği önem arz eder.
Kabul kredili işlemlerde bankalar poliçenin borçlu tarafından kabulünü ve gerekiyorsa
borçlunun bankasının avali karşılığında sevk vesaikini alıcıya teslim ederler. Aval deyimi,
vadeli dış alımlarda keşide edilen tarafından kabul edilen poliçenin borçlunun bankası
tarafından garanti edilmesi anlamına gelir. Bir poliçeye aval veren banka, borçlunun riskini
üstlenmiş olacağından müşterisi için bir kredi limiti tespit etmek zorundadır. Poliçenin borçlu
firmalarca kabulüne "müşteri kabulü", bankalarca kabulüne de "banka kabulü-bankers
acceptance" denilir. "Kabul", tanımı itibariyle muhatabın poliçe bedelini kayıtsız şartsız
ödeyeceğine dair poliçe üzerindeki yazılı taahhüdünü ifade eder. Akreditif şartlarına göre
poliçe, taşıma belgesinin tarihinden itibaren belirli bir süre kadar geçerliliğini koruyacaktır.
Akreditifin teyitli veya teyitsiz olmasına göre poliçe ya amir banka ya da teyit bankası üzerine
keşide edilir ve sevk vesaiki ile birlikte bankalara ibraz edilir. Vesaik, akreditif şartlarına uygun
ise banka poliçeyi kabul ederek keşideciye iade eder. Aynı zamanda akreditifin lehtarı olan
keşideci elindeki banka kabul kabulü poliçeyi ya vade sonuna kadar kendi portföyünde saklar
ya da ıskonto ederek alacaklı müşterisinden bunu satın alır.
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7.3.2. Antrepo Makbuzu (Warehouse Receipt)
Malın saklanmak üzere antrepoya alındığını gösterir belge olmakla birlikte ayrıca bir
finansman belgesi olma özelliği taşır. Ancak ciro edilebilme özelliği bulunmaz. Söz konusu
belge üzerinde, malın miktarı, cinsi, teslim alındığı tarih, teslim alınan malın hacizli olup
olmadığını gösterir şerh, antreponun bulunduğu bölge ve tahsil edilecek ücret ve tutarlar yer
alacaktır. Antrepo makbuzunun, finansman belgesi olarak ele alınmasının nedeni mal rehini
karşılığında kredi kullanmak isteyen bir firmanın malları antrepoya teslim ederek banka emrine
antrepo makbuzu almasının mümkün olmasıdır.
7.3.3. Rehin Senedi (Trust Receipt)
İthalatçının ülkesindeki bankasının, ihracatçıya yapılacak ödemeyi muteber müşterisi
olan ithalatçı adına üstlenmesi durumunda ortaya çıkan işleme ilişkin belgedir. Burada ithalatçı
adına açılmış gayri nakdi nitelik taşıyan bir kredi söz konusu olmaktadır. Uygulamada banka,
ihracatçıya ödemeyi yapar ve ödeme miktarı kadar müşterisi konumunda olan ithalatçının
hesabına ithalatçıyı borçlu kaydeder. Ancak doğaldır ki banka mevcut durumda, teminat olarak,
ithal edilecek malların veya malların üzerindeki hakkın veya malların satışından elde edilecek
gelirin kontrolünde olmasını isteyecektir. Banka, ithalatçı kendisine kredi borcunu ödeyene
kadar geçerli olacak şekilde ithalatçıdan Rehin Senedi alır. Söz konusu belge, borcunu ödeyene
kadar ithalatçının mallarını gayri nakdi krediyi sağlayan bankaya rehin bıraktığını, malları
gümrükten çektikten sonra banka adına depoya veya antrepoya koyacağını ve kredinin vadesi
dolana kadar ithalattan doğan kredi borcunu bankaya ödeyeceğini taahhüt eden bir finansman
belgesidir. Rehin Senedi alındığı zaman müşteri iflas etse bile banka alacağını diğer alacaklılar
ile bölüşemez. Belge konusu alacak, sadece bu bankaya ait olur. Bu belge, nitelik itibariyle bir
taahhütnameden ibaret olduğu için müşterinin taahhüdünü yerine getirememesi veya dürüst
davranmaması halinde banka yönünden tam hukuki güvence sağlamaz. Bu nedenle doğaldır ki
uygulamada, sadece muteber müşterilerden kabul edilerek karşılığında kredi tahsis edilebilen
finansman belgesidir.
7.3.4. Teslim Emri (Delivery Order)
Bir dış ticaret işleminde malı satın almaya karar veren ithalatçı, bunun bedelini bankaya
ödeyecektir. Bu duruma istinaden, bankanın emrinde hazır bulunan malın tamamının veya bir
kısmının alıcıya teslim edilmesi için, bankanın, antrepo görevlisine ulaştırılmak üzere verdiği
ve malın alıcıya teslim edilmesi yönündeki talimatına Teslim Emri-Delivery Order denir. Alıcı,
bu belgeyi ibraz ederek malı antrepodan çekip alabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde uluslararası taşıma ve taşımacılık belgelerinin neler olduğunu bununla
birlikte hangi taşıma yolunda hangi belgenin kullanıldığı ayrımına giderek konunun taşımacılık
türüne göre nasıl farklılaştığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Uluslararası Taşıma Acenteleri Birlikleri Federasyonu tarafından, kendisine üye olan
taşıma acenteleri için standart hale getirilmiş ve sadece karayolu taşımacılığında
kullanılan ve bir nevi nakliyeci makbuzustatüsünde olan belge aşağıdakilerden
hangisidir?
a) FIATA Tesellüm Belgeleri (FCR/FCT/FBL)
b) Forwarder's Receipt
c) Road Waybill/CMR Consignment Note
d) Railway Consignment Note
e) Parcel Post Receipt
2) Belirlenmiş bir sürenin sonunda veya vadede, cinsi ve tutarı belirlenmiş bir meblağın
belirli bir lehtara ödenmesi için keşidecinin muhataba verdiği yazılı nitelik taşıyan
şartsız bir ödeme emrini ifade eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Antrepo Makbuzu (Warehouse Receipt)
b) Poliçe (Bill Of Exchange/Draft)
c) Rehin Senedi (Trust Receipt)
d) Teslim Emri (Delivery Order)
e) Road Waybill/CMR Consignment Note
3) İthalatçının ülkesindeki bankasının, ihracatçıya yapılacak ödemeyi muteber müşterisi
olan ithalatçı adına üstlenmesi durumunda ortaya çıkan işleme ilişkin belge
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Antrepo Makbuzu (Warehouse Receipt)
b) Tır Karnesi
c) Rehin Senedi (Trust Receipt)
d) Paket Postası Makbuzu
e) FIATA Tesellüm Belgeleri
4) Kıymetli evrak niteliği taşıyan ve ciro edilebilen taşıma belgesi aşağıdakilerden
hangisidir?
f) Karayolu taşıma belgesi
g) Demiryolu hamule senedi
h) Denizyolu konşimentosu
i) Havayolu konşimentosu
j) Paket postası makbuzu
5) Hangisi dış ticarette bir taşıma belgesi olarak kabul edilemez?
a)
b)
c)
d)

Demiryolu hamule senedi
Deniz konşimentosu
Havayolu konşimentosu
ATR
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e) CMR
6) Taşıtanın isteği üzerine taşıyıcı veya gemi acentesi tarafından düzenlenip taşıtana
verilen, malın yüklendiğini ve belirlenen şekilde taşınıp varış yerinde alıcısına teslim
edileceğini taahhüt eden belgeye ……………………………………..denir
7) Bankanın emrinde hazır bulunan malın tamamının veya bir kısmının alıcıya teslim
edilmesi için, bankanın, antrepo görevlisine ulaştırılmak üzere verdiği ve malın alıcıya
teslim edilmesi yönündeki talimatına …………………….denir
8) Bir defadan fazla yüklemesi olan ihracatçı veya ithalatçıların kesin sigorta öncesi
hazırladıkları belgeye ……………………………denir.
9) ……………………malların demiryolu ile taşınacağını gösteren, gönderen ile taşıyıcı
demiryolu idaresi arasında yapılan taşıma sözleşmesini ifade eder.
10) Karayolu taşımacılığında kullanılan, üzerinde taşımayı gerçekleştiren tır aracının plaka
numarası, dolu ve boş ağırlığını, bağlı olduğu taşıma firmasına ilişkin bilgiler bulunan
belgeye …………………………….denir.

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) Deniz Konşimentosu
7) Teslim Emri-Delivery Order
8) Sigorta Sertifikası (Insurance Certificate)
9) Hamule senedi
10) Tır karnesi
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8. TAŞIMACILIKTA KULLANILAN ULUSLARARASI TESLİM
ŞEKİLLERİ VE YARDIMCI LOJİSTİK TERİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Taşımacılıkta kullanılan uluslararası teslim şekilleri ve bunlar arasındaki farklar bu
bölümün konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte yine teslime bağlı ödeme şekilleri de bu
bölümde öğrenilecek konular arasındadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Teslim şekilleri nelerdir.
2- Teslim şekli ödeme ilişkisini tartışınız.
3- Nakit ödeme ve mal mukabili ödeme arasındaki temel farkları irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Teslim şekilleri

Uluslararası ticarette teslim Konu anlatımı ve örnek
şekilleri
ve
ödeme belgelerle
konunun
şekillerinin öğrenilmesi.
pekiştirilmesi sağlanacaktır.
Ayrıca, kavramlar arasındaki
farklılıklara vurgu yapılarak
öğrenmenin kalıcı olmasına
gayret gösterilecektir.
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Giriş
Uluslararası ticarette malın teslim şekilleri, satıcı ile alıcının anlaşmasına bağlı olarka
şekillenmektedir. Bunun yanı sıra, teslimatın belirleyicilerinin başında ise ödeme biçimi yer
almakta ve ödeme şekline göre teslimat şekilleri oluşmaktadır.
Uluslararası teslim şekilleri, satıcının fabrikasından başlayıp alıcının kapısına kadar
birçok farklı biçimde kendini göstermekle birlikte taşıma üniteleri ve taşıma modlarının
kullanım şekilleri açısından da farklılık göstermektedir. Teslim şekillerindeki seçim lojistikte
taşınacak olan ürünün navlun ve mal satış fiyatının belirlenmesinde dahi belirleyici olmaktadır.
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8.1. Teslim ve Ödeme Şekillerine İlişkin Kısaltmalar
8.1.1.International Commercial Terms (Uluslararası Teslim Şekilleri)

TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM / EX WORKS (EXW)20
"Ex works" satıcının malları işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı emrine hazır
tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça
malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden
geçirilmesinden sorumlu değildir.

TAŞIYICIYA TESLİM / FREE CARRIER (FCA)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı
tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulur. Eğer alıcı
tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer
civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için
satısının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve
masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

GEMİ DOĞURULTUSUNDA TESLİM / FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi
doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla
ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın
yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede
belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir.
Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan ya
da dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca
deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.

GEMİ BORDASINDA TESLİM / FREE ON BOARD (FOB)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında malların
gemiye yüklenmesini içerir ve risk transferi ancak malların gemide doğru bir biçimde
yüklenmesinden sonra gerçekleşmektedir. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları
bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade
20

Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Kitabevi,İstanbul,2012.S.45
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etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteynır taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin
kullanılması daha doğru olur.21

MAL BEDELİ veya NAVLUN / COST AND FREIGHT( CFR)
Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm
giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Risk transferi ancak malların gemide doğru bir
biçimde yüklenmesinden sonra gerçekleşmektedir. CFR terimi satıcının ihraç için malları
gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.

MAL BEDELİ, SİGORTA ve NAVLUN / COST, INSURANCE AND FREIGHT
(CIF)
Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak,
malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek
durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile
satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu
bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu
terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade
etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur. 22

TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE PAID TO
(CPT)
Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli
navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya
teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden
itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, içsu
taşımacılığı ya da bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen
kimsedir.
TAŞIMA ÜCRETİ ve SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE
AND INSURANCE PAID TO (CIP)
Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların
taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna arşı kargo sigortası temin etmek durumundadır.
Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder.

21
22

Melemen,a.g.e.s.46
Melemen,a.g.e.s.47
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TERMİNALDE TESLİM / DELIVERED AT TERMINAL (DAT )
DAF, DES,DEQ ve DDU’nun
yerini almış olup, her türlü taşıma modunda uygulanabilir. DAT klozu, malların, taşıma
vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması ( teslim edilmesini )
anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’in aksine,multimodal (çoklu
vasıta için) kullanılabilir.23

YERİNDE TESLİM / DELIVERED AT PLACE (DAP)
DAP klozu, satıcının malları belirlenen varma yerinde, gelen taşıma aracından
boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder. DAP daha önceki
DAF,DES, ve DDU’nun yerini almıştır. o Her iki durumda da, malların belirlenen yere taşıma
maliyetlerini / terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.

GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / DELIVERED DUTY PAID
(DDP)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde
emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal
gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve
giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade
ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.

8.2. Delivery (Teslim ile İlgili Cümleler)

23
24

in order to avoid serious damage the delivery
time must be adhered to.

Ciddi zararlardan kaçınmak için teslim
zamanına bağlı kalınmalıdır.

Unfortunately, we are unable to make such
delivery due to company policy.24

Şirket politikası yüzünden böyle bir teslimat
yapamayız.

Regarding the delivery terms we are quite
flexible.

Teslim şartlan konusunda oldukça esneğiz.

Osman Barbaros Kemer, İş Dünyası İçin Pratik Dış Ticaret İşlemleri, Aktüel Yayınları, İstanbul, 2009,s.57
Kemer,a.g.e.s.58
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The goods that you ordered on 22.05.2005
have left our factory today by express.

22.05.2005 tarihinde sipariş ettiğiniz mallar
bugün en seri vasıtayla fabrikamızdan yola
çıkmıştır.

Your order has left our factory by truck.
As soon as we gather together the samples
that you need, we will send them to you.

Free Alongside Ship (. named port
shipment) FAS.
Delivered At Frpntier (....
place) DAF.
Delivered Ex Ship ( named port of
destination) DES

Siparişiniz fabrikadan kamyon ile ayrıldı.
İstemiş
olduğunuz
numuneleri
bir.
araya getirir getirmez size gönderece
ğiz.

Belirtilen yükleme limanında gemi yanında
teslim.
Named Belirtilen Sınırda Teslim.
Belirtilen Varış Limanında Gemide Teslim

Delivered Ex Quay (.... named port of
destination) DEQ

Belirtilen Varış Limanında Rıhtımda Teslim
Belirtilen Varış Yerinde Gümrük Vergisi
Ödenmeksizin Teslim

Delivered Duty Unpaid ( named place of
Belirtilen Varış Yerinde Gümrük Vergisi
destination) DDU
Ödenmiş Olarak Teslim
Delivered Duty Paid ( named place of
destination) DDP
Shipment has arrived at your port.
Sevkiyat limanınıza ulaştı.

" Clean On Board"

" Freight Prepaid"

" Freight payable at destination"

" Shipper's load and count"

The goods will be delivered in partial
shipments of at least 500 pes.

Mallar
zarar
görmeden
taşıyıcıya
yüklenmiştir. Yüklendiğine dair üzerine
"clean on board" (temiz konşimento)
yazılır.
"Navlun ödendi" C.F. ya da C.I.F.
teslim şekillerinde konşimento üzerine
bu cümle yazılır.
" Navlun varış yerinde ödenecektir"
F.O.B. teslim şeklinde konşimento üze
rinde bu cümle yazılır.
"Yükleyici
tarafından
yüklendi
ve
sayıldı" Malların yükleyici tarafından
sayılarak teslim alındığını gösterir. Kon
şimento üzerine yazılır.
Mallar, asgari 500 adetlik partiler
halinde teslim edilecektir.
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We expect delivery charges to be exporter's
account.

Navlun masraflarının ihracatçı hesabına
olmasını istiyoruz.

We hope you will be satisfîed with the Sevkiyattan memnun kalacagımzı umarım.
shipment.We must insist on an express Ekpress sevkiyat yapılması için ıs
rar etmek zorundayız.
shipment.25

We can accept your prices only if you bear
delivery costs.

Fiyatlanmzı
sadece
navlunu
ödemeniz şartı ile kabul edebiliriz.

The goods has arrived at our port damaged.
We expect you to cover our loss.

Ürünleriniz bize zarar görmüş ola
rak geldi. Zararımızı karşılamanızı bek
liyoruz.

sizin

As we need the goods very soon, vye allow Mallara çok acil ihtiyacımız olduğu için
partial shipment.
parsiyel yüklemeyi kabul ediyoruz.

Despite the fact that, the goods have already
arrived, documents hasn't reached our bank yet.

Mallar çoktan gelmiş olmasına rağmen,
dokümanlar henüz bankamıza ulaşmadı.

The only delivery term that we can
offerisFOB.

Teklif edebileceğimiz
FOB'dur.

"Freight Collect"

"Navlun Ödenecek"

tek

teslim

şekli

8.3.Ödeme Şekilleri
Yukarıda kriterler ışığında aşağıdaki ödeme şekillerinden biri ihracat bedelinin tahsili
için belirlenebilir. Bu ödeme şekillerinin ifade ettiği anlam global ticarete dahil olan gelişmiş
her ülkede aynıdır. Bu ödeme şekilleri serbest - konvertibl dövizle yapılan ödeme şekilleridir.
Malla yapılan barter /takas ayrı bir ödeme şeklidir.26
1- MAL MUKABİLİ - AÇIK HESAP: Cash Against the Goods (C.A.G.) - Öpen
Account

25
26

Kemer.a.g.e.s59
Yaser Gürsoy, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Ekin Yay., 7. Basım, Bursa, 2008.s.14
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2-VESAİK MUKABİLİ - VESİKALI TAHSİL: Cash Against the Docüments
(C.A.D.) - Documents Against Payment (D/P)
3-AKREDİTİFLİ - KREDİ MEKTUPLU ÖDEME: Letter Of Credit (L/C) Documentary Credit (D/C)
4- KABUL KREDİLİ - VADELİ - POLİÇELİ ÖDEME:Acceptance - Documents
Against Acceptance (D/ A) - Draft, Acceptance
5- PEŞİN -AVANSLI ÖDEME:Cash - Advance Payment - Payment in Advance,
T/T
8.4. Payment (Ödeme ile İlgili Cümleler)
1. We are enclosing a bili for additional

fatura gönderiyoruz.

2. costs caused from our side.

2. Son ödeme tarihlerine uyulmamıştır.

3. Deadlines were not kept.
4. Would you accept payments done

1. Sebep olduğumuz ilave maliyetler için bir

with 3. Bono ile yapılan ödemeleri kabul ediyor

promissory note?

musunuz?

5. Your payment terms are unacceptâble. 4. Ödeme şekliniz kabul edilemez.
Please öpen an irrevocable L/C.

5. Lütfen dönülemez bir akreditif açın

6. The balance becomes due, when the 6. Bakiye mallar teslim edildiğinde ödegoods are delivered.
7. Please fax us the balance amount.
8. Enclosed please find our invoice coverinğ
the merchandise ordered.
9. The invoice does not include freight
charges.
10. Kindly effect the following payments.27

necek.
7. Lütfen bize bakiye miktarını faxla bildiriniz.
8. Sipariş ettiğiniz mallarla ilgili faturanız
ilişik de sunulmuştur.
9. Navlun masrafları faturaya dahil değildir.
10. Lütfen aşağıdaki ödemeleri yapınız.

11. Please cancel the credit opened in favour 11. Lehimize açılan krediyi (akreditifi) lütfen
of us.

iptal ediniz.

12. Enclosed please find the invoice for the 12. 15.12.2005 de teslimatı yapılan malların
goods delivered on 15.12.2005.

27

faturası ilişikte sunulmuştur.

Kemer,a.g.e.s.60
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13. Can you grant us credit in the amount of 13. Bize, 100 bin dolar tutarında kredi açabilir
100,000.-$?

misiniz?

14. Payment will be done as soon as we 14. Dokümanlar

soon

payment

as

we

(deposit)

geçer

geçmez

ödemeniz yapılacaktır.

receive the documents.
15. As

elimize

receive
we

will

advance 15. Ön ödemeyi alır almaz üretime başbegin

production.
16. In the first business we can not offer

layacağız.
16. İlk işimizde size ödemeler konusunda
esneklik

tanıyamayız

ama

sonraki

you flexibility about payments but your

siparişlerinizde bu talebiniz göz önünde

request will be considered in the next

bulundurulacaktır.

orders.
17. Since our payments are 100% cash, we 17. Ödemelerimiz %100 peşin olduğu için
sizden indirim talep ediyoruz. *
demand discount from you.
18. You are stipulating very strict payment 18. Ödeme şartlarınız çok katı, sizden bu
konuda esneklik bekliyoruz.
terms, we expect flexibilities from you.28
19. Due to some problems the production will 19. Bazı nedenlerden dolayı üretim son teslim
tarihine kadar yetişmeyecek. Bu nedenle,
not be completed by deadline. So, we

28

son

want you to prolong the last shipment

akreditifteki

date indicated on L/C.

uzatmanızı istiyoruz.

yükleme

tarihini

Kemer,a.g.e.s.61
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Taşımacılıkta kullanılan uluslararası teslim şekilleri ve bunlar arasındaki farklarla
birlikte teslime bağlı ödeme şekillerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından
belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulan teslimat şekli
aşağıdakilerdenhangisidir?
a) Gemi doğurultusunda teslim
b) Taşıyıcıya teslim
c) Ticari işletmede teslim
d) Gemi bordasında teslim
e) Hiçbiri
2) Satıcının belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve
navlunu ödemek zorunda olduğu teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) FOB
b) FAS
c) CFR
d) CPT
e) CIF
3) Mal Mukabili - Açık Hesap ödeme şeklini ifade eden kısaltma aşağıdakilerden
hangisidir?
a) C.A.G
b) C.A.D
c) D/C
d) D/ A
e) T/T
4) Açılımı “Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim” şeklinde yapılan teslim şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
a) CIF
b) CF
c) CPT
d) FAS
e) FOB
5) Hangisinde boşaltma yeri masraf ya da işlerini satıcı üstlenir?
a) DAP
b) FOB
c) CPT
d) FCA
e) EXW
6) Satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım
veya mavnaya konmasıyla sona erdiği teslim şekline ……………denir.
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7) Satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında malların gemiye
yüklenmesini kapsayan teslim türüne ………………denir.
8) Satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahip olmakla birlikte ek olarak, malların
taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek
durumunda olduğu teslim şekline …………denir.
9) Malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu satıcının ödediği
teslim şekli ………………dir.
10) Satıcının CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahip olmasıyla birlikte ek olarak malların
taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna arşı kargo sigortası temin etmek
durumunda olduğu teslim şekline …………denir.

Cevaplar
1) b
2) c
3) a
4) c
5) a
6) FAS
7) FOB
8) CIF
9) CPT
10) CIP
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9. PEŞİN ÖDEME, MAL MUKABİLİ ÖDEME VE VESAİK MUKABİLİ
ÖDEME YÖNTEMLERİNDE MALIN FİZİKSEL AKIŞI VE
MÜLKİYET AKIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uluslararası ödeme şekillerini ve her bir ödeme şekli içinde malın dağıtım kanalındaki
aktörlerin lojistik fonksiyonunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Peşin ödeme nedir?
2- Mal mukabili ödeme hangi durumlarda söz konusu olabilir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Peşin ve mal mukabili ödeme Uluslararsı ticarette ödeme
şekillerini
ve
hangi
durumlarda tercih edildiğini
öğrenmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders materyali üzerinden
anlatım
yapılacak,
öğrencilerin
katılımı
sağlanacaktır.
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Giriş
Haftalık çalışmada uluslararası ödeme şekilleri içinde iki ödeme şekli incelenmiştir.
Bunlardan birincisi peşin ödeme iken diğeri mal mukabili ödemedir. Taraflar, aralarındaki ticari
hukuka göre herherhangi bir ödeme türünü tercih etmek suretiyle ticaretlerini
gerçekleştirmektedirler.
Lojistikte bu ödeme türlerinin temel farklılıkları ise taşınan yükle birlikte bulundurulan
belgelerde görülmektedir. Ürünle birlikte bulunması gereken faturanın aynı zamanda yapılan
ticaretin biçimine ilişkin bir ispat olmasının yanı sıra ödeme şekillerine özel düzenlenen
belgeler de malın fiziksel akışındaki prosedürleri belirlemektedir. Bu bakımdan, taşınan malın
yanında ödeme şekillerini gösteren belgelerin bulunması lojistiğin gerekliliklerinden birisini
oluşturmaktadır.
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9.1. Peşin Ödeme(Cash)
Peşin ödeme ihracatçıların ilk tercih ettiği ödeme şekli olmasına rağmen bu ödeme
şekliyle mal satmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İlk defa yeni bir
ihracatçıdan mal alacak bir alıcı peşin ödeme yapmak için yeterli güveni almış olması
gerekmektedir. İhracatçı tarafından çok tercih edilen bu ödeme şekli aşağıdaki durumlarda söz
konusu olabilmektedir. İhracatçının peşin ödeme aldığı durumlar29:


İhracatçının peşin ödeme aldığı durumlar:



Alıcının ihracatçıya güven duyması,



İhracatçının alıcıya güvenmemesi,



Mal bedeli tararlar için çok küçük bir rakam olduğunda,



Alıcı

oldukça

düşük

fiyattan

veya

kendi

hedef

fiyaüyla

(Target

price) mal almak istemesi,


Alınacak malın üreticisinin az olması,



İhracatçının bilinen bir marka üreticisi olması,



Alıcının ilk defa ithalata yapacak olması,



Alının istediği renklerin ve dizaynın çok sıra dışı olması,



Siparişi verilecek mallar için yeni bir kalıp gerekmesi,



Alıcının kendi logo ve markasını ürünler üzerine koydurması (başka bir alıcıya veya iç
piyasaya satılması zor olabilir),



Alıcının yeterli referansa sahip olmaması,



Uzantılı

herhangi

bir

websitesine

sahip

olmama

(yaygın

mail

adresi

kullanması, gmaıl, hotmail, yahoo vb gibi), kurumsal bir şirketinin olmaması (home
office).30

29
30

Melemen,a.g.e.s.47
Melemen,a.g.e.s.48
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1. İthalatçının mal bedelini bankasına ödemesi (mal bedelini elden de getirebilir)
2. İthalatçı bankasının mal bedelim ihracatçı bankasına havale etmesi
3. İhracatçı bankasının mal bedelini ihracatçıya ödemesi
4. İhracatçının malları orijinal ihracat dokümanları ile ithalatçıya göndermesi
İthalatçının bu tür ödeme şeklinde ihracatçıya güvenmesi ya da ihracatçı bankasından
garanti mektubu alması sözkonusudur. Peşin döviz karşılığında 18 ay (gemi ihracatında 24 ay)
içinde ihracat yapılmalıdır. İhracat gerçekleşmezse prefinansman şartları uygulanır, ihracatın
belirlenen sürelerde gerçekleşeceğine dair taahhütname alımr ya da KKDF ihracattan sonra iade
edilmek üzere peşin olarak kesilir. Peşin dövizler ithalat için mahsuben ödemede kullanılamaz.
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9.2. Mal Mukabili Ödeme Şekli-Açık Hesap (Open Account)31
Açık hesap (öpen account) ya da mala karşılık (Cash Against the Goods-CAG) ödeme
olarak bilinen bu ödeme şekli ihracatçı için en riskli, ithalatçının en fazla tercih ettiği bir ödeme
şeklidir. İlk ihracatlarda yeterli güven ve garanti alınmamışsa kullanılmaması gereken bir
ödeme şeklidir. Aşağıda bu ödeme şeklinin işleyişi incelendiğinde ihracatçının hangi şartlarda
bu ödeme şeklini kullanması gerektiği daha iyi anlaşılacaktır.

31

www.akreditifdanismanlik.com/kabul-kredili-akreditif-acceptance-cr...
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9.2.1. Mal Mukabili Ödeme Şeklinin Aşamaları32
1- Yükleme (Mal ve dokümanlar alıcıya serbestçe ulaşır)
İhracatçı ithalatçıdan yeterli güveni ya da garantileri aldıktan sonra üretimim yapar,
yüklemeyi gerçekleştirir ve ihracat dokümanlarını alıcıya gönderir. Dokümanları alıcıya şu
araçlar ile gönderebilir
 Malla beraber (deniz yolu hariç ), alıcıların en fazla tercih ettiği yoldur.
 Adi posta veya hızlı kurye aracılığıyla,
 İhracatçının elden götürmesi veya alıcının elden teslim almasıyla,
 Bankalar kanalı ile gönderilebilir. Bankalar mal bedelini tahsil etmeden dokümanları
alıcıya verirler (çok fazla kullanılmasa bile gönderilebilir)
2- Ödeme (alıcı bankaya malları satınca veya varsa sözleşme tarihinde
öder)
Alıcı malları sattıkça kısım kısım veya bir defada hepsini kendi bankasına yatırır ve
ihracatçıya havale edilmesi için talimat verir.
3- Havale (bankalararası havale)
Alıcı bankası kendisine
vale işlemini gerçekleştirir. ?

yatırılan

mal

bedelini

ihracatçı

bankasına

ha

4- Ödeme (ihracatçıya mal bedelinin ödenmesi)

32

www.bartas.com.tr/gumruk/bilgibankasi.pdf
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İhracatçı bankası kendisine gelen mal bedelini ihracatçıya öder. İhracatçı bankası
kendisine herhangi bir havale ulaşmadan ödeme yapma yetkisi yoktur. İhracattan sonra
ihracatçının bankasını mal bedeli için sıkıştırması, parasını sorgulaması bir anlam ifade
etmeyecektir.
9.2.2. Mal Mukabilinde Riskler:33
•

Alıcı, siparişi verdikten hemen sonra, üretim sürecinde veya mallar hazır olduğunda
siparişi iptal edebilir.

•

Üretim esnasında malları görüp gereksiz reklamasyonlar ile indirim veya siparişin iptali
için girişimlerde bulunabilir.

•

Mallar alıcı limanına vardığında çekmeyebilir, navlun masrafı ihracatçı tarafından
ödenecek ise demuraj masrafı da ihracatçıya yazılır.

•

Alanın mali yapısının siparişi verdikten sonra bozulması ile malları almaktan,
gümrükten çekmekten veya satış aşamasından mal bedelini ihracatçıya ödemekten
kaçınmasına neden olabilir.

•

Mallan tanımayan bir aracı-alıcı siparişi yanlış anlatmış veya sezonu kaçırmış olabilir.

•

Malların vergisini ödeyemeyip ihracatçıdan yardım isteyebilir.

•

Malları sattıktan sonra ödeme yapmaktan kaçınabilir,

•

Malları aldıktan sonra bulduğu küçük reklamasyonlan yapacağı transferlerden
kolaylıkla düşebilir.

•

Mallara ve dokümanlara serbestçe sahip olduğu için ihracatçıya ödemeyi istediği zaman
yapar.

•

Tüm sayılan bu risklere rağmen Mal Mukabili ödeme şekli uygulamada neden tercih
edilmektedir?
9.2.3. Mal Mukabili Ödeme Şeklinin Tercih Edilme Sebepleri:



Tarafların birbirlerini tanımaları (uzun yıllar çalışılması, bayilik veya distribütörlük
ilişkileri)

33



Promosyon amaçlı satış (tanıtım amaçlı)



İhracatçının banka garantisi almış olması (Letter of Guarantee)



İhracatçı ve ithalatçının aralarında bağlayıcı bir sözleşme yapmış olması



İhracatçı malların üretimi için bir miktar avans almış olabilir (geri kalan kısım Mal

www.bartas.com.tr/gumruk/bilgibankasi.pdf
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Mukabili olarak gönderilecektir)


İhracatçının ithalatçının mal bedelini ödememe riskim Eximbank (Coface gibi
eximbanklar diğer ülke ihracatçılarına da hizmet yermektedir) ihracat sigortası ile
güvenceye almış olması



İhracatçı ithalatçı hakkında nakliyeci ve bankalar kanalı ile yeterli güveni almış olması



İthalatçı firmanın çok büyük, dünya çapında bir firma olması ve Mal Mukabili Ödeme
şekli dışında başka bir ödeme şeklim kabul etmemesi (ihracatçının tam tersi küçük ve
katma değeri düşük mallar üretmesi)



Daha önce yapılan hatalı bir yüklemenin telafisi için yeniden üretim yapılıp
gönderilmesi



Ya da Mal Mukabilinin ihracatçı tarafından yanlış algılanıp ilk satışlarda bile
kullanılması.34

Vaka: Mal Mukabili Ödeme Şeklinin İhracatçı Tarafından \ Yanlış Anlaşılması
Pres döküm, sektöründe faaliyette bulunmak üzere 1998 yılında kurulan firma iç
pazarda oldukça etkin rol oynarken dış ticaret konusunda fazlaca bir tecrübesi yoktur. Üretim
yaptığı sektörde fiyat avantajının yanında kalite olarak diğer firmalara göre ortanın üstü bir
seviyededir. Firma İstanbul'da konusuyla ilgili bir fuara katılmış ve fuarda İsrailli toptancı bir
şirket ile bağlantı kurmuştur. Tarafların birbirlerini tanımaları ve Türk firmasının ihracat
deneyimi kazanması için ilk sevkıyat oldukça küçük çaplı tutulmuştur. Israilli firma Türk
firmasının ihracat sorumlusu ile bağlantıyı devam. ettirip ilk sipariş olarak iki koli pis su tutucu
ekipman siparişi vermiş ve proforma faturayı istemiştir, ihracatçı firmanın hazırladığı proforma
faturada ödeme şekli "Cash Against The Goods-Mal Mukabili" ödeme şekli teslim şekli CF
Ashdod Port’dur. Yani ihracatçı firma malları hazırladıktan sonra Ambarlı limanından gemiye
yükleme yapacak ve Ashdod (İsrail) limanına kadar olan taşımayı üstlenecektir. Alıcı israil
firması da K'far Saba’dan çıkıp malı Ashdod limanından alacaktır.
İhracat sorumlusu "Cash Against The Goods" ödeme şeklini imal tesliminde nakit ya da
mal karşılığı hemen ödeme (para bir yana mal bir yana) olarak anlamış ve malların Ashdod
limanındaki teslimde mal bedelini talep etmiştir. Ancak, İsrail firmasının Mal Mukabilinden
anladığı önce mallar depoya kadar gelecek sonra kısım, kısım, ya da bir partide ödeme yapılacak olmasının tam. tersine ihracatçı firma sorumlusu "Cash Against The Goods" ödeme şeklinin
sadece sözlük anlamına göre "Mal karşılığı Ödeme-Nakit" olarak anlaması malların teslim,
noktasında ihtilaf çıkmasına sebep olmuştur. Gümrükteki beklemeden dolayı malların alıcıya
ulaşmadan zayi olacağını düşünen ihracatçı firma geri getirmenin de maliyetini göz önüne
alarak mâlları alıcıya serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Alıcı aldığı malları tüm. bu uğraşa
rağmen beğenmemiş ihracatçı da malları alıcıya hibe etmiştir. Bu işlemden sonra ihracatçı firma
34

www.ekodialog.com/uluslararasi.../dis-ticarette-odeme-sekilleri.html
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benzer sorunları yaşamamak için deneme amaçlı bile olsa ödeme şeklinde köklü değişiklikler
yapmıştır.35
-Dış ticarette özellikle ödeme şekillerinde ticari kelimelerin anlamı firmalarca iyi
bilinmelidir. Sadece sözlük anlamları ile işlemlerin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir.
Taraflar birbirlerini ortak konularda mutlaka bilgilendirmeli ve karşı tarafın tüm detayları
bildiği varsayılmamalıdır. Özellikle ilk ihracatlarda Mal Mukabili ödeme şekli tercih
edilmemelidir. İlk satışlarda Mal Mukabili ödeme şekli tercih ediliyorsa şu sebeplerin yarlığı
kabul edilebilir: Taraflar birbirlerine güven duymaktadırlar, tanıtım, amaçlı bir satış veya
pazara girip müşteri bulmak için feda edilen bir mal miktarı söz konusudur, tarafların aralarında
detaylı bir sözleşme vardır, ihracatçı ithalatçıdan banka teminatı almıştır, ihracatçı yapacağı
ihracatları Eximbank’dan sigortalatmıştır, ihracatçı ithalatçı arasında bayilik-distribütörlük
ilişkisi vardır, ihracatçı ithalatçıyı çok detaylı bir şekilde araştırmış (bankalardan ranseyman
almış) ve yeterli güven elde etmiştir ya da daha önceden yapılan ihracatın hatalı çıkan kısmı
için telafi yüklemesi olabilir.
9.2.4. Uygulamada Mal Mukabili Ödeme Şeklinin Çeşitleri
Mal Mukabilinin işleyişi olarak bilinen hali yukarıdaki şekil ile gösterilmiştir. Teorik
olarak bu şekilde bilinmekle beraber uygulamada iki şekilde yapılan ihracat ve ödeme şekli
mal mukabili başlığı altında ele alınabilir. Riskli satış olmaları sebebi ile bu iki uygulama mal
mukabiline daha yakın gözükmektedir. Normal mal mukabilinde mallar alıcıya ulaşmakta, alıcı
sattıktan sonra ihracatçıya ödeme yapmaktadır.
Bu ödeme sistemleri şunlardır;
Payment On Shipment (Yüklemede Ödeme): Yüklemede ödeme anlamına gelmekte
olup, alıcı mallar hazır olduğunda ya da önce malı kendisi veya temsilcisi kontrol ettikten sonra
ödemeyi çıkarmaktadır. Bağlayıcı bir sözleşme olmadığı için alıcı malları gördüğü zaman ya
da ödeme yapana kadar her an mallan almaktan vazgeçebilir. Mallan beğenmeyebilir, kusur
bulabilir, indirim isteyebilir veya tamamen almaktan vazgeçebilir.
Payment On Delivery (Teslimde Ödeme): Teslimde ödeme anlamında olup, mallar
ihracatçının üretim yerinden çıkıp alıcı ülkesine ulaşmaktadır. Aha ülkesi gümrüğünde ya da
alıcı ülkesinde nakliyeci deposunda allanın Ödeme yapması şartıyla teslim edilmek üzere
bekletilmektedir. Nakliye firması mal bedelinin ödendiğini gösteren banka makbuzunu ya da
swift mesajını gördükten sonra malları ihracatçıdan onay alıp alıcıya teslim etmektedir.
Yüklemede ödemede olduğu gibi alıcı siparişi mal bedelim ödeyene kadar her an iptal edebilir.
Küçük yüklemelerde ve pazara ilk girişlerde kullanılabilecek bir ödeme alternatifi olan bu
sistem alıcıdan yeterli güven alınmışsa kullanılabilir. Kısaca, mal mukabili ödeme şekli alıcıdan

35

Melemen,a.g.e.s.79
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yeterli güven alınmamışsa, ihracat rakamı büyükse, eximbanklar risk vermemişse ve detaylı bir
sözleşme yapılmamışsa ilk ihracatlarda kullanılmamaya çalışılmalıdır.36

36

Gürsoy,a.g.e.s.70
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde uluslararası ödeme şekilleri ve taşınan malın her bir ödeme şekline özel
fiziksel akışını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Peşin ödemenin tercih edilmesi aşağıdaki hangi sebeple açıklanmaktadır?
a) İhracatçının peşin ödeme aldığı durumlar:
b) Alıcının ihracatçıya güven duyması,
c) İhracatçının alıcıya güvenmemesi,
d) Mal bedeli tararlar için çok küçük bir rakam olduğunda
e) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi mal mukabili ödemenin risklerindendir?
a) Alıcı, siparişi verdikten hemen sonra, üretim sürecinde veya mallar hazır
olduğunda siparişi iptal edebilir.
b) Üretim esnasında malları görüp gereksiz reklamasyonlar ile indirim veya siparişin
iptali için girişimlerde bulunabilir.
c) Mallar alıcı limanına vardığında çekmeyebilir, navlun masrafı ihracatçı tarafından
ödenecek ise demuraj masrafı da ihracatçıya yazılır.
d) Alanın mali yapısının siparişi verdikten sonra bozulması ile malları almaktan,
gümrükten çekmekten veya satış aşamasından mal bedelini ihracatçıya ödemekten
kaçınmasına neden olabilir.
e) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi mal mukabili ödemenin çeşitlerindendir?
a) Sipariş aşamasında ödeme
b) Yüklemede Ödeme
c) Üretim sürecinde ödeme
d) Sözleşme aşamasında ödeme
e) Hiçbiri
4) özelliklerinden biri olamaz?
a) Alıcının herhangi bir web sitesine sahip olmaması
b) Alıcının markası tescilli kurumsal bir firma olması
c) Alıcının home Office çalışması
d) Alıcının yaygın bir mail adresi kullanmaması
e) Mala dair alıcı isteklerinin sıra dışı olması
5) Hangisi peşin ödeme ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) İhracatçı malları ve doküman kopyalarını ithalatçıya gönderir
b) Yüklemeden önce ithalatçı ödemeyi gerçekleştirir
c) İthalatçı mal bedelini bankaya ödeyebilir
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d) Alıcı mal bedelini elden ulaştırabilir
e) İthalatçının ihracatçı bankasından garanti mektubu alması sözkonusu olabilir
6) Peşin döviz karşılığında ………ay, gemi ihracatında ……ay içinde ihracat yapılması
zorunludur.
7) ………….. ödeme şeklinde, alıcı mallar hazır olduğunda ya da önce malı kendisi veya
temsilcisi kontrol ettikten sonra ödemeyi çıkarmaktadır.
8) Mal mukabili ödeme yönteminin İngilizce açılımı ………………………..dır.
9) Vesaik mukabili ödeme yönteminde alıcıyı ödemeye ………………davet eder.
10) Mal mukabili ödeme yönteminde ödeme……………………tarafından gerçekleştirilir
Cevaplar
1) e
2) e
3) b
4) b
5) a
6) 18/24
7) payment on ship/yüklemede ödeme
8) Cash against the goods
9) Tahsil Bankası
10) İthalatçı
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10. AKREDİTİFLİ ÖDEME VE KABUL KREDİLİ ÖDEMEDE MALIN
FİZİKSEL AKIŞI VE MÜLKİYET AKIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde akreditif karşılığı yapılan dış ticaret işlemiyle kabul kredili dış ticaret
işlemlerinde mal akışının yanı sıra akredif kavramı ile fonksiyonları, tarafları ve çeşitlerini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Akreditif kavramını araştırınız.
2- Akreditif türleri ve aralarındaki farkları tartışınız.
3- Akreditif sürecinde taraflar üzerine düşen yükümlülükleri araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Akreditif

Akreditif kavramının ne
olduğu ve dış ticarette önemli
bir yere sahip akreditifin
nasıl
açılacağı,
hangi
türlerinin olduğu bilgisi
edinilmiş olacak.

Konu anlatımı ve akreditife
ilişkin kavramların kullanım
biçimleri
dahilinde
verilmesiyle birlikte akreditif
kavramı
pekişecek
ve
uygulamadaki
ayrımlara
dikkat çekilmek suretiyle
dersin
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Giriş
Uluslararası ticarette garantili bir ödeme şekli olarak kabul gören akreditif, tarafların
ilgili koşulları yerine getirildiğinde bankalar aracılığıyla ödemenin gerçekleşmesine olanak
tanıyan bir ödeme biçimidir.
Akreditif, farklı özelliklerde olabilmekte ve bu özellikler yapılacak olan ticari işlemde
tarafların anlaşma şekillerine göre biçimlenmektedir. Diğer taraftan, bir ticari kredi niteliğinde
olan akreditifin bankacılık alanında birçok özelliğinden bahsetmek mümkün olduğu gibi
kambiyo senedine benzer bir kısım uygulamalardaki gibi kullanımı da mümkün olabilmektedir.
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10.1. Akreditifli Ödemeye İlişkin Yazışmalar
10.1.1. Akreditif Nedir?
Akreditif ithalatçıların ihracatçılara güvenli şartlar sunmasını
mekanizmadır. Bütün akreditifler aşağıdaki unsurları içerir:


Akreditifi açan banka tarafından ödeme sorumluluğu üstlenilir,



Akreditif ithalatçı adına düzenlenir



İhracatçıya ödenmek üzere belirli bir miktar para söz konusudur



Satışa söz konusu olan mallan temsil eden belirli dokümanlar vardır



Belirli bir zaman dilimi vardır



Bu dokümanlar akreditifte belirtilen şartlara uyar



Dokümanların belirli bir yerde ibraz edilmesi istenir.

sağlayan

bir

10.1.2. AkreditifileİlgiliTemelTerimler
Bildirmek: Haber vermek; söylemek ya da yazılı olarak bildirmek.
Değişiklik: Bir kural veya maddeyi düzeltme amaçlı değiştirme fiili.
Tahsil: Paranın tahsil edilmesi.
Teyit: Bir kişi, durum, ifade ya da anlaĢma için verilen resmi onay. Bir şeyin doğru ve
gerçek olduğunu tasdik etmek, onaylamak. Akreditifte teyit işlemi lehdar bankanın ödemeyi
garanti etmesi anlamına gelir.
Farklılık: Farklılık; anlaşma ya da benzerlik eksikliği / farklılığı.
Düzenleme: Resmi olarak bir şeyi üretmek ortaya çıkarmak, açmak, düzenlemek,
mesela, bir akreditifin düzenlenmesi (açılması).
Hasılat: Bir şeyin satışından ya da para getirici bir aktivitenin sonunda elde edilen
hasılat, para, akreditifte tahsil edilen ihracat tutan.
Ödeme: Birisine zorunlu olarak yaptığı har- camadan dolayı ödeme yapmak, yeniden
ödeme yapmak, maruz kaldığı masraflardan dolayı birisinin zararını telafi etmek.
Havale: Havale edilen para miktarı, para havalesi.
Rezerv: Akreditifli işlemlerde rezerv söz konusu olursa, ihracatçı bazı sorumluluklarını
yerine getirmemiş demektir. İthalatçı isterse bankasından satıcıya ceza kesmesini talep edebilir.
Ödeme: Talep edilen paranın ödenmesi.
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10.1.3. Akreditifin Fonksiyonları
Alıcı ve satıcıları akreditif açmaya iten, birbiriyle çelişen iki ana problem vardır:
Alıcının bakış açısı ile: alıcı sipariş etmiş olduğu ürünleri; iyi koşullar altında,
belirlenmiş tarihten önce almayı ve mallar eline geçmeden önce de ödeme yapmamayı
tercih eder.
Satıcının bakış açısı ile: Satıcı ise satmış olduğu malların bedelinin ödenmesini garanti
altına almak ister. Özellikle uluslararası ticaret söz konusu olduğu zamanlarda, malların
kontrolü elinden çıkmadan önce ödemenin yapılmasını ister. Hatta bazı durumlarda üretime
başlamadan önce bedelin belirli bir kısmının ödenmiş olmasını ister. Bu çelişen çıkarların
varlığı, mallan temsil eden dokümanlar karşılığında ödemenin yapılacağı bir uzlaşmayı
gerektirir ve akreditif her iki taraf için de bu uzlaşmayı sağlayabilecek tatminkar bir
yöntemdir.
Kredi mektupları (akreditif) yüzyıllarca farklı şekillerde, seyahat edenlerin denizaşırı
bankalardan para çekmeleri amacı ile kullanılmıştır. Süreç, yolcuların bankalardan kendi
lehlerine bir kredi mektubunu, kendi hesaplarını belirli bir tutar için borçlandırarak
düzenlemelerini istemeleri ile başlamıştır. Banka bu durumda yolcuya yurt içi bankaların
anlaşması olduğu deniz aşın bankalardan para çekme imkanı veren bir mektup düzenler. Yurt
dışı bankalar daha sonra yurt içi bankalardan yaptıklan ödemeleri karşılamalarını talep
ederler.
Akreditif ithalat ve ihracat işlemlerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Bu ödeme
şeklinde en önemli rolü bankalar oynamakta ve ödeme riskini üstlenmektedirler.
İki çeşit akreditif vardır: Dönülebilir, yani, iptal edilebilen akreditifler ve
dönülemez akreditifler, yani, iptal edilemeyen akreditifler. Deniz aşın (uluslararası) ticarette
daha çok "irrevocable" yani dönülemez akreditifler tercih edilir.
10.1.4. Akreditifin Tarafları
Amir: Bir akreditifin açılması için yazılı ve resmi olarak ricada bulunan amir,
emir veren kişi. Akreditifi bankasından açtıran taraf.
Amir Bankası: Amirin verdiği yazılı talimata göre akreditifi açan ithalatçı bankasıdır.
Düzenleme ya da açma bankası.
Lehdar: Bir fayda ya da avantajdan yararlanan özellikle bir akreditifin parasını alan
taraf, lehine akreditif açılan ihracatçı.
Lehdar Bankası: İhracatçıya gelen akreditifi ihbar eder. Gerekirse akreditife teyidini
ekler. İhracatçı bankası, ihbar ya da teyit bankası. Bu banka genellikle ihracatçının
bankasıdır.
Diğer Taraflar
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Kabul Bankası: Bu banka akreditifde tayin edilen, adına belirli şartlar (zaman ve
koşul) altında poliçenin düzenlendiği bankadır.
İhbar Bankası: Bu banka genellikle leh-dann ülkesindedir. İthalatçının bankası
tarafından düzenlenen akreditif bu banka üzerinden ihbar edilir.
İştira Bankası: Akreditifte belirtilmiş, bir başka banka adına düzenlenmiş poliçeyi
satın alan bankadır. (Eğer akreditif serbestçe iştira edilebilirse, herhangi bir banka iştira
bankası olabilir).
10.1.5. Akreditif Çeşitleri
İki çeşit akreditif vardır: dönülebilir ( kabili rücu) ve dönülemez (gayri kabili rucu).
Dönülebilir akreditif satıcıya önceden bir uyan yapmadan dokümanları değiştirilebilen
ya da iptal edilebilen akreditif anlamına gelmektedir. Dönülemez akreditifte ise akreditif
şartlan akreditifin tüm taraflannın onayı halinde değiştirile bilir ya da iptal edilebilir.


Teyidin anlamı ihracatçı bankasının yabancı bankaya ödeme garantisi vermesidir.



Stand by Akreditifler: Açık hesap işlem yapıldığında, ihracatçı bazen stand
by akreditif ister. Bu akreditifin anlamı ise, ödeme belirlenmiş süreler içinde
genellikle



30 - 60 günde yapılmadığı zaman akreditif devreye girmektedir. Banka masraftan
stand by akreditiflerde diğer ticari akreditiflerden daha fazladır.



•Zamanlı (kabullü) akreditiflerde ise, dokümanlarla beraber bir poliçe ibraz edilir ve
akreditif şartlanna uy- gun işlem yapılmışsa üzerine 'kabul' yazılır ve bu andan sonra
ihracatçı tarafından bankacının kabulü olarak iştira edilebilir.
10.1.6. DiğerAkreditifÇeşitleri
Rotatif Akreditif

Bir akreditif rotatif olarak düzenlediği zaman, akreditifte söz konusu olan miktar
kullanıldıktan sonra yeniden kullanılır hale gelir. Akreditif rotatif olarak açıldığı için bu
miktar için yeniden bir akreditif açmaya gerek duyulmaz, aynı koşul ve şartlan taşıyan bir
akreditif yeniden aktif hale gelir. Bu tür akreditifler çok yüksek hacimli ve bir süre belirli
aralıklarla yapılacak olan yüklemelerde kullanılır.
Devredilebilir Akreditif
Lehdar kendi adına açılan akreditifi eğer amir banka onay verirse bir başka
tarafa devredebilir. Bu devretme işlemini sadece bir defaya mahsus yapabilir.
Lehdar devredilebilir bir akreditifi bir diğer lehdann lehine yeniden düzenleyebilir.
Bu tür akreditifler; ilk lehdann aracı konumunda olduğu durumlarda kullanılır.
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Bir akreditif devredilirken aşağıdaki şartlar değişebilir:


Miktar azaltılabilir,



Geçerlilik süresi kısaltılabilir,



Dokümanları ibraz etme süresi kısaltılabilir,



Malların sigorta oranlan yükseltilebilir,



Ürünlerin birim satış fiyatlan düşürülebilir,



Malların yükleme süresi kısaltılabilir,
İştira Edilebilir Akreditif

İştira edilebilir bir akreditifte, ödeme yapma yetkisi; akreditifi açan banka tarafından
sadece bir banka olarak sınır-landinlmamıştrr. Ödemeyi yapmayı is- teyen, poliçeyi kabul
eden veya vadeli olarak açılmış olan akreditifin vadesini üstlenen herhangi bir banka yetkili
banka olarak atanabilir.
İştira Edilemez Akreditif
İştira edilemez akreditifte ihracatçıya ödeme yapma yetkisi, akreditifi düzenleyen
banka(amir banka) tarafından, belirli bir banka ile sınırlandırılmıştır.
Karşılıklı Akreditif
Açılmış bir akreditifi teminat göstererek başka bir akreditifin açılmasıdır. Daha
açık bir ifade ile, bir akreditifin lehdan adma açılmış olan akreditifi teminat göstererek
başka bir akreditif açma talebinde bulunabilir.
Vadeli Akreditif
Akreditifin öngördüğü vesaikin koşullara uygun şekilde ibraz edilmesi
karşılığında, vesaik tutarının akreditifte belirlenen bir süre sonra lehdara ödeneceğini
taahhüt eden bir akreditiftir.
Görüldüğünde Ödemeli Akreditif
Gerekli dokümanlar bankaya ibraz edildiği zaman ödeme yapılan akreditiftir.
10.1.7. Akreditifin Aşamaları


Alıcı ve satıcı; taşıma şeklini, kredi süresini, son yükleme tarihini ve teslim şeklini
içeren koşullar üzerinde mutabakata varırlar.



Alıcı akreditif açılması için bankaya başvuruda bulunur. Banka alıcının kredibilitesini
değerlendirir. Gerekli görürse nakit isteyebilir ya da kredisine limit koyabilir.
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Amir banka akreditifi hazırlar. Bu akreditifi hava postası ile ya da genellikle telex ya da
SWIFT gibi elektronik yollarla muhabir bankaya gönderir.



Muhabir banka imza kitaplarını kullanarak ve kodlan inceleyerek akreditifin
geçerliliğini değerlendirir ve sonra da ihracatçıyı bilgilendirir. İhbar bankası akreditife
teyit vererek kendi ödeme sorumluluğunu üstlenebilir.



Bu aşamadan sonra, ihracatçı akreditifin anlaşılan şekilde açılıp açılmadığını kontrol
etmeli ve şartların hepsinin yerine getirilip getirlemeyeceğine karar vermelidir. Eğer
ileride soruna yol açacak herhangi bir şey varsa DÜZELTME talep edilmelidir.



İhracatçı mallan yükler ve daha sonra da akreditifte belirtilen dökümanlan bir araya
getirir. İhracatçı, dökümanlan bankaya sunmadan önce akreditifle çelişen herhangi bir
şey var mı diye kontrol etmelidir ve gereken yerlerde düzeltmeleri yapmalıdır.



Dokümanlar bir bankaya sunulur ve bu banka genellikle ihbar bankasıdır. İhbar bankası
dokümanların akreditife uygunluğunu inceler. Eğer dokümanlar uygunsa ihracatçıya
ödemeyi yapar ve dökümanlan amir bankaya gönderir.



Bu sefer amir banka dökümanlan inceler ve dokümanlar doğruysa (görüldüğünde
ödemeli akreditifse) meblağı derhal ihracatçının bankasına transfer eder.



Amir banka alıcıyı borçlandınr ve dökümanlan (taşıma dokümanı dahil) serbest bırakır.
Alıcı da nakliyeciden mallan talep eder.
10.1.8. Akreditif Sürecini Kontrol Etme

Bir akreditife güvenerek ödeme almayı bekleyen ihracatçılar bazen hayal kınklığına uğrayabilir. Her ne kadar, akreditif satılan mallann bedelini almak için en güvenli
yol olarak bilinse de, ihracatı yapan taraf şunu bilmelidir ki hiçbir zaman ödeme sürecini
tamamı ile kontrolünüz altına alamazsınız.
Akreditife (LC) göre düzenlenmesi gereken dokümanlar genellile başka insanlar
tarafından düzenlenir ve bu dokümanlar her zaman bankanın ödeme yapmak için
gerektirdiği standartlara uygun olmayabilir. Bazı işlemlerle ihracatçılar L/C üzerindeki
kontrolünü maksimuma çıkarabilirler. Böylece L/C altında ödenme ihtimallerini
yükseltebilirler.
Problemakreditiflerin hangi sıklıkla hata ile sonuçlandığı hakkında bilgi almak
zordur. Bu işlemler bankaların sattığı ürünlerdir, bu açıdan bakınca bankaların ürünlerinin
ne sıklıkla hata verdiğini söylememeleri normal karşılanabilir. Bir araştırmaya göre;
İngiltere'de yılda toplam 5 milyar poundluk akreditif işlemi başansızlıkla sonuçlanıyor.
("Euromoney Trade Finance Report“)
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10.1.9. Akreditif Analizleri
Devam eden sayfalarda değişik türlerde açılmış akreditiflerin analizleri yer almaktadır.
Uygulamada yine de çok farklı akreditifler ile karşılaşılabilir. Analizi yapılmış bu
akreditifler bazı kavramların kullanılışı hakkında bilgi verecektir.
Kuralları Bilmek
Bir ihracatçı, akreditifli işlem sonucunda ödeme alma şansını yükseltebilmek için
işlemin kurallarını iyi bilmelidir. Kuralların en öncelikli amaçlarından birisi bankaların
akreditifli işlemlerdeki sorumluluğunu azaltmaktır. Hizmeti sunan, finansman sağlayan
bankaların; akreditif şartlarından ötürü taraflar arasında çıkan anlaşmazlıklardan
korunmaları beklenmektedir. Bu nedenle "bağımsızlık prensibi" akreditifli işlemlerde çok
önemli bir konsepttir. Bu prensibe göre akreditif ve akreditifli ödeme için gerekli olan
dokümanlar, alıcı ile satıcı ara- sındaki ilişkilerden tamamen bağımsızdır.
Bankanın alıcı ile satıcı arasında yapılan kontrata göre hareket etmesi beklenmez.
Bankanın sorumluluğu dokümanların akreditife uygun olup olmadığım ve dokümanların
öngörülen süre içerisinde sunulup sunulmadığını takip etmektir. Akreditife göre sunulan
dokümanların incelemekle sorumlu olan kişiler banka memurlarıdır. Bu memurların görevi
hüküm vermek değil, sunulan dokümanların akreditif şartlarına uygunluğunu tespit
etmektir. Bankalar müşterilerin akreditif kurallarını anlamalarına yardımcı olmalıdır.
Çünkü bilgi eksikliği sadece onlara zarar verecektir.
•

27 : Sequence of total

•

27 : Toplam Sayfa Sayısı

•

1/1

•

1/1 -Bir sayfa (Tek sayfa)

•

40A

•

40A

•

Irrevocable

•

Dönülemez - Gayri Kabili Rücu

•

20 : Documentary Credit Number

•

20 : Akreditif Numarası

•

3553563570

•

3553563570

•

31C

•

31C

•

051125

•

051125 Yani 25-11-2005

•

of Credit (Teyitli Akreditif)

•

31D: Date and place of expiry

•

31D: Akreditifin Bitiş Tarihi ve Yeri

•

050402 Germany

•

050402/Almanya
Almanya

•

51D: Applicant bank-name address

•

51D: Amir Bankası - İsmi / Adresi

: Form of documentary credit

:DateOfIssue

: Akreditifin Çeşidi (Cinsi)

: Akreditifin Açılış Tarihi

yada

02-04-2001

Garanti Bankası AŞ. - Bakırköy Branch
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•

50 : Applicant

Garanti Bankası A.Ş. Bakırköy Şubesi

Maccabi LTD. İstanbul /Turkey

•

•

Maccabi LTD. İstanbul - Türkiye

59 : Beneficiary

50 : Amir (Akreditifi Açtıran)

Etoni CO. - Germany

•

•

Etoni. Co.

32B: Currency Code and Amount

DEM Deutsche Mark, Amount 243,000.EURO

•

59 : Lehdar (İhracatçı)
- Almanya

32B: Döviz Cinsi Ve Tutarı

DEM Alman Markı 243,000. EURO

•

39B: Maximum Credit Amount

•

Maximum 32B

•

39B: Maksimum Kredi Tutarı

•

41A: Available with/by bank-svdft
addr.

•

Maksimum 32 B deki kadar

•

41A: Paranın Ödeneceği Banka Swift
Adresi

•

Deutsche Bank
SwiftKodu

•

Deutsche Bank AG-DEUTDESS651,
By payment

AG-DEUTDESS651

•

43P: Partial Shipment

•

Allowed

•

43P: Kısmi Yükleme

•

43T: Transhipment

•

İzin Verildi

•

Not Allowed

•

43T: Aktarmalı Taşıma

•

44A i On board / disp / taking charge

•

İzin Verilmedi

Germany

•

44A: Yükleme Yeri

•

Almanya

44P: For transportation to

İstanbul

•

•

İstanbul

44C: Latest date of shipment

44B: Malların Taşınacağı Yer

050323

•

•

050323 yani 23-03-2005

45A: Description of the goods or
services

1249 003 Gear box 108*DM 2250 243,000,EURO EXWORKS –Germany

•

•

44C: En Son Yükleme Tarihi

45A: Malların Ya da Hizmetlerin
Niteliği

1249
003
Vites
Kutusu
108*DM2250:243,000.-EURO EXWORKS Almanya

46A: Doçuments Required
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•

•
•

J/2 (2 copy and 1 original) FCR
attesting of the goods to the name of
our bajık notify orderer marked
freight payable at destination showing
Truck
Registration
no
and
Nationality which will be one of AF,
AT, BE, CH, DE, GB, GR, İT, İR, NO,
NL, PL,SE, SY, TR.
5 Commercial Invoice indicating
EXW value,
1 Certificate of Origin legalised by
local
Chamber
of
Commerce
authorities evidencing that the goods
are German origin

•

46A: İstenen Dokümanlar

•

Bankamız adına düzenlenmiş gönderilen mallarla ilgili, İhbar kısmında
amir gözüken, navlunun varış yerinde
ödeneceğim, TIR Plakalarını Milliyeti
ile beraber BG (Bulgaristan), FR, GB,
TR(OK, FR, Türkiye-Kodlan ile
gösteren FCR taşıma belgesi (1 asıl 2
kopya).

•

5 Adet malların EX WORK değerini
gösteren ticari fatura,

•

Malların Alman Menşeli olduğunu
gösteren, yerel ticaret odası yetkilileri
tarafından onaylanmış 1 adet orijinal
Menşe Şahadetnamesi,

•

1 Adet ATR (Dolaşım belgesi),

•

Belirtilen Numaralara Çekilmiş yükleme tarihini, gönderilen malların
yükleme yerini, TIR'ın milliyetini ve
Plakasını, Akreditif in numarasını
gösteren teleks'in kopyası.

•

47A

•

1 ATR. ve Menşe Şahadetname si malla
beraber gelecek

•

71B

•

Türkiye dışındaki tüm
lehdarm hesabmadır

•

1 ATR (Movement Documents),

•

Copy of telex sent

•
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•

date informing of dispatched goods
loading place indicating truck (with
nationality) no and L/C ref.

•

47A

•

1 ATR and certificate of origin will be
accompanied goods

•

71B

•

ali charges outside Turkey to the
account of Beneficiary

•

48 : Period for presentation

•

15 days (After the goods shipped)

•

48 : Dokümanların İbraz Süresi

•

49 : Confîrmation Instructions

•

15 Gün (mallar yüklendikten sonra)

•

Confirm

•

49: Teyit Talimatı

•

53A

•

Teyitli

•

Deutsche Bank AG Frankfurt Central
Branch

•

53A: Rambursman Bankası

to our tlx:

fax: 3368..... on shipping

: additional conditions

: Charges

: Reimbursement bank

: İlave Şartlar

: Masraflar
masraflar

•
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•

78 : Instructions to pay

•

All documents
reference no,

•

•

must

bear

•

(Lehdar Bankaya,parayı ödeyecek olan
banka) Deutsche Bank AG Frankfurt
Merkez Şubesi

•

78: Ödeme talimatları

•

Tüm dokümanlar bizim
numaramızı taşıyacaktır,

•

Dokümanlar DHL kuryesi ile direkt
bizim
adresimize
gönderilecektir:
Türkiye Dış Ticaret Bankası Bakırköy
Şubesi Cad. No: 72 Bakırköy / İstanbul,

•

Akreditif şartlarına uygun olarak dokümanları aldığınızı bildiren svvift
mesajınızdan en geç iki iş günü sonra
merkez şubemiz tarafından ram-burse
(finanse) edileceksiniz,

•

72 : Göndericiden Alıcıya Bilgi

•

Akreditif
Milletlerarası
Ticaret
Odasının (ICC) 1993 revizyonlu 500
no'lu broşürüne tabidir

our

Documents will be directly sent to our
adress by DHL courier: Türkiye Dış
Ticaret Bankası Bakırköy Şubesi
Cad. No: 72 Bakırköy /İstanbul,

After your message that notifıes you
received ali documents appropriate to
L/C terms, you will be reimbursed
(financed) at latest in two work days
by our central branch,

•

72 : Sender to receiver information

•

L/C subject to UCP 1993 ICC NO:
500

referans

Example 2: Revocable, Deferred L/C (Dönülebilir, Vadeli Akreditif)
•

27 : Sequence of total

•

27 : Toplam Sayfa Sayısı

•

1/1

•

1. Sayfa/Toplam 1 Sayfa

•

40A

•

40A

•

Revocable

•

Dönülebilir - Kabili Rücu

•

20 : documentary credit no:

•

20 : Akreditif Numarası

•

0153524-2

•

0153524-2

•

31C

•

31C

•

050217

•

050217 yani 17-02-2005

•

31D: date and place of expiry

•

31D: Akreditifin Bitiş Tarihi (Vadesi)

•

050307 Türkiye

•

050307 yani 07-03-2005 Türkiye

•

50 : applicant

•

50 : Amir

: form of documentary credit

: date of issue

: Akreditifin Cinsi (Çeşidi)

: Akreditifin Açılış Tarihi
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•

Lisa Importing-ZLIN

•

Lisa Importing Company - ZLIN

•

59 : Beneficiary

•

59 : Lehdar (İhracatçı)

•

Madeni
Eşya
Suleymaniye/Istanbul

•

Madeni Eşya San.A.Ş. Süleymaniye/
İstanbul

•

32B

•

32B

•

currency
code:
amount : 27.000.-$

•

Döviz Cinsi: Amerikan Dolan Tutar
:27,000.-

•

41A

•

41A

•

Türk Dis Ticaret Bankasi A.S.

•

Türkiye İş bankası A.Ş.

•

İstanbul

•

İstanbul

•

BY DEF PAYMENT

•

VADELİ ÖDEME

•

43P

•

43P: Kısmi (Parti) Yükleme

•

Not allowed

•

İzin verilmedi

•

43T : transshipment

•

43T: Aktarmalı Taşıma

•

ALLOWED

•

İzin Verilmedi

•

44A
: on boar /disp/taking charge
44A İSTANBUL -TURKEY

•

44A: Yükleme Yeri İstanbul

•

44B: Malların Taşınacağı yer ZLIN

•

44B

: for transport to ZLIN

•

44C: En Son Yükleme Tarihi

•

44C

: Latest date of shipment

•

050225

•

45 A: Malların Niteliği

•

45A

•

Star seti 600 Takım

•

Star set.. ..........600 sets

•

EX WORK / İstanbul

•

EXW - İSTANBUL

•

46 A

•

46A

•

•

Commercial Invoice in 5 original and 3
copies duly stamped and signed

Tam kaşeli ve imzalı 5 orijinal 3 kopya
ticari fatura

•

•

Commercial Invoice in 5 original and 3
copies duly stamped and signed

•

Lehdar ve taşıyıcı tarafından mühürlenmiş ve imzalanmış, gönderilen
mallan ve alıcıyı gösteren taşıma
belgesi (CMR)

International way bili - CMR

San.

A.S.

: currency code amount
USD

: available with / by - swift

: partial shipments

: Description of goods

: Documents Required

: Döviz Cinsi ve Tutarı

: Parayı Ödeyecek Banka

: İstenen Dokümanlar
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•

Certifıcate of Origin

•

Packing list

•

Malların Türk Menşeli Olduğunu
gösteren Menşe Şahadetnamesi

•

Paketleme Listesi
detay- Listesi)

(Koli

Müfredat

10.2. Kabul Kredili Ödeme (Documents Against Acceptance D/A)
Kabul kredili ödeme şekli yurtiçi ticarette senetli satışın uluslararası ticaretteki
karşılığıdır. Bu tür bir ödeme şekli alıcının talebi ile ortaya çıkmaktadır. Yani ihracatçının çok
sıcak baktığı, tercih ettiği bir ödeme şekli değildir. Kabul kredili ödeme şekli aslında ayrı bir
ödeme şekli olmayıp bu ödeme şeklinden önce detaylarını verdiğimiz Mal Mukabili, Vesaik
Mukabili ve Akreditifli ödeme şekillerinde alıcının vade istemesi, ihracatçının da vade vermeyi
kabul edip dokümanlar arasına bir poliçe (Draft) koymasıyla ortaya çıkmaktadır. Poliçe aha ya
da bankası tarafından kabul edildiğinde ise ödeme şekli ortaya çıkmaktadır.
Kısaca Kabul Kredili Ödeme Şekli: (Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Akreditif )+ Draft
= Kabul Kredili. Yani devreye darft‘ın (Poliçenin) girmesiyle bu ödeme şekli ortaya
çıkmaktadır. Üç ödeme şeklinde işleyiş birbirine yakındır. Akreditifte, akreditif teyitsiz ise amir
banka, akreditif teyitli ise teyit bankası (lehdar banka) poliçeyi ithalatçı adına kabul edip
imzalamaktadır

1. Yükleme: ihracatçı firma, senetli satışı kabul ettikten sonra üretimi yapıp sevki-yatı
gerçekleştirir.
2. Orijinal ihracat Dokümanları ve Poliçenin Bankaya Sunulması: ihracat dokümanlarını
ve kendisinin hazırlayıp imzaladığı draft'ı (poliçeyi) bankasına verirken ayrıca üzerine bir
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talimat ekler. Dokümanların sadece poliçenin aha tarafından kabulüyle serbest bırakılacağını,
allanın poliçe imzalamasıyla mallara sahip olabileceğini belirtir.
3. İhracatçı Bankasının Dokümanları Römiz Mektubu Eşliğinde Muhatap Bankasına
Göndermesi
4. Muhatap Bankasının Borçlunun Poliçeyi İmzalayıp Almaya Davet Etmesi
5. İthalatçının Poliçeyi İmzalayıp Dokümanları Alması:Poliçe, eğer ödeme şekli Vesaik
Mukabili ise aha tarafından kabul edilip imzalanırken, akreditif ise amir banka (ithalatçı
bankası) tarafından kabul edilip imzalanır. Mal Mukabili ise poliçenin banka aracılığıyla
gönderilmesi şart olmayıp doğrudan alıcıya da gönderilebilir. Uygulamada her ne kadar Mal
Mukabili ödeme şeklinde poliçeli satış nadiren görülse de işlem akışının bu şekilde
gerçekleşeceğinin bilinmesinde fayda vardır.
6-Poliçenin İhracatçı Bankasına Gönderilmesi: Poliçe vadesine kadar ithalatçı
bankasında bekletilebilir ve vadesinde ödemeyle ortadan kalkar veya ihracatçı bankasına da
gönderilebilir. İhracatçı poliçeyi vadesinden önce Factoring şirketlerine kırdırabilir.
7- Poliçenin İhracatçıya Verilmesi:İhracatçı isterse poliçeyi, bankasından alıp başka
işlemler için ciro ederek kullanabilir.
Poliçenin sadece ithalatçı (borçlu-muhatap) tarafından kabul (accepted yazılıp)
edilmesine müşteri kabullü, banka tarafından aval (for aval for drawee yazılıp) verilip
imzalanmasına da banka avalli müşteri kabullü poliçe denir. Bankanın aval vermesi kredili bir
işlemdir (aval veren banka gerekli teminatı alır). Aval veren kimin için taahhüt altına girmişse
onun gibi sorumludur. Aval'in kimin için verildiği açıkça belirtilmelidir, belirtilmezse keşideci
(poliçeyi düzenleyen) için aval verilmiş olur. Mal Mukabili ve Vesaik Mukabilinde poliçe alıcı
tarafından kabul edilirken akreditifli işlemlerde amir banka (ithalatçı bankası) ithalatçı adına
poliçeyi kabul etmektedir. Poliçelerin vadesi genellikle yükleme ile başlar.
10.2.1. Kabul Kredili Ödeme Şeklinde Riskler
Akreditifli kabul kredili ödeme (Acceptance Letter of Credit) hariç diğer iki ödeme
şeklinde bazı riskler sözkonusudur. Mal Mukabili Kabul Kredili ve Vesaik Mukabili Kabul
Kredili ödeme şeklinde şu riskler sözkonusu olabilir;


Poliçeyi imzalayan alıcının (borçlunun) imzaya yetkisi olmayabilir veya şirket ortaklığı
bitmiş olabilir. İhracatçının bunu denetlemesi oldukça zordur.



Poliçe vadesine kadar alıcının mali yapısı bozulabilir, malları satamaz veya ödeme
güçlüğü yaşayabilir.



Ödeme vadesine kadar mücbir sebep halleri ortaya çıkabilir. Ödeme vadesine kadar alıcı
mallarda reklamasyonlar bulup ödeme yapmaktan kaçınabilir.
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Ödeme vâdesine kadar malları satamadığı için mallar bozulabilir, sezonu veya modası
geçebilir.



Ödeme vadesi yaklaştıkça veya ödeme vadesinde alıcıdan toplam tutar üzerinde indirim
isteyebilir.



Küçük rakamlarda ihracatçının mahkemeye gidip uğraşmayacağını düşünen alıcı
ödemeyi oldukça geç ve eksik yapar veya hiç yapmayabilir.
10.2.3. Kabul Kredili Ödemenin Avantajları

Her ne kadar sadece gelişmiş ülkeler arasında kullanılıyor olsa da son yıllarda coğrafi
olarak uzak ülkeler arasında da bu ödeme şeklinin yaygınlaştığı görülmektedir. Bu ödeme şekli
daha çok alıcı odaklı gibi gözükse de ihracatçıya da diğer ihracatçılara göre satışta rekabet
avantajı sağlamaktadır. Uluslararası ticarette hep garantili hareket edip mal bedelini peşin
almak veya akreditif açtırmak ancak belirli firmaların karşılaşabileceği bir durumdur. Özellikle
alıcı için kendi eximbank'mdan veya diğer ülke eximbanklarından yeterli risk limiti alan
ihracatçılar bu ödeme şeklini tercih edebilirler.
Kabul Kredili ödeme şeklinin avantajları şunlardır;


Daha fazla mal satışı konusunda ihracatçıya büyük fırsatlar verir. Alıcının mal almasını
kolaylaştırır.



Alıcı malları satıp ödeme yapacağı için ihracatçıdan mal olarak kredi almış olur.



İhracatçı da isterse poliçeyi vadesini beklemeden banka veya factoring şirketlerinde
kırdırabilir.



Alıcılar nakit ödeme yapmadan mal almak istediklerinden vadeli (kabul kredili) çalışan
firmaları tercih ederler. Aha açısından mallardaki kusurları görme imkânı verir. Kusurlu
r mallar poliçe vadesi içinde değiştirilebilir. ihracatçı akreditifte olduğu gibi Mal
Mukabili ve Vesaik Mukabili Kabul Kredili ödeme şekillerinde müşteri riskini en aza
indirmek için alınan bankasının da kefilliğim (aval) alarak poliçedeki riskleri en aza
indirebilir.
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BILL OF EXCHANGE
Date:

July 16, 2008

Place of issue:

DELAWARE

Amount: USD 1,023,330.00
Draft nr: S807-1601

At July 09, 2009 for value received, pay against this sole Bill of Exchange to the order of:
…..........PETROCHEMICALS LLC.
The sum of:
Say ONE MILLION TWENTYTHREETHOUSAND THREEHUNDREDTHIRTY US
DOLLARS
Effective payment to be made to any bona fide holder in the currency of this Bill of Exchange
without any deduction for and free of any present or future taxes, imposts, collection charges,
levies or duties of any nature.
DRAWER:

DRAWER:

Full Name:

Full Name:

Address:

Address:

Sign:

Sign:
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde akreditif karşılığı yapılan dış ticaret işlemiyle kabul kredili dış ticaret
işlemlerinde mal akışının yanı sıra akredif kavramı ile fonksiyonları, tarafları ve çeşitlerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi akreditifle ilgili terimlerden değildir?
a) Bildirmek
b) Değişiklik
c) Tahsil
d) Düzenleme
e) Ciro
2) Aşağıdakilerden hangisi akreditifin aşamalarından değildir?
a) Alıcı ve satıcı; taşıma şeklini, kredi süresini, son yükleme tarihini ve teslim şeklini
içeren koşullar üzerinde mutabakata varırlar.
b) Alıcı akreditif açılması için bankaya başvuruda bulunur. Banka alıcının
kredibilitesini değerlendirir. Gerekli görürse nakit isteyebilir ya da kredisine limit
koyabilir.
c) Malın yüklenmesi esnasında satıcıya ön avans ödemek
d) Amir banka akreditifi hazırlar. Bu akreditifi hava postası ile ya da genellikle telex
ya da SWIFT gibi elektronik yollarla muhabir bankaya gönderir.
e) Muhabir banka imza kitaplarını kullanarak ve kodlan inceleyerek akreditifin
geçerliliğini değerlendirir ve sonra da ihracatçıyı bilgilendirir. İhbar bankası
akreditife teyit vererek kendi ödeme sorumluluğunu üstlenebilir.
3) Aşağıdakilerden hangisi kabul kredili ödeme riskleri içerisinde yer almaz?
a) Poliçeyi imzalayan alıcının (borçlunun) imzaya yetkisi olmayabilir veya şirket
ortaklığı bitmiş olabilir. İhracatçının bunu denetlemesi oldukça zordur.
b) Poliçe vadesine kadar alıcının mali yapısı bozulabilir, malları satamaz veya ödeme
güçlüğü yaşayabilir.
c) Ödeme vadesine kadar mücbir sebep halleri ortaya çıkabilir. Ödeme vadesine kadar
alıcı mallarda reklamasyonlar bulup ödeme yapmaktan kaçınabilir.
d) Kur farkından kaynaklı olarak fiyatın farklılaşması ihtimali söz konusudur.
e) Ödeme vâdesine kadar malları satamadığı için mallar bozulabilir, sezonu veya
modası geçebilir.
4) Akreditif mektubunu hazırlayan taraf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lehdar
b) Amir
c) İhbar bankası
d) Amir banka
e) Teyit bankası
5) Akreditif mektubunun 46A maddesinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
a) Yükleme yeri
b) Malların taşınacağı yer
c) En son yükleme tarihi
d) İstenen dökümanlar
e) Döviz cinsi ve tutarı
6) Bir fayda ya da avantajdan yararlanan özellikle bir akreditifin parasını alan tarafa
…………denir.
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Akreditifde tayin edilen, adına belirli şartlar (zaman ve koşul) altında poliçenin
düzenlendiği banka……………………..dır.
8) Akreditifte belirtilmiş, bir başka banka adına düzenlenmiş poliçeyi satın alan
banka………………………………….dır. .
9) Kabul kredili ödemede özellikle alıcı için kendi ……………………..’ından veya
diğer ülke …………………….larından yeterli risk limiti alan ihracatçılar bu ödeme
şeklini tercih edebilir.
10) Alıcılar
nakit
ödeme
yapmadan
mal
almak
istediklerinden
……………………..çalışan firmaları tercih ederler.
7)

Cevaplar
1) e
2) c
3) d
4) d
5) d
6) Lehdar
7) Kabul bankası
8) İştira Bankası:
9) Eximbank
10) Kabul kredili
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11. İTHALAT İŞLEMLERİNDE LOJİSTİK AKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İthalat gümrük işlemleriyle birlikte serbest dolaşıma giriş rejimini ve gümrük
işlemlerine konu olan vergileri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Eşyanın uluslararası dolaşımıyla ilgili araştırma yapınız.
2- Gümrük işlemlerini tartışınız.
3- Gümrük vergi türlerini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İthalat gümrük işlemleri

İthalatta geçerli olan gümrük
işlemleri öğrenilecek ve ilgili
terminolojiye
hakim
olunacak.

Konu anlatımının yanı sıra
ithalatta kullanılan gümrük
formları da öğrencilere
inceletilmek
suretiyle
konunun
daha
belirgin
biçimde anlaşılmasına çaba
gösterilecektir.
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Giriş
İthalat, bir malın başka bir ülkeden satın alınması suretiyle oluşan dış ticarettir. Alınan
mala ilişkin olarak alıcı ülkenin ve satıcı ülkenin farklı hukuki alt yapıları olabilmektedir. Bu
anlamda hem yerel hem uluslararası altyapıya uygun bir şekilde oluşturulan ithalat gümrükleme
süreci lojistik fonksiyonlar açısından büyük önem taşımaktadır.
İthal edilen mal ile ilgili olarak ithalatçı ülkenin sunmuş olduğu gereklilikler satıcı
tarafın sorumluluğunda olup ithalatçının malı ülkeye sokabilmesi için de zorunluluk arz
etmektedirler.
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11.1. İthalat Gümrük İşlemleri
“Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası
önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve
kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile mümkündür”. (G.K.Md.74) Maddeden
anlaşıldığı gibi, bir malın (eşyanın) ithali için yasal işlemlerin tamamlanması ve vergilerin
ödenmesi (tahsili) esas alınmıştır.37
İthalat gümrükleme süreci aşağıdaki gibidir,
a. “İthalata konu malın gümrük bölgesine gelmesinden önce yapılması gereken işlemler,
b. Belgelerin ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine (idaresine) sunulması,
c. Gümrük Beyannamesinin gümrük idaresine teslimi (beyanı),
d. Beyannamenin tescili, vesaik ve fiziki kontrollerin tamamlanması,
e. Eşyanın Muayene ve Tahakkukunun yapılması,
f. İthalata konu malın vergilerinin hesaplanması ve tahsili,
g. Malın ithalatçı firmaya teslimidir.”38
İthalat gümrükleme işlemleri, yukarıda açıklanan başlıklar altında ayrı yarı işlenecektir.
11.1.1. İthalat Edilen Malın Gümrük Bölgesine Gelmesinden Önce Yapılması
Gereken İşlemler
a. İthalatçı firma aşağıda açıklanan hususların kontrolünü, gümrüğe beyandan önce
yapması yararlı olur. Bunlar; ithalata konu eşyanın proforma faturasına uygun olarak
nakliyeci firmaya teslim edilmiş ve nakliye sözleşmesi imzalanmış olması gerekir.
Özellikle malın geliş şekline göre Konşimentosu, CMR, CMO ve Tır Karnesinin
gümrük idaresine sunulabilecek şekilde eksiksiz tamamlanmış olması önemlidir.
b. Malın bedelinin ödenmesi ile ilgili Kambiyo Mevzuatına uygun ödemenin veya ödeme
taahhüdü'nün yapılmış olması gerekir.
c. Malın varsa sigorta işlemlerinden sonra, sevkiyatının yapıldığı araştırılmalı ve
izlenmelidir.
d. Malın Gümrük İdaresine gelişi ile gümrük idaresine (antrepo/sundurmaya) indirilmesi
veya araçta teslim (supalan) işlemi için gerekli hazırlığın yapılması gerekir.
11.1.2. Belgelerin ve Eşyanın Gümrük Bölgesine Sunulması
İthal edilen ürünün geliş şekline göre hazırlanmış olan belgelerin (Konşimentosu ve Tır
Karnesinin) gümrük idaresine sunulması ile ithalat gümrük işlemleri başlar. Bu belgelerin
Önür, 2011, s.17
Önür, 2011, s.18

37
38
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boşaltma belgesi ile uyumlu olması gerekir. Bu belgeler boşaltma belgesi ile karşılaştınlması
sonucu eksiklik veya fazlalık olması halinde, gümrük idaresi bu eksiklik veya fazlalık ile ilgili
yasal işlemleri (takibatı) yaptırır.
Gümrük bölgesine gelen mal (eşya) antrepoya/sundurmaya indirilir. Mal araçtan
muayene edilecek ise araçtan indirilmeden gerekli işlemleri yapılır. Buna "Araç Üstü İşlemi"
denir. (Daha önce araç üstü işleme "Supalan işlemi" denilmekteydi). Araç üstü işlemi gümrük
idaresine araç üstü işlemi dilekçesi verilmesi suretiyle yapılır. Araç Üstü İşlemi, Gümrük
Kanunundaki şartlar yerine getirildiğinde uygulanır.39
Belgelerin gümrük idaresine sunulması ve malın antrepoya/sundurmaya konulmasından
sonra beyanın yapılması gerekir. Antrepoya/sundurmaya konulan eşya beyan yapılana kadar
dört ay, beyan yapılışından itibaren iki ay antrepo/sundurmada kalabilir. Bu süre içinde beyanı
yapılmayan eşyanın tasfiye işlemleri yapılır.
Eşya antrepoya/sundurmaya teslim edildikten sonra, deniz yolu ile gelenler 45 gün,
karayolu ile gelenler 20 gün içinde ilgili gümrük idaresine beyanda bulunulması gerekir. Aksi
takdirde eşya tasfiye edilir.
Beyandan sonra 30 gün içinde işlemlerin bitmesi ve tüm vergilerinin ödenmesi
gerekmektedir.
11.1.3. Gümrük Beyannamesinin Gümrük İdaresine Teslimi
"Gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük
idaresine beyan edilir" (GK.Md.58/1). Gümrük Kanunundan anlaşılacağı gibi, Türkiye'de
serbest dolaşıma girmesi istenen malın, gümrük idaresine yazılı olarak beyan edilmesi gerekir,
ithalat ile ilgili Gümrük Beyannamesinde yer alan bilgiler ekinde sunulan belgeler ile uyumlu
olmalıdır. Gümrük Beyannamesinde yer alması gereken bilgiler ile ekinde yer alması gereken
belgelerin kontrolünden sonra eksiklik çıkmazsa beyanname kabul ve tescil edilir. Tescil edilen
beyanname gümrük idaresinde ki deftere kayıt edilir. Beyannameye kayıt numarası verilir. Bu
numara beyanname ve ekindeki tüm belgelere işlenir. Gümrük idaresinde görevlendirilen
memur beyannameyi imzalar ve mühürler. Beyannamede eksiklik tespit edilmesi halinde,
beyanname muhatabına iade edilir ve eksikliklerin giderilmesi talep edilir.
Tescil işleminin tamamlanmasından sonra idare amiri veya görevlendirdiği yetkili
uzman kişi eşyanın beyannamede, vesaiklerinde yer alan özelliklere ve standartlara
uygunluğunu aynı zamanda doğruluğunu kontrol eder. Bu kontrole fiziki kontrol ve vesaik
kontrolü de denilebilir.40

Önür, 2010, s.23
Aynur Önür, 2011, s.21
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11.1.4. Eşyanın Muayene ve Tahakkukunun Yapılması
Gümrük beyannamesi ile beyan yapıldıktan ve uzman görevli tarafından kontrolün
tamamlanmasından sonra, eşyanın gümrük vergisi, özel tüketim vergisi, katma değer vergisi ile
gümrükte alınan diğer vergi, resim ve harçların tahakkuku için muayene memuru tarafından
işlemler başlatılır.
Muayene memuru, ithalata konu olan eşyanın beyanında yer alan bilgiler doğrultusunda
gümrük vergisi (varsa), özel tüketim vergisi (varsa), katma değer vergisi, anti damping vergisi
(varsa) ve gümrükte ithal edilen malın özelliğine göre alınacak diğer vergilerin tahakkuk
işlemlerini bilgisayar sisteminde otomatik yaptırr. Varsa vergi muafiyeti ve diğer indirim
unsurlarının doğruluğunu, beyannameye uygunluğunu kontrol eder. Bilgisayar sistemi
tarafından tahakkuk ettirilen vergilerin çıktısı ithalatçı firma muhatabına veya gümrük
müşavirine teslim edilir.
Gümrük idaresinin bilgisayar sistemi kullanılarak tahakkuk ettirilen gümrük vergileri,
Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defterine bilgisayar tarafından otomatik kaydedilir.
Bilgisayara kayıt halinde, bilgisayar çıktıları Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme
Defteri yerine geçer (GK.Md.195/1).
11.1.5. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması ve Tahsili
Gümrük vergileri, tahakkukundan hemen sonra beyanname veya beyanname yerine
geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğ edilir (G.K.Md.197/1).
Bilgisayar Sistemi tarafından otomatik hesaplanan vergi bilgileri doğrultusunda,
tahakkuk eden vergiler muhatabına (mükellefe veya temsilcisine) bildirilir. Tahakkuk eden
vergi gümrük idaresinin belirlediği vezneye (yetki verilen bankaya) ödenir.
Gümrük vergileri YTL olarak ödenir (GK.Md.200/1).
11.1.6. Malın ithalatçı Firmaya Teslimi
İthalata konu mal (eşya);
a. Tahakkuk eden gümrük vergisi ile diğer tüm vergilerinin ödenmesi,
b. Teminat gerektiren hallerde, teminata bağlanması, yada ertelenmesi işleminden sonra
muhatabına, temsilcisine veya gümrük müşavirine teslim edilir.
İthalata konu mal gümrük idaresinden teslim alındıktan sonra serbest dolaşıma giriş
rejimi (ithalat işlemi) tamamlanmış olur. Böylelikle ithalatçı firma ithal edilen malı gümrük
bölgesinden çıkarır. Sonrasında ithalatçı firma Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı esaslarına
göre süresi içinde ithalat dosyasını kapatır.
İthalat İşlemlerinde Gümrükleme Süreci:
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1

Gümrüğe Gelen Malın ilgili Gümrük idaresine indirilmesinin Sağlanması Yapılır.
(Antrepo/Sundurma veya Araç Ostü İşlem)

2

Gümrüğe Gelen Malın Beyanı ve Gümrük Beyannamesi Düzenlenir.

3

Tescil işlemi yapılır. (Vesaik) (Gümrük Beyannamesi)

4

Muayene Yapılır. (Fiziki Muayene) (Belge Muayene)

5

Gümrüğe Gelen Malın Gümrük Vergi Hesaplaması Yaptırılır. (Bilgisayar
Sistemi Vergilerin Hesaplanmasını Otomatik Yapar).

6

Vezneye veya Yetki Verilen Bankaya vergilerin ödenmesi yapılır. Vergiler;
(Gümrük Vergisi - Varsa) (KDV) ( Ö l V - Varsa) (Anti Damping -Varsa)

7

Eşyanın Gümrük idaresi Tarafından ithalatçı Firma veya Temsilcisine
Teslimi Yapılır.

8

Eşyanın Firmaya (işletmeye) Taşınması ile süreç sona erer.

Kaynak:"Gümrük Mevzuatı uyannca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere bir teminat
verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir"
(G.K.Md.202/1).

11.1.7. Eksik Tahsil Edilen Gümrük Vergileri
Gümrükte yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan
alındığı belirlenen gümrük vergileri ile işlemleri daha sonra yapılmak üzere teslim edilen
eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin, yükümlüye tebliğ tarihten itibaren on gün içinde gümrük
idaresinin tayin ettiği bankaya (vezneye) ödenmesi zorunludur" GK.Md.198/1
11.2. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 10, 40 ve 71'inci maddeleri ile Gümrük
Yönetmeliği'nin 45, 139, 140 ve 143'üncü maddeleri kapsamında boru hatları veya elektrik
telleri ile taşman ve depolama imkânı olmayan sürekli akış hâlinde Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları
kapsar.41
Serbest dolaşıma giriş rejiminin esasını anlamak için, ilk olarak serbest dolaşımda
bulunan eşya kavramının tanımlanması gerekmektedir. Serbest dolaşımda bulunan eşya ilk
olarak kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın Türk menşeli sayılan eşyaları
kapsar. Böylece kanun Türkiye'de çıkarılan madenleri, üretilen bitkisel ürünleri, yetiştirilen
hayvanları, bu hayvanlardan elde edilen ürünleri, avlanan hayvanları, Türk bandıralı araçlar
tarafından karasuları dışında tutulan ve bu gemilerde tutularak işlenen balıkları, karasuları
dışındaki denizlerden münhasır işleme hakkına sahip olunarak çıkarılan maden ve petrolü ve
belirtilen eşyaların türevlerinin Türk menşeli sayılacağını öngörmüştür. Serbest dolaşımda
bulunan eşya kavramının ikinci önemli grubunu ise, yurt dışından gelen ve serbest dolaşıma
giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine sokulan eşyalar oluşturmaktadır. Buna
göre eşyalar, serbest dolaşıma girmiş eşyalar ve girmemiş eşyalar olarak ikiye ayrılmaktadır.
Eşyanın bu durumu gümrük statüsü olarak adlandırılmaktadır.

41

4458 Sayılı Gümrük Kanunu
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Serbest dolaşım, eşyanın gümrük statüsü ile ilgili bir kavramdır. Eşyanın serbest
dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer
işlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ve diğer mali
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mümkündür. Bu şekilde eşyaya serbest dolaşım statüsü
kazandırılarak, kesin ithalatı gerçekleştirilmektedir.
Serbest dolaşıma giriş rejimi, mevcut ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasını,
ithalat için gerekli diğer işlemlerin tamamlanmasını ve vergi ve diğer mali yükümlülüklerin
ödenmesini gerektirir.
Serbest dolaşıma giriş rejimi açısından eşyalar;
a. İthalatı yasak mallar,
b. İthalatı belli kurum ve kuruluşlarca yapılacak mallar,
c. İthalatı izne tabi mallar
olmak üzere üç şekilde ele alınmıştır. İthalat yasağı koyulmamış her türlü eşya serbest
dolaşıma giriş rejimine alınabilir. Ancak, ithalatı yasaklanmış mallar kesinlikle serbest
dolaşıma alınmamaktadır. Benzer biçimde, özel kanunları gereği ithalatı belli kurum ve
kuruluşlara bırakılmış eşyaların ithalatı bu kuruluşlar veya yetkilendirilen diğer kuruluşlarca
serbest dolaşıma alınabilmektedir, ithalatı izne tabi eşyaların izin verilenlerce serbest dolaşıma
sokulması gerekir, ithalatı ön izne bağlı mallar, gerekli ithal izinleri alınmadan ve tabi oldukları
mevzuata uygunlukları kontrol edilmeden serbest dolaşıma alınmazlar.
Serbest dolaşıma giriş rejiminin amacı, bütün ithalat formalitelerinin yerine getirilmesi
ve böylece eşyanın dahildeki diğer ürünler gibi alınıp satılabilmesinin sağlanmasıdır.
Türkiye’ye eşya girişi sağlayan diğer rejimler, eşyaya bu imkanı sağlamazlar. Bu noktada bu
rejimin diğer rejimlere göre farklı yanları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.


Dahilde işleme rejiminde, eşyanın bir ameliyeye tabi tutulduktan sonra yeniden ihracını
gerektirir.



Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, eşyanın işleme faaliyetinden sonra serbest
dolaşılma sokulmasını gerektirir.



Antrepo rejiminde, eşyanın belirli bir süre muhafaza edildikten sonra ileri bir terihte
serbest dolaşıma sokularak pazara girmesi ve yeniden ihraç edilmesi



Transit rejiminde, eşyanın belirli bir süre içinde gümrük gözetimi altında bir noktadan
başka bir noktaya taşınması
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gibi farklılıklar serbest dolaşıma giriş rejimi ile diğer rejimler arasındaki farkları ortaya
koymaktadır.42
Serbest gümrük rejimine eşyanın dahil edilmesinin istenmesi durumunda aşağıdaki
şartların sağlanmış olması gerekmektedir.
11.2.1. Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler
Başvuru koşulları


Bir vergi numarasına sahip olunması



Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelmesi



Eşyanın mülkiyet hakkını temsil eden konşimento, CMR, yük senedi ile ticari faturanın
temin edilmesi



Yasal süresi içerisinde müracaat edilmesi

Gerekli Belgeler


Eşyaya ait fatura



Eşyanın teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta poliçesi.



İthal eşyasına ait Kıymet Bildirim Formu



Eşya bedelinin ödenmesine dair ilgili banka yazısı/dekontu (eşya bedelsiz gönderilmiş
ise buna gerek yoktur)



Eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanması halinde gerekli belgeler (A.TR
Dolaşım Belgesi, EUR.l Dolaşım Belgesi, Fatura Beyanı, Form A Menşe Belgesi)



Eşyanın laboratuar veya ekspertize tabi tutulması durumunda buna ilişkin raporlar
(kimyahane tahlil raporu, tarım ürünleri analiz sonuç raporu, ekspertiz raporu.)



Eşyanın ithali için Dış Ticaret Rejimi uyarınca aranması gereken belgeler var ise, buna
ilişkin belgeler. (TSE Uygunluk Belgesi, Kontrol Belgesi, Garanti Belgesi, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu Uygunluk yazısı, Telekomünikasyon Kurumu Onay Belgesi,
Ulaştırma Bakanlığı Uygunluk yazısı, Sermaye Piyasası Kurulu Uygunluk Yazısı,
Emniyet Genel Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi izin
yazısı, Petrol işleri Genel Müdürlüğü Uygunluk yazısı, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
Uygunluk yazısı, Dış Ticaret Müsteşarlığı izin yazısı vb.),

Hakan Toker, 4458 Sayılı Kanun Çerçevesinde Gümrük Rejimleri; Yeni Gümrük Kanunu’nun İhracatçıya
Sağladığı Kolaylıklar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, İstanbul, 2005, s.13
42
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Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde beyanda bulunmak için; deniz yoluyla gelen
ve geçici depolama yerine konulan eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer
bir yolla gelen eşya ise 20 gün içinde serbest dolaşıma giriş rejimi için beyanda bulunulması
zorunludur.
11.3. GÜMRÜK VERGİLERİNİN HESAPLANMASI
11.3.1. Gümrük Vergisinin Konusu Ve Vergiyi Doğuran Olay
4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergisinin konusu, Türkiye Gümrük
Bölgesine giren ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkan eşya ve taşıt araçlarıdır. Yeni Gümrük
Kanunu'muzda yer verilmesine rağmen şu an için ihracatımız gümrük vergilerinden muaf
tutulmuş ye sadece Türkiye'ye ithal edilen bir başka ifadeyle gümrük hattından geçerek yurda
giren eşya ve taşıt araçları gümrük vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Özetle, her ne şekilde
olursa olsun, gümrük bölgesine giren her eşya gümrük vergisinin konusunu oluşturmaktadır.
Gümrük Kanunu'nun 9- kısmında gümrük yükümlülüğünün doğması ve gümrük
yükümlülüğü ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İthalatta vergiyi doğuran olay, eşyanın Türkiye'ye
ithal edilmesi şeklinde genel ifadeyle açıklanmakla birlikte, bu yeterli değildir. Bu nedenle
kanun koyucu vergiyi doğuran olayı ifade etmek için eşyanın serbest dolaşıma girmesi ve ya
geçici ithal gibi daha somut kavramları tercih etmiştir. Buna göre, ithalatta vergiyi doğuran
olay, eşyanın serbest dolaşıma girmesi ve ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici
ithali hallerinde gerçekleşir.
4458 sayılı yeni Gümrük Kanunu'nun 3/8 maddesi, gümrük vergilerini, yürürlükteki
hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade
eder şeklinde tanımlamıştır.43
Buna göre ithalat vergileri, Kanunun 3/9 maddesindeki tanıma göre,


Eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ile



Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde
alınan vergilerdir.



ihracat vergileri ise, yeni Gümrük Kanununun 3/10 maddesinde,



Eşyanın ihracatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükler ile



Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde
alınan ihracat vergilerişeklinde tanımlanmıştır.

İthalatta gümrük yükümlülüğü Gümrük Kanunu'nun 181'inci maddesine göre; ithalat
vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girmesi, ithalat vergilerine tabi eşyanın ithalat

43

4458 Sayılı Gümrük Kanunu
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vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali hâlinde doğar. Vergi mükellefiyeti ise
gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.
İthalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda,
kendi adına fakat başkasının hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür. Anılan
maddenin l'inci fıkrasında belirtilen rejimlerden biri için beyanda kullanılan veriler, kanunen
alınması gereken vergilerin tamamen veya kısmen tahsil edilmemesine sebep olduğu takdirde,
beyanın yapılabilmesi için bu verileri veren ve bu verilerin yanlış olduğunu bilen veya normal
olarak bilmesi gereken kişiler de gümrük vergilerinden sorumludur.44
Gümrük Kanunu'nun 15'inci maddesine göre gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. 4458 sayılı
Gümrük Kanunu'nun 24'üncü maddesine göre ithal eşyasının gümrük kıymeti eşyanın satış
bedelidir. Satış bedeli; Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta Kanunun 27 ve 28'inci
maddelerine göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. Fiilen
ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının satıcıya veya satıcı yararına yaptığı veya
yapması gereken ödemelerin toplamıdır.
İthal eşyasının beyan edilen kıymetinin gerçeklik ve doğruluğu hususunda tereddüt hasıl
olması durumunda, beyan sahibinden ek bilgi ve belge istenir. Mükellef tarafından ibraz edilen
bilgi ya da belgeler kabul edilebilir nitelikte değilse ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın
belirlenmesine imkan sağlamıyorsa ya da beyan edilen kıymetin doğruluğunu ispat için yeterli
değilse; beyan edilen kıymetin fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olduğunun beyanda bulunan
tarafından ispatlanamaması gerekçeleriyle, satış bedeli yönteminden, bunu izleyen aynı (yoksa
benzer) eşyanın satış bedeli yöntemine geçilerek gümrük kıymeti belirlenir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 24'üncü madde hükümlerine göre gümrük kıymeti
belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına 27'nci maddede belirtilen
ilavelerin yapılması gerekir.
Gümrük vergisinin oranı ise; İthalat Rejimi Kararına ek listelerde tarife pozisyonlarına
göre ilgili sütunlarda kayıtlı bulunan oranlardır. AB, EFTA ve aramızda ikili anlaşmalar
bulunan ülkelerinden yapılacak ithalatlarda tercihli tarifeden yararlanılmak istenilmesi halinde
A.TR. ya da EUR.l belgelerinin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.
Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası olarak beyanı
zorunludur. Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, gümrük yükümlülüğünün
doğduğu tarihte yürürlükte olan T.C.Merkez Bankası döviz satış kurları üzerinden Türk
Lirasına çevrilir.45
Onay aşamasında son olarak belirtmek gerekir ki gümrük beyannamesinin, özet beyanın
düzenlenme tarihinden itibaren denizyolu taşımacılığında en geç 45 gün, karayolu ve havayolu
44

www.gumruk.gov.tr
Aynur Önür, İthalat Uygulaması Ders Notları, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
İstanbul, 2011, s.55
45
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taşımacılığında ise en geç 20 gün içinde düzenlenip mali mükellefiyetlerinin yerine getirilmesi
gerekir. Aksi takdirde mal, devlet tarafından millileştirilir (tasfiye edilir), yani ithal mala el
konularak bir müddet sonra tasfiye kuruluna devredilir ve bu kurul tarafından ihale açılır.
Açılan ihaleye isteyen her firma katılabilir ve mallar en yüksek fiyatı veren firmaya satılır. Mal
tasfiyeye kalmadan önce ihracatçı firmaya peşin ödeme yapılmışsa, paranın iadesi hususunda
ithalatçı firmanın ihracatçı firma ile anlaşması gerekir.46
Gümrük beyannamesi onaylandıktan sonra muayene memuruna onaylanmış haliyle
tekrar gösterilir ve muayene memurundan beyannamenin arkasına “Vezneye Gider” yazılı bir
kayıt alınır. Sıra artık gümrük vergisine gelmiştir. İthalatçı beyannamede yazılı düzenlenme
tarihinden itibaren 30 gün içinde Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesine “ Vezne Alındısı /
Vezne Makbuzu” karşılığında gümrük vergisi ve diğer masraf ödemelerini yapar. Türk Dış
Ticaret Mevzuatı’na göre vergiler malın CIF değeri üzerinden hesaplanır. İthalatta mal FOB
teslim şekli ile getiriliyorsa, bunu CIF e dönüştürmek için ithal malın FOB fatura değerinin %
10’ u navlun/taşıma emsal ücreti, %3’ü ise sigorta emsal masrafı olarak kabul edilir ve bulunan
rakamlar FOB değere eklenir. Böylece CIF değer elde edilmiş olur.
Bir örnekle ifade etmek gerekirse;
Malın Cinsi: Buzdolabı
Malın Bedeli (FOB) = USD 1.500
(Döviz satış kuru - 1 USD : 1.500.000 TL, Sigorta 45.000.000 TL , Navlun : 150.000.000
TL)
CIF = 2.445.000.000 TL (FOB + Sigorta+ Navlun)
İthal ürün ile ilgili royalty ödemesi= 500,000,000 TL
Gümrük Kıymeti= 2,945,000,000 TL (FOB + Sigorta+ Navlun+ Royalty Ödemesi)
G.V. ( % 1,9) = 55.955.000 TL (Gümrük Kıymeti X GV)
KKDF (%3) = 67.500.000 TL (FOB x % 3)( vadeli ise hesaplanır)
(Satın Alma Komisyonu :700,000,000 TL)
(Pul-Ordino: 50.000.000 TL, Ardiye:150.000.000 TL, Banka komisyonu = 20.000.000
TL)

Aynur Önür, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Ders Notları, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, İstanbul, 2010, s.72.
46
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ÖTV Matrahı= 3.988.455.000 TL
(CIF+GV+KKDF+Diğer Giderler+ Royalty bedeli+ Satın Alma Komisyonu )
ÖTV ( % 6.7) = 267.226.485 TL
KDV Matrahı = 4.255.681.485 TL

(ÖTV Matrahı + ÖTV)

KDV (% 18) = 766,022,670 TL
Toplam Vergi: 1.156.704.155 TL

(KKDF+GV+ÖTV+KDV)

Toplam Maliyet: 5.021.704.155 TL

Gümrük vergileri deyimi, yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat
vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade etmektedir. İthalat vergileri deyimi ise,
Eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri, tarım politikası veya
işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini ifade
etmektedir. Gümrük Kanunu’nun 74. maddesine göre; Türkiye Gümrük Bölgesine gelen
eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için
öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile
mümkündür. İthalatta gümrük yükümlülüğü Gümrük Kanunu’nun 181’inci maddesine göre;
ithalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girmesi, ithalat vergilerine tabi eşyanın ithalat
vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali halinde doğar. Gümrük beyannamesinin
tescil tarihinde başlar.
Yapılan başarılı çalışmalarla modern bir yapıya kavuşturulan Türk Gümrük
İdarelerinde, tahsil edilen vergiler, ithalatçılar veya temsilcileri tarafından sisteme girilen
veriler neticesinde, BİLGE sistemi adı verilen elektronik ortamda hesaplanmakta ve gümrük
veznesine ödenebildiği gibi, bankalar aracılığıyla veya internet üzerinden de ödenebilmektedir.
İthalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü beyan sahibidir. Dolaylı temsil durumunda,
hesabına gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlüdür. Anılan maddenin 1’inci fıkrasında
belirtilen rejimlerden biri için beyanda kullanılan veriler, kanunen alınması gereken vergilerin
tamamen veya kısmen tahsil edilmemesine sebep olduğu takdirde, beyanın yapılabilmesi için
bu verileri veren ve bu verilerin yanlış olduğunu bilen veya normal olarak bilmesi gereken
kişiler de gümrük vergilerinden sorumludur.
Zorunlu diğer ödemeler de kısaca incelenecektir.47

Arif Şahin, Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı (Föy Volant), Cilt I – İhracat Mevzuatı - Kambiyo Mevzuatı,
Cilt III-İhracat ve İthalat Bedellerinin Ödenmesi - Transit Ticaret, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
(İGEME), s. 23
47
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11.3.2. Katma Değer Vergisi
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre; ithalatta,
Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı, gümrük vergisine
tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında, ikametgâhı, işyeri, kanuni
merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye
arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta ise gümrük bölgesine girilmesi veya
gümrük bölgesinden çıkılması anında katma değer vergisi doğar.
3065 sayılı Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi (5a ve 7’nci fıkraları hariç) kapsamında
gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalar, geçici ithalat ve hariçte
işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf
veya müstesna olan eşyanın ithali ve Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri
ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar, katma değer vergisinden
müstesna tutulmuştur.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesine göre İthalatta alınan katma değer
verginin matrahı aşağıda belirtilen unsurların toplamından oluşmaktadır.
a. İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet
esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta
ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe
tespit edilecek değeri,
b. İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
c. Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden
vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi
ödemeler (ardiye ücretleri, hamaliye, istifleme, açıcılık, yükleme, boşaltma, v.b.).
Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve
boşaltma giderleri, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi,
resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar ve vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli
gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV
matrahına dahil edilirken; teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen
ticari teamüllere uygun miktardaki ıskontolar ise hesaplanan katma değer vergisi matrahına
dahil edilmemektedir.48
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesine göre katma değer
vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına
kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı
malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu
bu yetkiye dayanarak aldığı 92/3896 sayılı 22.12.1992 tarihli Karar ile listeler itibariyle KDV
48
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oranları tespit edilmiş ve o tarihten bu yana da muhtelif Kararnamelerle gerek liste muhteviyatı
gerekse listelere uygulanacak vergi oranları değiştirilmiştir.49
Halen I ve II sayılı listelerde yer alanlar hariç, vergiye tabi işlemler için % 18 (I) sayılı
listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için
% 8 oranında katma değer vergisi alınmaktadır. Gümrük Vergisinin maktuen alındığı hallerde,
tek ve maktu tarife, ithalde alınacak Katma Değer Vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit
olunmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesine göre vergisi ödenmeden veya
eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer
Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacaktır.
Kanunun 51’inci maddesine göre mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla
tahakkuk veya inceleme yapanların ve yahut teftişe yetkili kılınanların buldukları matrahlar
üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük Vergisindeki
esaslar dairesinde ceza uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.50
11.3.3. Anti Damping Vergisi Ve Telafi Edici Vergi
Anti-damping vergisi ve telafi edici vergi, soruşturma sonucu damping uygulandığı
veya sübvansiyona konu olduğu tespit edilen ithal konusu eşyalardan normalden daha fazla
vergi alınmasıdır. 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
hükümleri uyarınca İthalatta haksız rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ithalata konu
eşya için yapılan soruşturma sonucunda belirlenen ve ilgili Bakanlıkça onaylanan damping
marjı ve sübvansiyon miktarı kadar dampinge konu malın ithalinde dampinge karşı vergi,
sübvansiyona konu malın ithalinde ise telafi edici vergi alınır.
Burada damping; bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin
altında olmasını, damping marjı ise normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı, sübvansiyon
menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını,
sübvansiyon miktarı ise; menşe veya ihracatçı ülke tarafından ihraç edilen malın imal, üretim,
ihracat veya taşınma aşamasında sağlanan, doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan faydanın
tutarını ifade etmektedir. Bu miktarlar yapılacak soruşturma sonucu belirlenir ve bu vergiler
gümrük idarelerince ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata
bağlanır. Ödenmeyen dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince
kovuşturulur.
Bir mal için hem sübvansiyon verilmesi hem de damping yapılmış olması halinde
dampinge karşı vergi ve telafi edici vergi birlikte uygulanmaz, bunlardan yalnızca nispeti
yüksek olan uygulanır. Bu vergilerin, ithali evvelce gerçekleştirilen mallar için, geriye dönük
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olarak uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Ancak, geriye
dönük uygulamanın süresi geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren 90 günü geçemez.
11.3.4. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Tahsil Edilen Telafi Edici Vergi
2005/8391 sayılı 17.01.2005 tarihli Dahilde İşleme Rejim Kararının 16’ncı maddesine
göre şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde
Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde
kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile
değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, kaynak ülkelerle var olan anlaşmalardaki lehte hükümler saklı
kalmak kaydıyla ödenir. Ancak, bu verginin aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan
vergiden yüksek olması halinde, Toplulukta uygulanan vergi ödenir.
Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki işlenmiş tarım ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi
eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü
ülke menşeli sanayi ürünü kullanılmışsa buna ilişkin vergi, işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise
bu üründeki sanayi payına ilişkin vergi ödenecektir.
Anlaşma ile belirlenen menşe kuralının sağlanması ve bir menşe ispat belgesinin
düzenlenmesi kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş
canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde
edilen ürünler hariç olmak üzere, tarım ürünlerinin Avrupa Topluluğuna üye ülkelere
ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı
madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi tahsil edilir. Ancak, bu verginin
aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde, Toplulukta
uygulanan vergi ödenir.
Anlaşma ile belirlenen menşe kuralının sağlanması ve bir menşe ispat belgesinin
düzenlenmesi kaydıyla, şartlı muafiyet sistemi kapsamında, ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş
canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde
edilen ürünler hariç olmak üzere, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye yapılan
ihracatta; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve bu ülke menşeli olmayan
hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, ilgili
anlaşmanın lehte hükümleri saklı kalmak kaydıyla ödenir. Ancak, Pan-Avrupa Menşe
Kümülasyonuna taraf ülkelerden menşe ispat belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde ithal
edilen eşya kullanılarak elde edilen Kümülasyona dahil işlem görmüş ürünün, menşe ispat
belgeleri veya tedarikçi beyanı eşliğinde tekrar Kümülasyona taraf ülkelerden birine ihraç
edilmesi durumunda, ithalat rejiminde belirtilen oranda verginin tahsili aranmaksızın ilgili
gümrük idaresince ihracata izin verilir.51
Şartlı muafiyet sistemi kapsamında serbest bölgelere yapılan ihracatın, belge/izin süresi
bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde
Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde, Avrupa Topluluğu’na
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üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması
imzalanmış bir ülkeye satışı halinde, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde telafi edici
verginin tahsili aranır52.
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde ödenmesi gereken vergi, serbest bölgelerden
yapılan satışlar dahil ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük
vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak ihracat esnasında ödenir. Ancak, belge
kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda, bu vergi serbest
bölgelerden yapılan satışlar dahil önceden ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde
belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata
tekabül eden ithalatın yapılması esnasında ödenir. Tahsil edilen telafi edici vergi bütçeye irat
kaydedilir.
İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde firma
beyanı esas alınır. Aksine bir durumun tespiti halinde, ödenmeyen ya da eksik ödenen telafi
edici vergi, ödemenin yapılması gereken tarih itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.53
11.3.5. Tek Ve Maktu Vergi
05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/53 sayılı Gümrük
Vergilerinden Muafiyet Ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar’ın 39’uncu maddesi
uyarınca; Kararın 32 ila 38’inci maddeler hükümleri çerçevesinde gümrük vergileri
ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO’yu geçmeyen eşya saklı
kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da
18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önce veya altı ay
sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da
yolcu başına kıymeti 1500 EURO’yu geçmeyen eşyadan kıymeti üzerinden %10 oranında tek
ve maktu bir vergi tahsil edilmektedir.54
2000/53 sayılı Kararın 39’uncu maddede sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyaya
söz konusu maktu oranın uygulanabilmesi için; Kararın 40’ıncı maddesinde sayılan niteliklerde
olması gerekir.
İthal konusu eşyanın toplam kıymetinin 1.500 EURO’yu aşması halinde, söz konusu
eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve
tahsil edilir.
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İthal konusu eşyanın tek başına kıymetinin 1.500 EURO’yu geçmesi halinde, bu eşyanın
gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oranlara göre tahakkuk ve tahsil edilir.55
11.3.6. Özel Tüketim Vergisi
Özel Tüketim Vergisi 4760 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde sayılan durumların
varlığı halinde bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Vergi ithalatta, 4458 sayılı Gümrük
Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tabi olmayan işlemlerde
ise gümrük beyannamesinin tescili ile doğmaktadır.
4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik
hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu
standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu
malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi
gerçekleştirenlerdir.56
Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram,
litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde
büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir,
(III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları; (A) cetvelindeki mallardan,
2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05
(2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için
içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla, (B) cetvelindeki mallar için perakende satışa sunulan
sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı
içindeki
mamulün
her
bir
gramı
itibarıyla,
uygulanır.
(II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı;
bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer
vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder, (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki
mallar için verginin matrahı ise, bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.(III) sayılı
listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az
olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. Bakanlar Kurulu vergileme ölçülerini
değiştirmeye yetkilidir.
Özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında
gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.
4760 sayılı Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri; teslimin yurt dışındaki
bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden
çıkmış olması şartlarının varlığı halinde vergiden müstesnadır. Ayrıca; 4458 sayılı Gümrük
Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine
tabi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar
Arif Şahin, s. 40.
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ile, 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4458 sayılı Gümrük Kanunu
uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü
durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve
bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi vergiden müstesnadır.
Ayrıca Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167’nci
maddesinin 5 (a) ve 7’nci fıkraları hariç geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen
eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın
ithali de vergiden müstesna tutulmuştur. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince
hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine
imza alınmak suretiyle mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir.
Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar
uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tâbi olmayan
mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin
tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.
İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin
maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de
dahil edilmek suretiyle tespit olunur.
4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata
bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tabi tutulur.
4760 sayılı Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen
malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu
halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı
Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden
hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda,
4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara
göre para cezası kesilir.57
11.3.7. Bandrol
Bandrol uygulamasının dayanağını teşkil eden 3093 sayılı 04.12.1984 tarihli Türkiye
Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun 1’inci maddesinde belirtilen cihazları imal veya ithal
edenler satıştan önce; ticari ithalat maksadı dışında yurda getirenler de ithal işlemlerinden önce,
bandrol veya etiket almaya mecburdur. Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo - Televizyon
Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından
verilir. 3093 sayılı Kanunun 4 (a) maddesinde belirtilen cihazları imal veya ithal edenler satış
sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere
belirtilen oranlarda bandrol ücreti ödemek durumundadırlar.
3093 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan 2005/9823 sayılı 19.12.2005 tarihli Bakanlar
Kurulu Kararı ile; Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon,
Bahadır Erkan, “İhracat, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Uygulaması” Tebliği, DTM, İhtacat Genel Müdürlüğü, 2005, s. 45
57
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siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların
dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus
ve 2006 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması kararlaştırılmıştır.
Söz konusu ücretlerin tahsilâtı Gümrük İdarelerince gerçekleştirilir.
11.3.8. Toplu Konut Fonu
İthalat Rejim Kararına göre ithalatta ödenecek toplu konut fonu Karara ek listelerde
tarife pozisyonlarına göre ilgili sütunlarda gösterilmiştir.
Anılan Kararın Değişik 9’uncu maddesine göre III sayılı liste kapsamı maddelerin
karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin
bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda belirtilen temel tarım ürünleri
miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, 2 No.lu tabloda yer alan
toplu konut fonu miktarları tahsil olunur.
Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler gümrük yükümlülüğünün doğduğu
tarihinde geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak; Gümrük Kanununun 167’nci
maddesi çerçevesinde Gümrük Vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi
değildir.
Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir.
Bu fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri
uyarınca takibat yapılır.
İthalat Rejim Kararı eki listelerde yer alan maddelerin karşılarında nispi (% olarak)
Toplu Konut Fonu bulunduğu takdirde, fon, ithal edilen malın ABD Doları cinsinden değerinin
karşılığı Türk Lirası üzerinden, maktu (EURO/100 Kg/net) bulunduğu takdirde de, EURO
cinsinden hesaplanacak fon miktarının karşılığı Yeni Türk Lirası üzerinden tahsil edilir.
2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca
Toplu Konut Fonu ödenmesi gerektiği halde, ödenmeden gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde,
ödenmesi gereken miktarın 2 katı para cezası uygulanacaktır.58
11.3.9. Damga Vergisi
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na dayanılarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve
27.12.2005 tarihli 26036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 45 Seri No.lu Damga Vergisi
Kanunu Genel Tebliği ile 2006 yılında Gümrük idarelerine verilen özet beyan formlarından
3,20 YTL, Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için
postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,50
YTL, Gümrük idarelerine verilen beyannamelerden 26,30 YTL maktu damga vergisi alınması
öngörülmüştür.59

Önür, 2010, s. 56
Ergun Yavaş, Araştırmalar –1, Gümrük Kontrolörleri Derneği, 1997.
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11.3.10. Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu
Destekleme ve fiyat istikrar fonu dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak
yürütülmesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde teşkil
edilmiştir. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fon’u, Para ve Kredi Kurulu kararıyla tarımsal
girdilerin sübvansiyonu, üreticinin fiyat hareketlerinden korunması, ihracatın geliştirilmesi,
ihracata dönük yatırımların finansmanı, ihracat sigortası kuruluncaya kadar ihracatın sigortası,
faaliyetlerin finansmanı için kullanılabilir.
88/13384 sayılı Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar’ın 4’üncü maddesi
gereğince ihracat işlemlerinde fon kesintilerinin, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine bağlı
olmaksızın Gümrük Çıkış Beyannamesinin açıldığı tarihteki Fon miktarı esas alınarak, fiili
ihracattan itibaren en geç ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi (uzatmalar hariç) sonuna
kadar aracı banka veya özel finans kurumlarınca tahsil edilmesi gerekir.
88/13384 sayılı Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar’ın 11’inci
maddesine göre ihraç edilen
 Her türlü natürel iç fındık ...8 Cent/Kg. karşılığı YTL
 Her türlü kabuklu fındık ...4 Cent/Kg. karşılığı YTL
 41.01; 41.02 ve 41.03 G.T.İ.P’na dahil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle
derileri dahil her türlü hayvan derileri ve postları, ... 50 Cent / Kg. karşılığı YTL.
Destekleme fiyat istikrar fonu primi kesintisi yapılacaktır, ancak DFİF prim kesintisi
kapsamındaki bir maldan FOB 1000 Dolar değerini geçmeyen numunenin bedelsiz ihracatında
prim kesintisi yapılmaz.60
11.3.11. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde kurulan Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonunun amacı kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun
olarak yatırımların yönlendirilebilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin
düşürülmesidir.
4684 sayılı Kanun ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 01.01.2002 tarihi itibariyle
kaldırılmış olmakla birlikte aynı kanunu Geçici 3’üncü maddesi (a) bendinde yeni bir
düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre KKDF’nin kabul kredili,
vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinde Vergi Dairelerince tahsil edilmeye devam
edileceği ve doğrudan genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesaplarına intikal
ettirileceği belirtilmektedir.

Dış Ticaret Yönüyle Gümrük Birliği El Kitabı, DTM, İhracat Genel Müdürlüğü, 1996
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Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar’ın 3’üncü maddesinde fonun
kaynakları arasında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre
yapılan ithalattan %3 oranında fon alınacağı belirtilmiştir. Ancak ihracatın finansmanı amacıyla
kullanılan krediler ve ihracatı teşvik belgesi ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan
ithalatta bu oran % 0 olarak uygulanmaktadır.
KKDF kesintisi oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya 15 puana kadar yükseltmeye veya
kesintiyi tümüyle kaldırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kaynak Kullanımını Destekleme
Fonu Hakkında 88/12944 sayılı Karar ve bu Karara ilişkin değişik 6 No.lu Tebliğ hükümleri
çerçevesinde uygulanan fon kesintilerinin tahakkuk ve tahsil işlemleri, vergi dairelerince
yapılmakta ve kesintilerin tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Söz
konusu Tebliğin 4’üncü maddesinde, müeyyide uygulanması nedeniyle gümrük idarelerince
yapılan fon tahsilâtlarının haftalık olarak Fon’a aktarılacağı, fon kesintilerinin süresinde
yatırılmamasından kredili ithalatta tahsilâtı yapan bankaların, özel finans kurumlarının,
finansman şirketlerinin ve gümrük idarelerinin sorumlu olduğu belirtilmiş, aynı Tebliğin
10’uncu maddesinde de fon kesintisi istisnası uygulanan krediler ile ithalat işlemlerinde gümrük
idarelerinin sorumluluğu açıklanmış bulunmaktadır. KKDF kesintisine tabi ithalat işlemlerinde,
eşyanın beyan edilen gümrük kıymetinin ilgili gümrük idaresince ve/veya sonradan yapılan
denetim ve kontroller neticesinde tespit edilen gümrük kıymetinden düşük çıkması sonucunda,
gümrük vergisi ve KDV gelir eksikliğine ilişkin ek tahakkuk gümrük idaresince yükümlüsüne
tebliğ edilirken KKDF kesintisi ve cezai faizinin de bildirilerek, fon kesintisi tahsilâtının
gümrük idaresince yapılması gerekmektedir.
KKDF gelir eksikliği için para cezası uygulanmasının gerekli olduğu hallerde anılan
Kararın Müeyyide Uygulaması başlıklı 8’inci maddesine göre cezai faiz uygulanması
gerekmektedir.61
11.3.12. Tütün Fonu
21.02.2001 kabul tarihli 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun’un Geçici
1’inci Maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde “28.5.1986 tarihli ve
3291 sayılı Kanunun 17’nci maddesi uyarınca yabancı tütün ve sigaralardan ithalat sırasında
mülga Tütün Fonu adına alınan paralar, Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler
çerçevesinde tahsil edilmeye devam edilir ve doğrudan bütçeye gelir yazılır.” hükmü yer
almaktadır.
30.07.1988 tarihli ve 88/13208 sayılı Kararname eki Karar uyarınca, yabancı tütün ile
yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün
(24.01; 24.03; 2403.10.12 tarife pozisyonları dahil) ithali sırasında 3000 $/Ton; üretilmiş halde
ithal edilen sigaraların ithalatında bünyesinde bulunan yabancı tütüne istinaden, 20 sigaralık
paket başına 0,40 $ fon (tütün fonu) alınması gerekmektedir. Buradan yalnızca üretilmiş halde
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ithal edilen sigaralara atıf yapıldığı ve alınması gerekli fon miktarının 20 sigaralık paket başına
belirlendiği anlaşılmaktadır.
Yapılan açıklamalar, konuyu yakından bilenler tarafından takdir edileceği üzere, dış
ticaretin dinamik yapısı altında zaman zaman değişikliklere uğramaktadır. Bu bağlamda,
okuyucu tarafından yazıda sözü edilen ve bugün için geçerli olan Gümrük Vergisi, Katma
Değer Vergisi, Anti Damping ve Telafi Edici Vergi, Tek ve Maktu Vergi, Özel Tüketim
Vergisi, Bandrol, Toplu Konut Fonu, Damga Vergisi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu,
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Tütün Fonu veya oranlarının daima uygulanan vergi
veya oranlar olarak algılanmaması, değişebileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulması
gerekir.
Sonuç itibariyle ithalatın genel esaslarına da değinerek açıklamaya çalıştığımız ithalat
sürecinde son olarak gümrük vergileri ve diğer ödemelerin yapılmasının arkasından mal
ithalatçıya teslim edilerek gümrükten içeri sokulmuş olur ve ithalat işlemi sonlandırılır.62
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Aynur Önür, 2010, s. 60.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İthalat gümrük işlemleriyle birlikte serbest dolaşıma giriş rejimini ve gümrük
işlemlerine konu olan vergileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) İthalat gümrükleme sürecinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
a) İthalata konu malın gümrük bölgesine gelmesinden önce yapılması gereken
işlemler,
b) Belgelerin ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine (idaresine) sunulması,
c) Gümrük Beyannamesinin gümrük idaresine teslimi (beyanı),
d) Beyannamenin tescili, vesaik ve fiziki kontrollerin tamamlanması,
e) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Dahilde işleme rejiminde, eşyanın bir ameliyeye tabi tutulduktan sonra yeniden
ihracını gerektirir.
b) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, eşyanın işleme faaliyetinden sonra serbest
dolaşılma sokulmasını gerektirir.
c) Antrepo rejiminde, eşyanın belirli bir süre muhafaza edildikten sonra ileri bir terihte
serbest dolaşıma sokularak pazara girmesi ve yeniden ihraç edilmesi
d) Transit rejiminde, eşyanın belirli bir süre içinde gümrük gözetimi altında bir
noktadan başka bir noktaya taşınması
e) Hiçbiri
3) Serbest gümrük rejimine eşyanın dahil edilmesinin istenmesi durumunda aşağıdaki
şartlardan hangisinin sağlanmış olması gerekmez?
a) Bir vergi numarasına sahip olunması
b) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelmesi
c) Eşyanın ödemesinin yapılmış olması
d) Eşyanın mülkiyet hakkını temsil eden konşimento, CMR, yük senedi ile ticari
faturanın temin edilmesi
e) Yasal süresi içerisinde müracaat edilmesi
4) Hangisi ithal edilecek malın gümrük beyanı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
a) Mal gümrük idaresine yazılı olarak beyan edilmesi gerekir
b) İthalat ile ilgili Gümrük Beyannamesinde yer alan bilgiler ekinde sunulan belgeler
ile uyumlu olmalıdır
c) Belgelerin kontrolünden sonra eksiklik çıkmazsa beyanname kabul ve tescil edilir
d) Tescil edilen beyannameye kayıt numarası verilir
e) İthalatçı gümrük tescili ile ilgili beyannameyi imzalar ve mühürler
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5) Hangisi ithal malıyla ilgili gümrük idarelerine ödenebilecek vergilerden biridir?
a) KDV
b) ÖTV
c) Gümrük vergisi
d) Anti damping
e) Hepsi
6) Eşyalar, serbest dolaşıma girmiş eşyalar ve girmemiş eşyalar olarak ikiye
ayrılmaktadır. Eşyanın bu durumu…………………….. olarak adlandırılmaktadır.
7) Araç üstü işlemi gümrük idaresine ……………………..verilmesi suretiyle yapılır
8) Antrepoya/sundurmaya konulan eşya beyan yapılana kadar ……….. ay, beyan yapılışından itibaren ………. ay antrepo/sundurmada kalabilir
9) Eşya antrepoya/sundurmaya teslim edildikten sonra, deniz yolu ile gelenler
………..gün, karayolu ile gelenler ……………günde ilgili gümrük idaresine beyanda
bulunulması gerekir.
10) Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil
edilir. Bu fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, …………. sayılı
Kanun hükümleri uyarınca takibat yapılır
Cevaplar
1) e
2) e
3) c
4) e
5) e
6) Gümrük statüsü
7) araç üstü işlemi dilekçesi
8) 4/2
9) 45/20 gün
10) 6183
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12. İHRACAT İŞLEMLERİNDE LOJİSTİK AKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ihracat işlemlerinde gümrük sürecini ve yapılacak olan işlemleri
öğrenmenin yanı sıra ihracat çeşitlerini ve aralarındaki farklılıkları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- İhracatta malın hareket yönünü ve aşamalarını araştırınız.
2- İhracata ilişkin kanun ve yönetmelikleri gözden geçiriniz..
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İhracat işlemlerinde lojistik İhracatta malın hangi yollarla
akış
ve kurallar dairesinde alıcı
tarafa
ulaştığının
belirlenmesi.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu anlatımının yanı sıra
ihracat türleri arasındaki
farklara
vurgu
yapmaksuretiyle
konunun
daha iyi anlaşılır olmasını
sağlamak.
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Giriş
İthalat işlemlerinde olduğu gibi ihracat işlemlerinde de kanun ve yönetmeliklerle
belirlenmiş bir iş akışının varlığı söz konusudur. Bu akış malını ihraç etmek isteyen taraf için
önemli yükümlülükler getirmektedir.
İhracatçı taraf, malını lojistik firmaya taşıtmadan önce malın özellikleri, uluslararası
dolaşıma uygunluğu, çeşitli muayene sonuçlarını belgelemek durumundadır. Bu hususlara
ilişkin belgeler de lojistiğin orjinal sevk vesaiklerini oluşturmaktadır
Farklı ihracat türleri için farklı uygulamalar söz konusu olmuş ve malın lojistik akışı da
çeşitlenmiştir. Haftalık çalışmada ihracat çeşitleri ayrıca ele alınarak malın fiziki akışındaki
prosedürler ve farklılıklar üzerinde durulmuştur.
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12.1. İhracatta Gümrük İşlemleri
1

Beyan Yapılan Gümrük İdaresi (İlgili Gümrük)

2

E D I ( Gümrük İdaresinden Gelen Bilgiler Ulaşır)

3

Bilgi işlem Merkezi (Ankara) Beyan Yapılan Bilgiler Sisteme Girer

4

EDI (Merkezden Onaylanan Bilgiler Geri Gönderilir)

5

EDI Onaylanan Bilgiler (Beyan Yapılan Gümrük İdaresine Döner)

İhracat işlemlerinde, ihracatı yapılan ürün, ithalatçı ülke ve ihracatın şekli dikkate
alınarak, gümrük idaresine sunulacak belgeler hazırlanır.
Örnek olarak; Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye (İtalya'ya) sevk edilecek %100
pamuklu ipliğin ihracatı için;
a. Gümrük Beyannamesi,
b. Fatura,
c. Çeki Listesi,
d. A.TR Dolaşım Belgesinin hazırlanarak, gümrük idaresine sunulması gerekir.
Bu ürünün Serbest Ticaret Anlaşması (STA-EFTA) yapılan İsrail'e gönderilmesi
halinde ise aşağıdaki belgelerin;
a. Gümrük Beyannamesi,
b. Fatura,
c. Çeki Listesi,
d. EUR-1 Dolaşım Belgesinin hazırlanarak, gümrük idaresine sunulması gerekecektir.
Diğer ülkelere gönderilmesi halinde Menşei Şahadetnamesi 'nin ayrıca sunulması
gerekir.
12.1.1. Gümrük İdaresine Sevk Öncesi Hazırlık
İhraç edilecek eşyanın gümrük idaresine sevk edilmesinden önce aşağıdaki hazırlıkların
yapılması gerekir.
a. Eşyayı taşıyacak nakliyeci ile sözleşme yapılır ve malı taşıyacak araç plakası alınır.
b. İhracat için "Fatura" hazırlanır.
c. "Gümrük Beyannamesi" hazırlanır. İhracatçı birliğine kayıt ettirilerek, Nisbi Aidat
Makbuzu alınır.
d. Ülkesine göre A.TR - EUR-1 ve Menşei Şehadetnamesi düzenlenir. Ticaret ve Sanayi
Odasına onaylatılır.
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e. Çeki Listesi tamamlanır. Ürünün, kayda bağlı ürün olması halinde İhracatçı Birliğine
kayıt ettirilir ve onaylatılır.
f. İhracatın yapılacağı ülkeye göre FORM-A, Konsolosluk Onay Belgesi vb. gibi özel
belgeler var ise hazırlanır.
Gümrük idaresine Sevk Öncesi Hazırlık Şeması5
1

Malı Taşıyacak Nakliyeciye Rezervasyon Yapılır.

Malı Taşıyacak Araç Plakası Firmaya
Verilir.

2

İhracat İçin Dokümanlar Hazırlanır.

3

Fatura Düzenlenir. (Invoice)

4

Gümrük Beyannamesi 4'lü veya 8'li düzenlenir.

Nisbi Aidat Ödenir.
Kayıt

Gerekirse (Devam Formu)
5

A.TR/EUR-1
Menşei Şehadetnamesi

İhracatçı Birliğine

Kayıt

Ticaret ve Sanayi Odasına,

6

Çeki Listesi Hazırlanır. (PackıngList)

7

Ürün Kayda Bağlı İse

8

ihraç Edilecek Ülkeye Göre Hazırlanacak Özel Belgeler (Form-A, Konsolosluk Onayı v.b.)

9

Gümrük idaresine Sevk Yapılır.

- Kayıt

İhracatçı Birliğine,

12.1.2. Eşyanın Gümrüğe Beyanı
Gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük
idaresine beyan edilir.
İthalat ve ihracat işlemine tabi mal ve hizmete, gümrük kanununun uygulanması için
kanuna göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması
talebini içeren "Gümrük Beyanı"nın yapılması gerekir.
Gümrük beyanı, yazılı olarak, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla, sözlü olarak ya da
eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf
yoluyla, yapılabilir.
Gümrük Beyannamesini, kendi adına beyanda bulunan "beyan sahibi" kişi düzenler ve
gümrük idaresine teslim eder.
12.1.3. Gümrük Beyannamesinin Kabul ve Tescili
Gümrük idaresinde ilgili birime arz edilen gümrük çıkış beyannamesinin, öncelikle
kabul ve tescili gerekir. Bu nedenle; ihracata konu olan eşyanın muayeneye hazır durumda
olması ve sözü edilen eşyayı sevk edecek nakliyat aracının da eşya mahalline gelmesi ya da
yedi (7) iş günü içinde geleceğinin belgelenmesi zorunludur. Fakat; bu noktada standardizasyon
kontrolleri dışında, gümrük idaresince yaptırılacak tahlil ve ekspertiz gerektiren durumlarda
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veya geliş tarihleri ilgili belgelerdeki zamanı geçmemesi koşuluyla, nakliyatta kullanılacak
taşıtların gelişinden önce çıkış beyannamesinin tesciline gümrük idaresince izin verilebilir.
İlgili Gümrük İdaresince Gümrük Beyannamesinde bulunması gereken bilgilerin
içeriği, diğer ihracata konu belgelerin varlığı, beyannameyi imza edenin yetkisi ve diğer yasal
işlemler gümrük idaresince kontrol edilir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra Gümrük
Beyannamesinin tescili yapılır. Ancak; burada tescilin tamam olabilmesi için; gümrük
idaresince tutulan deftere uygun şekilde kaydı, kayıt sıra numarası ve tarihi, görevli memurun
imzası ile resmi mühürlerin varlığı aranır. Bu işlem sonucunda alınan tescil numarası, çıkış
beyannamesine eklenecek tüm diğer belgelere de yazılarak mühürlenir. Gümrük
Beyannamesinin tescili ve kabulü sürecinde eğer bir eksikliğe rastlanırsa, bu eksiklik tescil
işlemi sona ermeden önce giderilmelidir.
Bilgisayarlı sistem de ise; beyan sahibinin beyannameyi sisteme girmesiyle, beyanname
sistem tarafından tescil edilmiş olur. Daha sonra beyan sahibi tarafından imzalanarak, dökümü
alınan beyannameler gümrük irtibat servisindeki kabul memuruna verilirler. Kabul memuru
daha önce sisteme girilmiş olan beyanname ile kendisine verilen beyannameyi karşılaştırır.
Yapılan karşılaştırma sonucunda bir sorun çıkmazsa, kabul memuru ekran ve belge üzerindeki
beyannameyi onaylar.
Gümrük Beyannamesinin kabul ve tescilinden sonra, bilgisayar sistemi (EDİ-BİLGE)
"Muayenenin şeklini" belirler.
Kırmızı Sahada

Fiziki Muayene,

Sarı Sahada

Belgelerin Muayenesi yapılır.

Muayene yapıldıktan sonra ilgili kolcu aracı mühürler.
Otomasyon sisteminin bulunduğu gümrüklerdeyse, muayene için yukarıdaki işlemlerin
hiç birisine gereksinim yoktur. Tescil onayı yapıldıktan sonra sistem kendiliğinden muayene
kriterlerini, yöntemini ve muayene memurlarını belirleyecektir.6
12.1.4. İhracat Konu Eşyanın Muayenesi ve Yüklenmesi
İhracata konu olan eşyanın muayenesi, sundurma ve antrepolarda, gümrük idaresinin
göstereceği mahallerde, ihracatçı firmanın göstereceği mahallerde ve taşıt üzerinde yapılabilir.
Eşyanın muayene yeri belirlendikten sonra, muayene memuru muayene işlemini aşağıdaki
sıraya göre yapar. Bunlar;
1) Kabul ve tescil memurunun inceledikleri belgelerin beyannameye ve beyana uygun olup
olmadığı belirlenir.
2) Belge incelemesi sonunda sorun olmaması halinde, muayene için eşyanın bulunduğu
yere gidilir. Muayene mümkün olduğunca ihraç malına zarar vermeden ve idare
amirinin işaret ettiği şekil ve usulde yapılır.Muayene sırasında eşyanın kap sayısı, marka
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ve numarası, cinsi, türü, niteliği, miktar ve değer açısından beyana uygun olup olmadığı
saptanır. Malın yasak veya sınırlamalara tabi olup olmadığı kontrol edilir. Sonuçta
muayene neticeleri beyannamenin inceleme tablosunda gösterilir.
3) Muayene sonucunda eğer beyanın doğruluğuna kanaat getirilirse, eşya kolcu nezaretine
verilir. Kolcu ihracata konu olan malın sevk aracına yüklenmesine nezaret eder. Eşya
ambalajlarının sayısı, marka ve numaraların beyana uygunluğu ile eksik veya fazlalıkların olmamasına kolcu dikkat eder.
4) İhraç eşyası nakliye aracına tamamen yüklendikten sonra, Gümrük Beyannamesi kolcu
tarafından imzalanır ve muayene memuruna geri verilir. Muayene memuru da;
yüklemenin uygun olduğunu beyanname üzerine şerh düşerek, beyannameyi çıkış servisine verir.
Çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra Gümrük Beyannamesinin ihracatçı firmaya ait
olan üç no'lu nüshası, firma görevlisine (muhatabına, temsilcisine veya gümrük müşavirine)
iade edilir.
12.2. İhracat İşlemleri
Ülkelerin dış ticaret işlemleri ile ilgili en önemli unsurlardan biri ihracattır. Dış satım
anlamına gelen ihracat, ülkenin ürettiği mal, hizmet ya da hammaddelerin diğer ülkelere döviz
karşılığı satımı anlamında kullanılır. Bu bağlamda iktisat politikası ve dış ticaret işlemlerinin
en önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkar.
12.2.1. İhracat Kavramı ve Kapsamı
Ülkelerin dış ticaret işlemleri ile ilgili en önemli unsurlardan biri ihracattır. Dış satım
anlamına gelen ihracat, ülkenin ürettiği mal, hizmet ya da hammaddelerin diğer ülkelere döviz
karşılığı satımı anlamında kullanılır. Bu bağlamda iktisat politikası ve dış ticaret işlemlerinin
en önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bugünün ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyinde hiçbir ülke yalnızca kendi
ürettiklerini tüketme yolu ile kalkınmasını gerçekleştiremez. Günümüz de hiçbir ülkenin
hammadde kaynakları, enerji kaynakları, üretim kapasitesi ve sahip olduğu teknoloji yalnızca
kendine yeterli olacak yapıda değildir.63
Bugün bütün dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında fertlerin ve toplumun refah
seviyelerinin yükseltilmesi artık ortak hedef haline dönüştürülmüştür. Bu hedefe ulaşabilmek,
yatırımların arttırılması, üretimin çeşit ve miktar olarak çoğalması, artan üretimin ise
tüketiminin sağlanmasına yönelik sorunların çözümlenmesiyle mümkün olabilecektir. Bu
bağlamda, ülkeler için dış ticaretin önemi büyüktür. Dış ticarete ilişkin politikaların incelenmesi
Nedim İbrahimhakkıoğlu, Planlı Dönemde İhracatı Teşvik Politikası, Dış Ticaret Bülteni No:107 Eylül, 1986,
s.1.
63
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ise, çalışmanın ilerleyen bölümlerindeki konuları tartışmak için uygun bir kuramsal zemin
sağlayacaktır.
Dış ticaret politikası genel ekonomi politikasının önemli bir aracıdır. Dış ticaret
politikası devletin direkt olarak ülkenin dış ticaret akımlarını sınırlandırmak, özendirmek veya
bu işlemlerin yapılış şekillerini düzenlemek için almış olduğu, önlemlerin oluşturduğu
sistematik bir bütündür.64
Az gelişmiş ülkeler düşük tasarruf, düşük yatırım, düşük verim, düşük gelir ve tekrar
düşük tasarrufa dönüşen zor bir kısır döngü içindedir. Bu kısır döngüye tasarruf açığı da
denilebilir. Bu kısır döngünün yani tasarruf açığının ihracat gelirleriyle kırılması mümkündür.
Bu sayede kalkınmanın önündeki en büyük engel de ortadan kaldırılmış olacaktır.65
Kalkınmanın temel şartı sermaye birikimidir. Bunu ticari kapasitenin ihracat lehine
gelişmesi olarak da ifade edebiliriz. Çünkü kalkınma için gerekli olan girdilerin finansmanının
sağlanması bir anlamda ihracat hacmine bağlıdır. Gerekli harcamalar ihracattan sağlanan
dövizlerle karşılandığı takdirde dış finansmana yani borçlanmaya gerek kalmayacaktır.
Dolayısıyla ihracat, ekonomik büyümenin finansmanı açısından önemli bir faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır.66
İhracat, iktisadi büyümenin finansmanı açısından önemli bir faktördür. Globalleşmenin
dünyada hızla yükselen bir trend haline geldiği günümüzde, ticari olarak sınırlar ortadan
kalkmakta, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımları söz konusu olmaktadır. Bu durumda,
ülkeler arasında rekabet şartları çok ağırlaşmakta, ancak bu rekabet ortamında gelişmiş ülkeler
avantajlı duruma gelmektedirler. Böyle bir ekonomik düzende, bir ülkenin ekonomik
kalkınmasının büyük ölçüde ihracatta göstereceği performansa bağlı olduğu görülmektedir. Bu
nedenle ülkeler dış ticarete ayrı bir önem vermektedirler.
12.2.2. İhracatın Önemi
İhracat; bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satısıdır. Makro açıdan
incelendiğinde ihracat ülke ekonomileri açısından da çok önemlidir. Sanayileşmiş ve
sanayileşmekte olan ülkelerdeki ekonomik gelişmişliğin temel göstergelerinden biri de ihracat
performansıdır. İlk ve en dar bakış açısından ihracatın ülke ekonomisine faydası döviz girdisi
sağlamasıdır. Sağlanan döviz girdisi ile beraber dış ticaret dengesi de pozitif yönde bir etki
gösterecektir. Ana ülke açısından sayılabilecek bir diğer önemli ekonomik fayda da yeni iş
sahalarının yaratılmış olmasıdır. İhracatla beraber işsizlik oranı da azalacaktır.
Kalkınmanın temel şartı sermaye birikimidir. Bunu ticari kapasitenin ihracat lehine
gelişmesi olarak da ifade edebiliriz. Çünkü kalkınma için gerekli olan girdilerin finansmanının
sağlanması bir anlamda ihracat hacmine bağlıdır. Gerekli harcamalar ihracattan sağlanan

Seyidoğlu, s.117.
Ayşegül Narlı, İhracatı Teşvik Tedbirlerinin Tarihsel Gelişimi, Ankara: T.C. Başbakanlık Hazine ve Ticaret
Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Yayını, 1989, s. 7.
66
Narlı, s.10; Seyidoğlu, s. 117.
64
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dövizlerle karşılandığı takdirde dış finansmana yani borçlanmaya gerek kalmayacaktır.
Dolayısıyla ihracat, ekonomik büyümenin finansmanı açısından önemli bir faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yeni sanayileşmeye başlayan ülkelerde ilk sanayileşme hamleleri
genellikle ithal ikamesine dayanır. Ancak ithal ikamesine dayalı sanayileşmenin sonradan
ortaya çıkardığı sorunlar karşısında, ülkeler bu politika yerine ihracata dayalı bir sanayileşme
politikasına geçmişlerdir. Çünkü ithal ikamesinin kolay aşaması geçtikten sonra da ithalatın
yerli üretimle ikamesinin sürdürülmesi, iç Pazar yetersizliği, ölçek ekonomi kayıpları ve göreli
olarak sermaye yoğun ürünlere yönelinmesi nedeniyle üretim maliyetlerini arttırır. Sonuç
olarak ithal ikamesi yoluyla tasarruf edilen dövizin “iç kaynak maliyeti”, ihracat yoluyla
kazanılan dövizin iç kaynak maliyetini asar ve bu fark zaman içinde giderek artar.67
İhracata yönelik bir kalkınma politikası sonucunda ise, ihracatın artışına bağlı olarak
yeni iş kolları yeni istihdam imkânları oluşacak, ayrıca kazanılan dövizlerle ödemeler
bilançosunun açıkları kapanacağı gibi, ithalatın, dolayısıyla sanayinin finansmanında gerekli
olan dövizde kazanılmış olacaktır. Ayrıca döviz artışı ile yeni finansman teknikleri ve döviz
işlem ve ödemeleri kolaylaşacaktır. Ancak ihracatın arttırılması için verilen teşvikler ve yapılan
sık devalüasyonlar enflasyonist süreci daha da hızlandıracak, malların dışarıya gitmesi ile
içeride arz daralması ile enflasyon daha da yükselecek ve döviz kazanmayan kesimlerin
aleyhine (tarım, esnaf vb.) gelir dağılımı bozulacak, bu kesimlerin reel alım gücü düşecektir. 68
Bir ekonomide dış ticaretin, özellikle ihracatın ekonomik büyüme üzerinde olumlu
etkileri vardır. Bu etkiler; milli geliri artırması, piyasa genişlemesine yol açması, döviz
sınırlamalarını ortadan kaldırması, yurtiçi etkenliği ve verimliliği artırması, mukayeseli
üstünlüklere uygun bir kaynak dağılımına yol açması, genişletici kamu politikalarının
uygulanmasına izin vermesi ve tasarrufları artırmasıdır. Dolayısıyla ihracat, iktisadi büyümenin
finansmanı açısından önemli bir faktördür. Globalleşmenin dünyada hızla yükselen bir trend
haline geldiği günümüzde, ticari olarak sınırlar ortadan kalkmakta, sermaye ve işgücünün
serbest dolaşımları söz konusu olmaktadır. Bu durumda, ülkeler arasında rekabet şartları çok
ağırlaşmakta, ancak bu rekabet ortamında gelişmiş ülkeler avantajlı duruma gelmektedirler.
Böyle bir ekonomik düzende, bir ülkenin ekonomik kalkınmasının büyük ölçüde ihracatta
göstereceği performansa bağlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle ülkeler dış ticarete ayrı bir
önem vermektedirler.
Gelişmekte olan her ülke, ekonomik büyümesi için gerekli olan makine teçhizat ile
mevcut ve kurulmakta olan sanayi kuruluşlarının bir kısım hammadde ihtiyacı ve tüketim
malları ithalatı için büyük ölçüde dövize ihtiyaç duyar. Yani bir ülkenin kalkınabilmesi için
döviz çok gerekli bir olgudur. Ülkelerin bu dövizi elde edebilmesi büyük ölçüde, ihracata ve
ihracatta sağlanacak sürekli bir artışa bağlıdır.
12.2.3. İhracat İşleyiş Süreci
İhracatın işleyiş aşamaları şu şekilde sıralanabilir:
67
68

Narlı, s. 7.
M. Yiğit, İhracat ve İthalat Teşviklerinin Ekonomik Analizi, Kütahya: Üniversite Kitabevi, 1996, s. 15.
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İhracatçı sıfatının kazanılması: Bu aşama tacirlik sıfatının kazanılması (şirket kuruluşu)
ve vergi numarasının alınması, alınan vergi numarasının vergi dairesinden belgelendirilmesi,
ilgili ihracatçı birliklerine üyelik, ihracat yapılacak gümrüklere tek vergi numarasının
bildirilmesini kapsar.69
Müşterinin bulunması: Bu aşamada internet kanalı, yazışmalar yolu, fuarlara katılım,
tavsiye yolu veya alım heyetleri ile görüşmek suretiyle müşteri bulunur.70
Müşteri ile tüm detayların belirlenmesi: Bu aşamada müşteri ile malların kalitesi, fiyatı,
ödeme şekli, sevkiyat süresi, düzenlenecek doküman, ambalaj üzerindeki işlemler ve paketleme
detayları belirlenir.
Anlaşmanın yapılması: Eğer ihraç edilecek mal veya hizmetin değeri büyük miktarda
ise, alıcı iyi tanınmıyorsa veya sevkiyat uzun sürecekse mutlaka bir sözleşme düzenlenmelidir.
Ödeme şekli akreditif ise akreditifin gelmesi: Sözleşme yapıldığı zaman eğer ödeme
şekli akreditif olarak tespit edilmişse ihracatçı malların üretimine başlamadan önce mutlaka
akreditifin açılmasını beklemelidir
Malların hazırlanması: Hazırlanan mallar arada bir kontrat ya da akreditif varsa, onların
içeriğinde belirtilen şartları eksiksiz sağlamalıdır.
Dokümanların hazırlanması: Mallar hazırlanırken aynı anda malları temsil eden
dokümanlar da hazırlanır.
Malların nakliyeciye teslimi: Mallar nakliyeciye teslim edildiği zaman teslim edildiğine
dair konşimento ya da taşıma belgesi alınır. Bu belgeler nakliyeci tarafından mallar
yüklenmeden verilmez.
Gümrük işlemlerinin yapılması: Gümrüğe gitmeden önce hazırlanan dokümanlara ek
olarak düzenlenen gümrük beyannamesi (GB) önce bağlı olunan ihracatçı birliklerine
onaylatılır. Sonra malların gümrükte muayenesinin yapılması için gümrüğe verilir.
Gümrükte malların muayenesi ve hazırlanan belgeler özellikle GB’ ye uygun yapılır.
Kontrol ve muayeneden sonra malların fiili ihracatı gerçekleşmiş olur ve bu durum GB üzerinde
yetkililerce belirtilir. Ancak GB üzerindeki kapama işlemi mallar ülke sınırını terk ettikten
sonra yapılır.
8 Şubat 2008 tarihli yeni düzenleme ile yapılan en önemli değişiklik; 32 sayılı kararın
8.Maddesinde yapılmış olup, ihraç edilen malların bedelinin ihracatçılar tarafından yurda
getirilerek Türk Parasına çevrilmesi ve Döviz Alım Belgesine bağlanması zorunluluğu
kaldırılarak, 8 Şubat 2008 tarihinden itibaren ihracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.

Mehmet Melemen, S.Burak Arzova, Uluslararası Ticaret Alternatif Finansman Teknikleri ve
Muhasebeleştirilmesi Ticari Yazışma Örnekleri, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2000, s. 45.
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12.3. İHRACAT ÇEŞİTLERİ
Uygulamada karşılaşılan ihracat çeşitleri;


Özellik arz etmeyen ihracat



Kayda bağlı ihracat



Özelliği olan ihracat



Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkelere yapılacak ihracattaki
işlemler



İhracatı yapılacak ürüne göre ihracat olmak üzere sınıflandırılabilir.
12.3.1. Özellik Arz Etmeyen İhracat

Bu ihracat çeşidinde herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi herhangi bir kurumdan da izin
alınmaz. İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları GB ile
birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.
12.3.2. Kayda Bağlı İhracat
Kayda bağlı ihracat listesinde yer alan mallar özelliği itibarı ile ya sadece ihracatçı
ülkede bulunmaktadır ya da dünyada kısıtlı olarak bulunan mal cinslerinden biridir.
Kayda bağlı ihracatta ihracatçılar, GB ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine
müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt açıklamalarını
yaparak, gümrük idarelerine bırakılmak üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce kayıt
açıklaması düşülerek onaylanmış GB ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine
müracaat ederler.
12.3.3. Özelliği Olan İhracat
Uygulamada 8 çeşit özelliği olan ihracat vardır. Bunlar konsinye ihracat, kredili ihracat,
bedelsiz ihracat, fuarlara katılım, ithal edilmiş malların ihracatı, transit, serbest bölgelere
yapılan ihracat, kiralama yoluyla ihracat olarak sıralanabilir. İstisnaları dışında yapılan her
ihracatın döviz getirme süresi 180 gündür. Özelliği olan ihracatlarda ise döviz getirme süresi
180 günü aşmakta ya da farklı bir sürede döviz yurda getirilmektedir. Aynı zamanda özelliği
olan ihracatlarda normal ihracat prosedürü dışına çıkılır.
12.3.3.1. Konsinye ihracat
İhracata konu olan malın kesin satışının daha sonra yapılması koşulu ile dış alıcılara,
komisyonculara, şube ve temsilciliklerine gönderilmesi şeklinde gerçekleşen ihracat biçimidir.
Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır. Madde veya ülke politikası
açısından DTM’ce getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihracat
talepleri DTM’nın görüşü alındıktan sonra sonuçlandırılır. Konsinye ihracata izin verilmesi
halinde ihracatçı birliklerince GB üzerine konsinye ihracat açıklaması düşülerek onaylanır. Bu
233

şekilde onaylanan gümrük beyannamelerinin 90 gün içinde gümrük idaresine tevdi edilmesi
gerekir. Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içinde kesin
satışının yapılması gerekir.71
12.3.3.2. Kredili ihracat
Kredili ihracat, iki veya daha çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla,
ihracat bedelinin “Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı”nda öngörülen süreleri aşmayacak
şekilde yurda getirilmesine olanak tanıyan ihracat şeklidir. Kredili ihracatta süreler, tüketim
mallarında 2 yılı, yatırım mallarında 5 yılı aşamaz. Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar
mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi
ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır.
12.3.3.3. Bedelsiz ihracat
Bu ihracat şeklinde yapılan ihracatın bedeli resmi olarak yurt içine getirilmez veya
getirilmek zorunda değildir, ya da nasıl getirildiği ispat edilmek zorunda değildir. Yabancı
görev mensuplarının, Türkiye’de çalışan yabancıların, yurtdışına hane nakli sureti ile gidecek
Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, yabancı
turistlerin ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberinde götürdükleri,
gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtlar bedelsiz olarak ihraç edilecek mallar
kapsamındadır. Bedelsiz ihracat talepleri, “bedelsiz ihracat formu” doldurulmak suretiyle
doğrudan gümrük idaresine veya ilgili ihracatçı birliğine yapılır.
12.3.3.4. Fuarlara katılım
Türkiye’yi temsilen katılınacak fuar ve sergileri düzenleyecek organizatör firmalar,
“yeterlilik belgesi” alarak, başvuru formunu doldurup, bağlı bulundukları odaya onaylatarak
DTM’ye müracaat ederek fuarlara katılırlar. Fuarda sergilenen ürünler satılmışsa bedelini,
satılmazsa kendisini 90 gün içerisinde ülkeye geri getirmelidirler.
12.3.3.5. İthal edilmiş malların ihracatı
Yabancı menşeli ve vergileri ödenmiş olan mallar teşvikten ve KDV iadesinden
faydalanmamak suretiyle başka bir ülkeye ihraç edilebilir.
12.3.3.6. Transit
Transit ticarete aracı banka izin verir. Transit ticareti yapabilmek için alış fiyatı ile satış
fiyatı arasında lehte fark olmalıdır. Kambiyo açısından aradaki farkın yurt içine getirilmesi
yeterlidir. Transit olarak bir ülkeden alınıp diğer ülkelere satılan mallardan fon veya vergi
alınmaz.

H.Çetin Bedestenci, Murat Canıtez, Alâeddin İlker, Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, Ankara: Gazi
Yayınevi, 2004, s. 13.
71
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12.3.3.7. Serbest bölgelere yapılan ihracat
Serbest bölgelere yapılan ihracat, ihracat mevzuatı hükümlerine tabidir. Serbest
bölgeler, kurulmuş olduğu ülkenin milli sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında
bırakılan, ülkede geçerli olan dış ticaret ile diğer mali ve iktisadi alanlara yönelik devlet
düzenlemelerinin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı ve ihracatın artırılması amacıyla
ülkenin diğer kesimlerine kıyasla bazı sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin
tanındığı bölgedir.
12.3.3.8. Kiralama yolu ile ihracat
Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta malın belli bir süre için bedel karşılığında yurt
dışına çıkarılması söz konusudur ve süresi 1 yıldır. Bu şekilde bir ihracata konu olan malın yurt
dışında kesin satışına ilişkin talepler, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat izninin bitiş
tarihinden önce başvurmak koşuluyla, satış anlaşmasına istinaden DTM İhracat Genel
Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır. Ticari kiralama yoluyla yurt dışına gönderilen malın kira
bedelinin, izin süresinin sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde yurda getirilmesi gerekir.
Bu şekildeki bir ihracatta malın kesin satışı durumunda ise, kesin satış faturasının tarihinden
itibaren 30 gün içinde satış bedelinin yurda getirilmesi zorunludur. 72

72

Beratiye Öncü, Kobilerin İhracat El Kitabı, Ankara: İGEME, 2002, s. 114.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde ihracat işlemlerinde gümrük sürecini ve yapılacak olan işlemleri
öğrenmenin yanı sıra ihracat çeşitlerini ve aralarındaki farklılıkları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye sevk edilecekbir malın ihracatı için aşağıdaki
belgelerinhangisine ihtiyaç olmaz?
a. Gümrük Beyannamesi
b. Fatura
c. Garanti Belgesi
d. Çeki Listesi
e. A.TR Dolaşım Belgesinin hazırlanarak, gümrük idaresine sunulması gerekir
2) Serbest Ticaret Anlaşması (STA-EFTA) yapılan ülkeye gönderilecek bir mal için
aşağıdaki belgelerden hangileri gereklidir?
a. Gümrük Beyannamesi,
b. Fatura,
c. Çeki Listesi,
d. EUR-1 Dolaşım Belgesinin hazırlanarak, gümrük idaresine sunulması gerekecektir.
e. Hepsi
3) İhraç edilecek eşyanın gümrük idaresine sevk edilmesinden önce aşağıdaki
hazırlıklardan hangisinin yapılması gerekmez.
a. Eşyayı taşıyacak nakliyeci ile sözleşme yapılır ve malı taşıyacak araç plakası alınır.
b. İhracat için "Fatura" hazırlanır.
c. "Gümrük Beyannamesi" hazırlanır. İhracatçı birliğine kayıt ettirilerek, Nisbi Aidat
Makbuzu alınır.
d. Ülkesine göre A.TR - EUR-1 ve Menşei Şehadetnamesi düzenlenir. Ticaret ve
Sanayi Odasına onaylatılır.
e. Gönderilecek ürün bedelinin ödendiğine dair bankadan ödendi belgesi alınır.
4) Hangisi ihracatçı sıfatının kazanılması ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
a. Tacirlik sıfatı kazanılır
b. Vergi numarası vergi dairesinden belgelendirilir
c. Gümrük idaresine gümrük vergileri ödenir.
d. İlgili ihracatçı birliklerine üye olunur
e.

İhracat yapılacak gümrüklere tek vergi numarası bildirilir

5) İhracat iş akışında müşterinin bulunması aşamasında aşağıdaki yöntemlerden
hangisinden yararlanılabilir?
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a. İnternet kanalıyla iletişim
b. Yazışmalar yoluyla iletişim
c. Fuarlara katılım ile iletişim
d. Alım heyetleri ile görüşme
e. Hepsi
6) İhracatçıların, ihracatçı birliklerine onaylattıkları GB ile birlikte ihracatın yapılacağı
gümrük

idaresine

müracaat

etmeleri

suretiyle

yaptıkları

ihracat

şekline

…………….denir.
7) İhracata konu olan malın kesin satışının daha sonra yapılması koşulu ile dış alıcılara,
komisyonculara, şube ve temsilciliklerine gönderilmesi şeklinde gerçekleşen ihracat
biçimine ……………………denir.
8) İki veya daha çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, ihracat bedelinin
“Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı”nda öngörülen süreleri aşmayacak şekilde
yurda getirilmesine olanak tanıyan ihracat şekli …………………………dir.
9) Yabancı menşeli ve vergileri ödenmiş olan mallar teşvikten ve KDV iadesinden
faydalanmamak

suretiyle

başka

bir

ülkeye

ihraç

edilmesine

……………………….denir.
10) Alış fiyatı ile satış fiyatı arasında lehte fark olması ve bu farkın Kambiyo açısından yurt
içine getirilmesinin yeterli sayıldığı ihracat türü ………………dir.

Cevaplar
1) c
2) e
3) e
4) c
5) e
6) özellik arz etmeyen ihracatta,
7) Konsinye ihracat
8) Kredili ihracat
9) İthal edilmiş malların ihracatı
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10) Transit ihracat
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13. LOJİSTİKTE STOK VE DEPO YÖNETİMİ, MÜŞTERİ
HİZMETLERİ, AMBALAJLAMA VE ELLEÇLEME FAALİYETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Lojistik faaliyetlerin temel unsurlarından olan stok ve depo yönetimi kavramalarının
yanı sıra müşteri ilişkilerinin lojistik içerisindeki yeri de yine bu bölümde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Lojistikte depo yönetiminin önemini tartışınız.
2- Lojistik faaliyetler içerisinde elleçleme süreçlerini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Stok, depo
elleçleme

yönetimi

ve Lojistik faaliyetlerde stok ve
depo
yönetiminin
nasıl
yapıldığının
yanı
sıra
elleçleme eylemlerinin neler
olduğu ve nasıl yapıldığının
öğrenilmesi.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu anlatımıyla birlikte
ders notu içerisinde yer alan
görsel akış şemaları ve
ekipman
örnekleri
ile
konunun
pekiştirilmesi
sağlanacaktır.
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Giriş
Lojistikte depolama önemli bir yer tuttuğu gibi depolama şekli de ayrı bir öneme
sahiptir. Temel lojistik faaliyetler içerisinde yer alan depolama, stok, müşteri hizmetleri gibi
kavramlar, lojistik bütününü oluşturmakta ve davamlılığının sağlanmasında önem arz
etmektedir.
Gelişen küresel yapı ile birlikte lojistik anlayış da gelişmekte ve çalışmada incelenen
temel lojistik faaliyetlerinin yönetiminde her geçen gün yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır.
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13.1. Temel Lojistik Faaliyetleri
13.1.1. Stok Yönetimi
Stok: Tedarik edilerek veya üretilerek elde edilen, kullanılmadan veya müşteriye arz
edilmeden önce belirli bir süre atıl durumda tutulan ekonomik bir değere sahip malzeme ve
mallardır.
Üretim gereksinimlerinden veya Pazar koşullarından kaynaklanan sebeplerle işletmeler,
gerek girdi, gerekse çıktılarını belirli bir süre stoklamalıdırlar.
Temel Stok Sınıflandırması73
a. “Hammaddeler: imalata giren ve üzerinde işlem yapılarak değer kazandırılan tüm
varlıklardır.
b. Yarı mamuller: Üretim sürecine girmemiş, henüz son şeklini almamış, üretim safhası
içinde bulunan ve iş istasyonları arasındaki ara depolarda biriktirilen yarı işlenmiş
maddelerdir.
c.

Mamüller: Üretim sürecini tamamlayarak son şeklini almış, satışa veya kullanıma
hazır, müşteriye teslim edilmek üzere depoya konulan maddelerdir.

d. Hazır parçalar: Mamulün bir kısmını oluşturan ve genellikle dışarıdan tedarik edilen
maddelerdir.
e. Yardımcı malzemeler: tamir parçaları, kesme sıvası, makine yağı vbg. maddelerdir.”
Fonksiyon özelliklerine göre stok sınıflandırması74
a. Çevrim stoku: Üretim ve dağıtım faaliyetleri uzun süreli ve aşamalı olduğunda işletme
içinde oluşan yarı mamul stoklarına denir.
b. Emniyet stoku: Stok yokluğuna düşmemek için beklenen ihtiyaçtan fazla tutulan
stoklardır. Emniyet stoğunu azaltmak için
•

Talebin belirsizliği azaltılabilir

•

Siparişlerin gelme süresi azaltılabilir

•

Üretim süresi azaltılabilir

•

Talep oluştuğunda stoğun elde edilebilirliği arttırılabilir.

c. Mevsim stoğu: Mamuller için mamul talebinin fazla olduğu dönemlerde satılmak üzere
daha önceden imal edilerek bekletilen stoktur.

73
74

Johnson, a.g.e., s.102
Önür, 2011, a.g.e., s.85
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d. Promosyon stoğu: Çok çabuk ve etkin bir pazarlama promosyonu veya müşteriye fiyat
indirip, fazla satma önerisi verebilmek için tutulan stoktur.
e. Spekülatif stok: Fiyatlarda artma beklendiği zaman ihtiyaçtan fazla olarak alınan
malzeme stoklarıdır.
•

İmalat stok sisteminde, gereksinilen miktarın gereksinim duyulduğu zaman elde
olması ön planda tutulur.

•

İdeal durum, tüm stok kalemlerinin imalat süreci içerisinde bulunmasıdır.

•

Bu ideale ancak etkin bir stok yönetimi ile ulaşılabilir.

•

Stok kavramı, lojistik açısından olduğu kadar, üretim, pazarlama ve finansman
açısından da büyük önem taşır.

f. İmalat Stok Sistemi
•

Gereksinilen miktarın gereksinim duyulduğu zaman elde olması ön planda
tutulur.

•

Etkin uygulanan stok yönetimi sayesinde, işletmeler müşteri kaybına uğramadan
talep edilen tarihlerde, mevsimsel, bölgesel özellikleri de dikkate alarak satışla
orantılı stok bulundurmayı başarabilir.

Stok bulundurmanın nedenleri:
a. Stok, müşteri talebinin hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlaması
b. Stokların kontrol edilebilir olması
c. Şirketlerin karşılaşabileceği belirsizliklere karşı stok bulundurması.
d. Sistemde meydana gelebilecek verimsizliklere karşı
e. Stok kontrol sisteminde oluşacak bakım maliyeti.
Stok Maliyet Kalemleri:
a. Elde bulundurma maliyeti
b. Sipariş verme maliyeti
c. Satın
d. Satın alma maliyeti
e. Stoksuzluk maliyeti
Stok Kontrol Yöntemleri:
a. Gözle kontrol yöntemi:
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•

Stoklar ambar memuru tarafından gözden geçirilir.

•

Belirli bir düzeyin altına düşen stoklar için sipariş verilir.

•

Küçük işletmelerde uygulanır.

b. Çift kutu metodu:
•

Stok iki kutuda muhafaza edilir.

•

1. kutudaki stok bitince, yeni sipariş verilir.

•

2. kutudaki stok yeni sipariş gelene kadar firmanın stok ihtiyacını karşılar.

•

Küçük hacimli stok kalemlerinin kontrolünde kullanılır.

c. ABC yöntemi:
•

A türü stok: toplam stokun %15-20’ sini, toplam stok değerinin %75-80’ ini
oluşturur.

•

B türü stok: toplam stokun %30-40’ sini, toplam stok değerinin %10-15’ ini
oluşturur.

•

C türü stok: toplam stokun %40-50’ sini, toplam stok değerinin %5-10’ ini
oluşturur.

d. Sabit sipariş periyodu yöntemi:
•

Stok belirli bir düzeye indiğinde, toplam stok maliyetini minimum yapacak
şekilde, önceden belirlenmiş sabit bir miktar sipariş verilir.

Stok yönetiminin amaçları
BİRİNCİL AMAÇLARI

İKİNCİL AMAÇLARI

Stok yatırımlarını minimize etmek

Düşük birim maliyetler elde etmek

Müşteri hizmet kalitesini arttırmak

Yüksek devir hızına ulaşmak

Etkin ve verimli üretimi sağlamak

Etkin tedarikçi ilişkileri kurmak
Devamlı tedarik imkanı bulmak
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13.1.2. Depo Yönetimi
•

Depolama, belirli bir noktadan gelen ürünlerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup,
belirli bir noktaya gönderilmek üzere hazırlanmasıdır.

•

Depolama temel olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve
gönderme faaliyetlerini kapsar.

•

Depolar tedarik zinciri içerisinde yer alan ürünlerin geçici olarak saklandığı, dizildiği,
ürün tipine göre tasarımı yapılmış yardımcı işletmelerdir.

•

Depolama işleminin temel amacı, büyük miktarlarda ve müşteri siparişlerine göre
düzenlenmiş mamullerin depoya ve depodan pazara olan hareketlerinde kolaylık
sağlamaktır.75
13.1.2.1. Depo çeşitleri

a. İşleyişine göre:
•

İşletme deposu

•

Dağıtım deposu

b. Ürün şekline göre:
•

Dökme yük depoları

•

Parça yük depoları

c. toklanan mamul tipine göre:
•

Ticari ürün depoları

•

Dökme yük depoları

•

Ev eşyası depoları

•

Genel eşya depoları

•

Mini depolar

d. Mülkiyet sahipliğine göre

75

•

Özel depolar

•

Genel depo

•

Karma depo

Melemen, a.g.e., s.106
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•

Taşıt depoları

•

Soğuk hava depoları

Etkin depolama yönetimini sayesinde;
a. Depoda az alan-hacim kullanılır
b. Çok fazla ürün depolanabilir
c. Talepler hızlı şekilde karşılanır
d. Fire miktarı azaltılır
e. Etkin güvenlik sağlanır
f. Veri güvenilirliği sağlanır
g. En az hatalı sevkiyat imkanı sağlanır.
•

Stratejik depolama kararları: Depo kiralanacak mı yoksa satın mı alınacak, yoksa
her ikisinin kombinasyonu şeklinde mi olacak sorularının cevabını arar.

•

Operasyonel depolama kararları: lojistik performansın değerlendirilmesi amacı ile
yapılır.

Depolama sürecinin kriterleri:
1. Depo yer seçimi:
a. Çevresel etmenler
b. Taşıma maliyetleri
c. Depolama maliyetleri
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2. Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı: depo içinin ısı, nem, ses, ışık vbg.
Risk faktörlerini asgari seviyede tutulmasını ve birtakım teknolojilerle desteklenmesini kapsar.
3. Depo içi operasyon şeklinin seçimi: Ürün toplama, mal kabul, mal yerleştirme,
tahliye-yükleme gibi operasyonların çeşidinin hız ve maliyet unsurları göz önünde
bulundurularak seçilmesi işlemidir.
Doğru operasyon seçiminin avantajları76
1. Optimum personelle çalışmak
2. Envanter açığını, ürün kayıpları ve hasarlarını azaltacak kontrol mekanizmalarının
kurulması.
3. Bilgi teknolojileri desteğinin nerede, nasıl, ne amaçla kullanılması kararının
verilmesinin sağlanması
4. Eleman sayısı ve niteliğinin seçimi:İşgücünün fiziksel güç yeterliliğine sahip ve sistem
gereksinimlerini sağlayabilecek bilgi ve teknoloji konusunda eğitimli olması
gerekmektedir.
5. Bilgi teknolojisinin seçimi: Ürünler, depo içerisindeki mal kabulünden çıkışına kadar
radyo frekanslı barkod okuyucularıyla okutularak sistemden takip edilmeli, müşteriler
tarafından izlenebilirliğinin sağlanması için internet imkanı sağlanmalıdır.

76

Öncü, a.g.e., s.82
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13.1.2.2. Depolama Sürecinin Adımları

13.1.2.3. Depolama sürecinin görev ve rolleri:
a. Üretimi destekleme: yüzlerce parçadan meydana gelen bir ürünün bir çok alt tedarikçiden
toplanması ve tam zamanında üretim ortamına aktarılmasını gerçekleştirmektedir.

b. Stoklama: depoların öncelikli ve asıl işlemidir. Malların saklanması, tüketicinin isteklerine
uygun olarak ayırılıp gruplandırılması, müşteriye istediği anda sunulmasını kapsar
c. Konsolidasyon: Birleştirme anlamına gelmektedir.
•

Farklı göndericilerden gelen farklı yüklerin depoda konsolide edilerek, tek araçla sevk
edilmesi anlamında kullanılır.
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d. Yığın bölme: Tek bir yüke ait büyük bir sevkiyatın değişik alıcılara dağıtılmak üzere bir çok
küçük sevkiyata bölünmesidir.

e. Ürün birleştirme: Farklı merkezlerden teslim alınan ürünlerin, farklı merkezler adına
teslim alınarak depolanmasını sağlamaktır.
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13.1.3. Müşteri Hizmetleri
•

Fiyat, kalite, hizmet gibi unsurlarla birlikte müşteri gereksinimlerine uygun yanıt
verilmesidir.

•

Müşteri hizmet düzeyini sağlayabilmek için ürün bulunabilirliğinden, satış sonrası
hizmete kadar pek çok unsuru barındıran bir lojistik sistem dizayn etmek başarılı
müşteri hizmetlerinin temelini oluşturur.77
13.1.3.1. Müşteri Hizmetlerinin Temel Faktörleri

Lojistikte müşteri hizmetleri bileşenleri:

77

Melemen, a.g.e., s.68
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Müşteri hizmetlerinin temel bileşenleri
1. Ön işlem bileşenleri: hizmet öncesi bileşenlerdir.
•

Yazılı müşteri hizmetleri politikası

•

Sipariş personel erişilebilirliği

•

Örgütsel yapı

•

İşlem elemanları

•

Sipariş metodu

2. İşlem sırasındaki bileşenler: hizmet bileşenleridir.
•

Sipariş hazırlığı

•

Mevcut stokların bulunurluğu

•

Teslimat zamanı

•

Aktarma

•

Teslimat güvenilirliği

•

Mamullerin durumu

•

Sipariş statü bilgisi

3. İşlem sonrası bileşenler: Teslimat tamamlandıktan sonra destek elemanlarını kapsar.
•

Yedek parça elverişliliği

•

Mamul izleme

•

Faturalama işlemleri ve doğruluğu

•

Müşteri şikayetleri ve geri iadeler

•

Geri alma politikası
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13.1.4. Ambalajlama:
•

Ambalaj içerisinde yer alan mamulü, yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan,
temiz kalmasını sağlayan, taşınma, depolama ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran,
metal, kağıt, karton, cam, plastik vbg. malzemelerden oluşan ve aynı zamanda ürünün
tanıtımını yapan bir malzemedir.

•

Ambalajlama ile mamulün sahip olduğu ağırlık, fiyat, üretim tarihi, son tüketim tarihi,
ürünün içeriği vbg. Özelliklerine ait bilgiler verilmekte ve böylece tüketiciye seçim ve
kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.

•

Ambalajlama aynı zamanda mamulün çarpma, ıslanma ve zedelenme gibi fiziksel
etkilerden korumakta ve depolamada da kolaylık sağlamaktadır.
13.1.4.1. Ambalajlama türleri ve malzemeleri:
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•

“Cam malzeme; temizlenmesi kolaydır, gaz, nem, koku geçirmez, yeniden
kullanılabilir ve geri dönüşümlüdür fakat kırılabilir ve kimi durumlarda oldukça
maliyetli olabilmektedir.

•

Plastik malzeme; hafiftir, sağlamdır, kolay şekil alır, gazlara karşı koruyucudur ve
temizlemesi kolaydır fakat bazı durumlarda maliyetli olabilmesine karşın yeniden
kullanılabilir ve en çok kullanılan ambalajlama malzemesidir.

•

Karton malzeme; hafiftir, ucuzdur ve geri dönüşümlüdür fakat düşük dayanıklılık ve
sağlamlığa sahiptir. En çok kullanılan ikinci ambalajlama malzemesidir

•

Ahşap malzeme; dayanıklı, sağlam ve kullanımı kolaydır, ağır kırılgan yüklerde ve
havalandırma özelliğinden dolayı taze sebze ve meyvelerin ambalajlamasında tercih
edilir, tekrar kullanılabilir fakat ağır, hacimli ve temizlenmesi zor olan bir malzemedir.

•

Metal malzeme; dayanıklı ve sağlamdır, ışık, hava, su, böcek ve kemirgenlere karşı
yeterli derecede dayanıklıdır, fakat ağır ve maliyetlidir.

•

Tekstil malzeme; hafiftir, tekrar kullanılabilir ancak maliyetli olmakla beraber bazı
durumlarda düşük dayanıklılığa sahiptir.”78

Öncü, a.g.e., s.112
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•

Kullanılacak taşıma biçimi, ambalajlama faaliyetini doğrudan etkileyen bir faaliyettir.
Örneğin hava taşımacılığı, deniz taşımacılığına göre daha hafif ambalajları
gerektirmektedir.

•

Taşıma yapılacak ülkenin iklim koşulları ambalaj seçiminde önemli yer almaktadır.
Kuru ve soğuk bir iklimde taşınacak malın ambalajı sıcak ve nemli bir ikliminkinden
farklı olacaktır.

Ambalajlar kullanım şekillerine göre iki gruba ayrılırlar:
1. Atıl ambalajlar: Bir sefer kullanılabilen ambalajlardır. İçindeki parçalar kullanım
noktalarında tüketildikten sonra, bu ambalajlar kullanımdan çıkarılırlar. Karton veya tahta
ambalajlar genelde atıl ambalajlardır.
2. Geri dönüşümlü ambalajlar: Defalarca kullanılabilen ambalajlardır. Yapıldıkları malzemeye
göre, tedarikçi ile fabrika arasında belli sayıda rotasyon yapabilirler. Genelde metal veya
plastikten yapılırlar.
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Ambalajlar özelliklerine göre de iki gruba ayrılırlar:
1. Standart Ambalajlar: Birçok parça için kullanılan parçalardır. Aynı ambalajın değişik
parçalarca kullanılması, gerek yatırım veya harcamaları kısması açısından gerekse fabrikaya
kadar olan veya fabrika içi taşımacılıkta oluşturacağı standardizasyon açısından önemlidir.
2. Spesifik Ambalajlar: Parçaya özel ambalajlardır. Bu ambalajlar sadece tek bir parça için
kullanılırlar. Genelde büyük hassas ve maliyetli parçalar içindir.
Ambalajlama ticari olarak üç şekilde gerçekleştirilmektedir:
“1. Satış Amaçlı Ambalajlama: Herhangi bir ürünü, son kullanıcıya veya tüketiciye ulaştıran,
müşterinin satış noktasından ürünle birlikte aldığı ambalajlama tipi satış amaçlı
ambalajlamadır. (Örnek: Kutu süt ambalajı)
2. Dış Ambalajlama: Birden fazla satış ambalajını bir arada tutmaya yarayan ambalajlama tipi
dış ambalajlamadır. Dış ambalajlama üründen ayrıldığında ürün özelliğini değiştirmez ve bu
ambalajlama genellikle tüketici tarafından alınmaz. (Örnek: Kutu sütlerin birlikte tutulduğu
koliler)
3. Taşıma Amaçlı Ambalajlama: Satış amaçlı ambalajlama ve dış ambalajlama biçiminde
gerçekleştirilen ambalajların, depolanması ve taşınması sırasında zarar görmesini engelleyen,
dış ambalajlama yapılmış ürünleri, büyük sayılar halinde bünyesinde bulunduran ambalajlar
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taşıma amaçlı ambalajlardır. Bu perakende ambalajları içeren koli, kutu, karton ve kasadır.
(Örnek: Özel metal ve ya tahta kutular, trailer, vagon gibi)”79
Ambalajlamanın lojistik boyutu endüstriyel ambalajlama biçimlerini hedef alır. Lojistik
anlamda değerlendirildiğinde ambalajlamanın üç önemli işlevi bulunmaktadır. Bunlar;
1. Mamulü koruma ile ilgili işlevleri,
2. Depolamayı kolaylaştırma ile ilgili işlevleri,
3. Taşıma ile ilgili işlevleridir.
Ambalajlama mamulü dış etkenlerden korur ve kalitesinin bozulmamasını sağlar. Bu
işlevin yerine getirilebilmesi için mamule ilişkin şu özellikler bilinmelidir;
•

Kırılabilirlik,

•

Dayanıklılık,

•

Yüzeysel aşınmalara dayanma gücü,

•

Parasal değer,

•

Neme karşı hassasiyet,

•

Sıcaklık değişimlerinden etkilenme oranı,

•

Oksidasyon (metaller üzerinde çeşitli kimyasal maddelerin neden olduğu bir
tabakadır) ve korozyon (metalik malzemenin içerisinde bulunduğu toprak, beton, su
v.b. ortam tarafından elektrokimyasal tahribata uğramasıdır) gibi kimyasal
reaksiyonlara tepki,

•

Raf ömrü.

Bu sayede mamulün dış etkenlerden çarpma, ezilme, nem, ısı, gibi fiziki ve kimyevi
etmenlerden korunması sağlanır. İşlevin etkinliğinde ambalajın, optimum maliyette ve ürünün
lojistik hareketlerine cevap verebilecek nitelikte olması hedeflenmelidir.
13.1.5. Elleçleme
Malzeme boşaltma, Mal kabul, seçerek ayırma, Teslim-tesellüm, Paket açma, Bölme,
İstifleme, Yerleştirme, Yerini değiştirme, Yenileme-eksik tamamlama, Toplama, Yükleme, v.b.
işlemleri kapsamakta olup hammadde, parça, kutu, sandık, palet, bagaj vb. unsurların, A
noktasından B noktasına en verimli şekilde tüm hareketleri ile ilgili malzemelerin yüklenip
boşaltılması için gerekli araçların belirlenmesi, Düzenin oluşturulması ile ilgili faaliyetleri
içermektedir.

MEB, Ulaştırma Hizmetleri, Ambalajlama Malzemeleri, http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/
moduller_pdf/ambalajlama%20malzemeleri.pdf.
79
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Bir malzeme her hareket ettiğinde veya elleçlendiğinde organizasyona değer katmadan
sadece maliyete maruz kaldığından, malzeme yönetiminin ana amacı mümkün olduğu kadar
elleçlemeyi ortadan kaldırmaktır.
Amerika Malzeme Elleçleme Enstitüsü elleçleme prensiplerini on başlık altında
toplamıştır;80
“1. Planlama: Her faaliyette olduğu gibi, elleçleme faaliyetide kullanıcılar ve
planlamacıların ortak görüşü doğrultusunda planlanmalıdır.
2. Standartlaştırma: Standartlaştırma, yöntem ve ekipman kullanımında daha az çeşit ve
özgünleştirme gerekmektedir.
3. Çalışma: Gereksiz hareket ve taşımaların ortadan kaldırılması, kısaltılması veya
birleştirilmesiyle süreçler basitleşir, böylelikle yapılan işin hacmi düşmektedir. Süreç
yönetiminde operasyon akışı ve ekipman paylaşımı, işin hedeflenen biçimde yapılabilmesini
sağlamak için hazırlanmaktadır.
4. Ergonomi: Lojistik faaliyetlerin gerçekleştiği, depo, aktarma merkezi ve benzeri
ortamlarda gerçekleşen elleçleme faaliyetlerinde, ortamın ve seçilen ekipmanın üretkenliğini
artıracak ergonomiye sahip olması ön koşul olmaktadır.
5. Bir birim yük: Birim yük, bir seferde tek bir parça gibi taşınabilen veya depolanabilen
yüklerdir. Elleçleme faaliyetinde akıcılık sağlamak için, birbirinden bağımsız birçok parçanın
tek seferde taşınabilmesi sağlanmaktadır.

80

Meryem Uluskan, Lojistik Yönetimi, https://slideplayer.biz.tr/slide/10181369/
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6. Alan Kullanımı: Elleçleme faaliyetinde maksimum fayda, faaliyet alanının, etkin ve
verimli bir şekilde kullanılması ile sağlanmaktadır. Alan, malzeme taşıma ve elleçleme
operasyonlarında üç boyutlu olarak ele alınmakta ve kübik (dm3 veya m3 gibi) olarak
hesaplanmaktadır.
7. Sistem: Etkileşim halinde ve/veya bağımsız birimlerin oluşturduğu bütünün
toplamına sistem denilmektedir. Elleçleme faaliyetinde, malzeme hareketi ve depolama
faaliyetleri; kabul, muayene, depolama, üretim, montaj, ambalajlama, birim yük haline getirme,
sipariş toplama, yükleme, taşıma, vb. operasyonel sistemlerin sırasıyla ve koordinasyonlu bir
şekilde bir araya getirilmesiyle yapılmaktadır.
8. Otomasyon: Bir iş yerinde, iş verimini arttırmak amacıyla makineleşmeye otomasyon
denir. Emniyeti sağlamak, tekrarlı operasyonları hızlandırmak, işletme maliyetlerini azaltmak,
istikrarı ve öngörülebilirliği sürekli hale getirmek, operasyon verimliliğini arttırmak için
otomasyon sistemleri kullanılarak mekanik ve/veya otomatik olarak yapılmaktadır.
Otomasyonun başarısında tüm arayüzlerin uyumu (ekipman-ekipman, ekipman-yük, ekipman
operatör ve kontrol iletişimi) kritik öneme sahiptir.
9. Çevre: Birim yüklerin korunması ve biçimlendirilmesinde kullanılan konteyner, palet
ve diğer taşıma kaplarının malzemelerinin, mümkünse biyolojik olarak parçalanabilir ve/veya
geri dönüşümü yapılabilir şekilde tasarımlanması tercih edilmektedir.
10. Hayat Eğrisi Maliyetleri: Esaslı bir ekonomik analiz, bütün malzeme elleçleme
ekipmanları ve sistemlerinin tüm hayat maliyet eğrisini hesaba katmalıdır. Hayat eğrisi
maliyetleri, planlama, tedarik, yeni bir yöntemin yerleştirilmesi veya ekipmanın yeni bir
parçasını elde etmek için başlangıç harcamalarından ekipmanın ve/veya yöntemin tamamının
değiştirildiği zamana kadar geçen tüm nakit akışlarını içermektedir.”
13.1.5.1. Elleçleme Ekipmanları
Lojistik faaliyetlerde, uluslararası standartların kullanılması önemlidir. Ekipmanların standart
olması istenir ve elleçlenecek malzemenin miktarına, hareketlerin boyutlarına, mesafesine,
fiziksel tesisin karakteristiklerine ve zaman ihtiyacına göre ekipman seçimi yapılır.
1. Palet: Taşımayı kolaylaştırmak amacıyla yapılan, yüklerin ünite haline getirilerek tek bir
birim halinde taşınmasını sağlayan alçak platformlardır. Paletler indirme ve bindirme
işlemlerinin özellikle forklift gibi araçlar sayesinde daha hızlı olmasını sağlar. Paletler düz,
etrafı çevrili ve tekerlekli olmak üzere üç türlü olabilir.
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2. Forklift: Elleçleme faaliyetinde kullanılan arka ağırlıklı taşıma ve istifleme aracıdır.
Forkliftler genelde yakıt çeşitliliği ve yük kaldırma kapasiteleri farklı olarak dizayn edilmiş
olup, (1,45 tondan 90 tona kadar) yükseklikleri 4 metreye kadar çıkan motorlu araçlardır.
Ekipman, genellikle palet yardımıyla taşınan malzemeleri taşımak, kaldırmak ve istif etmek
için kullanılır ve elleçleme faaliyetlerini kolaylaştırarak, depo faaliyetlerinde elastikiyet
sağlamaktadır.

3. Vinç: Vinç, yükleri kaldırıp bir başka yere aktarmaya yarayan makinelerdir. Bu makinenin
en önemli kısmı elle, ya da vitesle verilen bir güçle hareket eden bir çark çemberidir. Bu çember
dönerek üzerine sarılı bir ipi ya da kabloyu harekete geçirir. Vinç, ağır cisimleri sadece
kaldırmakta değil, aynı zamanda bir yerden alıp başka bir yere nakletmekte de kullanılmaktadır.
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4. Konveyör: Konveyör, yükleri ya da gereçleri havadan ya da yerden taşımaya yarayan
sürekli aktarma mekanizmasıdır. Paket halinde ve ambalajlı bir halde bulunan malzemelerin
veya paletler üzerindeki yükün, kapalı devre çalışma düzeni ile taşınmasını sağlamaktadır.

5. Konteyner: Konteyner, milletlerarası kabul edilmiş standart ölçülerde imal edilmiş tabanı
ahşap, duvarları alüminyum levhalarla kaplı, tavanı çelik saçtan yapılmış, dikey veya yatay
olarak yüklerin elleçlenmesini ve ulaştırılmasını sağlayan taşıma kutularıdır.
Konteynerlerin lojistik faaliyetlerde kullanılmaya başlanması
•

Ambalajlama ve depolama masrafları ile yük aktarma işlemlerinde zaman tasarrufu,

•

Hasar oranları önemli ölçüde azaltılarak ekonomik fayda,

•

Ürünlerin taşınması esnasında hem dış koşullardan (hırsızlık, kaybolma, hasar gibi)
fiziki koruma, hem de ticari gizlilik,

•

Gümrük, işlemleri sınıflandırma gibi idari ve teknik konularda önemli getiriler
sağlanmıştır.
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Elleçlemede dört kriter faaliyeti yönlendirmektedir; hareket, zaman, miktar ve hacim.
1. Hareket kriteri, malzemelerin depo vb. yerlere girişi, çıkışı ve depo içindeki
hareketlerinin verimli bir şekilde yapılmasını ifade etmektedir.
2. Zaman kriteri, depo vb. yerlerde malzemelerin doğru ve en kısa vakitte sevk alanına
veya bekleyen araçlara taşınabilmesidir.
3. Miktar kriteri, depo vb. yerlerde yapılan bütün işlemlerin belirleyicisidir.
4.Hacim kriteri, elleçlemede kullanılan raflar, forkliftler, konveyörler gibi bütün
teçhizatın verimli planlanmasıdır.
13.1.5.2. Elleçleme Yöntemleri81
“1. X-Dock: Dock, endüstriyel bölge veya taşıyıcı terminalindeki yükleme ve boşaltma
platformu anlamına gelmektedir. Dock yöntemi ise malzemeler gönderilecekleri noktalara
göre; sipariş bazında, farklı ambalajlar içine hazır şekilde depoya gönderilir. Malzemeler
depoda en kısa sürede hiçbir elleçlemeye tabi tutulmadan sevk edilir. Depo mekânının en
ekonomik ve kısa süre ile kullanıldığı yöntemdir.
2. Flow-Thru: Malzemeler depoya ürün bazlı ambalajlama ile gönderilir. Malzemeler
depoda hemen sevkiyat noktalarının ihtiyaçlarına göre paylaştırılarak sevk edilir. Depo
mekânda kısa süreli kullanımla beraber taban alana en çok ihtiyaç duyulan yöntemdir.
3. Put Away: Malzemeler depoya ürün bazlı ambalajlama ile gönderilir. Malzemeler
depoda raf adreslerine kaldırılır. Siparişlere göre ürünler istenilen miktarlarda toplanır.”

MEB, UlaştırmaHizmetleri, Depo Tasarımı,
moduller_pdf/Depo%20Tasar%C4%B1m%C4%B1.pdf
81

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Lojistik faaliyetlerin temel unsurlarından olan stok ve depo yönetimi kavramalarının
yanı sıra müşteri ilişkilerinin lojistik içerisindeki yeri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi temel stok sınıflandırmasında yer almaz?
a. Hammaddeler
b. Yarı mamuller
c.

Taşımada hasar gören parçalar

d. Mamüller
e. Hazır parçalar
2) Aşağıdakilerden hangisi emniyet stokunun fonksiyonlarındandır?
a. Talebin belirsizliği azaltılabilir
b. Siparişlerin gelme süresi azaltılabilir
c. Üretim süresi azaltılabilir
d. Talep oluştuğunda stoğun elde edilebilirliği arttırılabilir.
e. Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi spekülatif stok için geçerli değildir.
a. İmalat stok sisteminde, gereksinilen miktarın gereksinim duyulduğu zaman elde
olması ön planda tutulur.
b. Stok maliyetlerinin düşürülmesinde yardımcı olmakla birlikte üretim
sürecinde ihtiyaç olan malzemeyi de el altında bulundurur
c. İdeal durum, tüm stok kalemlerinin imalat süreci içerisinde bulunmasıdır.
d. Bu ideale ancak etkin bir stok yönetimi ile ulaşılabilir.
e. Stok kavramı, lojistik açısından olduğu kadar, üretim, pazarlama ve finansman
açısından da büyük önem taşır.
4) Emniyet stoğunu azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
a. Talebin belirsizliği azaltılabilir
b. Siparişlerin gelme süresi azaltılabilir
c. Üretim süresi azaltılabilir
d. Talep oluştuğunda stoğun elde edilebilirliği arttırılabilir.
e. Hepsi
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5) Malzeme boşaltma, Mal kabul, seçerek ayırma, Teslim-tesellüm, Paket açma, Bölme,
İstifleme, Yerleştirme, Yerini değiştirme, Yenileme-eksik tamamlama, Toplama,
Yükleme, v.b. işlemleri içeren faaliyet aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
a. Elleçleme
b. Depolama
c. Stoklama
d. Üretim
e. Ambalajlama
6) Fiyat, kalite, hizmet gibi unsurlarla birlikte müşteri gereksinimlerine uygun yanıt
verilmesine ………………………..denir.
7) Bir sefer kullanılabilen ambalajlar……………………….…dır.
8) Defalarca kullanılabilen ambalajlar…………………………………dır
9) Esaslı bir ekonomik analiz, bütün malzeme elleçleme ekipmanları ve sistemlerinin tüm
………………………………………….hesaba katmalıdır.
10) Malzemeler depoda hemen sevkiyat noktalarının ihtiyaçlarına göre paylaştırılarak sevk
edildiği elleçleme türüne ……………………….denir.

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) Müşteri hizmetleri
7) Atıl ambalajlar
8) Geri dönüşümlü ambalajlar
9) hayat maliyet eğrisini
10) Flow-Thru
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14. LOJİSTİKTE TAŞIMA, GÜMRÜKLEME VE PAZARLAMA
FAALİYETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, lojistik faaliyetler içerisinde yer alan taşıma, gümrükleme ve Pazar
faaliyetleri temel başlıkları altında yer alan uygulamaları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Lojistik pazarlama faalyetlerini araştırınız.
2- Gümrükleme lojistik ilişkisini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gümrükleme ve pazarlam

Lojistik faaliyetler içerisinde Ders
notu
ve
görsel
gümrük işlemlerinin yerinin materyaller
yardımı
ile
öğrenilmesi.
konunun
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Giriş
Lojistik akış, fiziksel mal akışı temelli olmakla birlikte bu taşıma sürecinde mallara
ilişkin gümrükleme ve diğer işlemleri de bünyesinde barındırmaktadır. Öte yandan, işletmelerin
toplam lojistik maliyetleri de dikkate alındığında gümrükleme, depolama ve stok maliyeleri
gibi kalemlerin ne kadar önemli bir pay oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.
Bunlarla birlikte pazarlama faaliyetlerinin varlığı işletmenin devamlılığının yegane
şartlarından olduğu gibi lojistiğin devamlılığını da sağlamakta ve ürüne ilişkin fiyat, dağıtım
biçimi gibi hususları da etkilemektedir. Bu sebeple lojistik depolama, dağıtım gibi faaliyetlerin
yanında gümrükleme, pazarlama, satın alma gibi kavramları da bünyesinde barındırmaktadır.
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14.1. Temel Lojistik Faaliyetler Nelerdir?
14.1.1. Taşıma
•

Malların küresel ortamdaki hareketi uluslararası ticaretin bel kemiğini oluşturmaktadır
ve ekonomik büyümenin de kritik bir unsurudur.

•

Nakliye uluslararası piyasalarda ürünlerin rekabet edebilirliğine etki eden masraf
maliyetlerinin en önemli birimidir.

•

Malın uygun zamanda ve istenilen yerde en uygun biçimde teslim edilebilmesinin de
aracısı olmaktadır.

•

Taşıma hizmeti, lojistik faaliyetlerin en önemlilerinden biri olup, mal akışını sağladığı
için ticarette önemli rol oynamaktadır.

•

Ürünlerin istenilen zamanda ve yerde uygun maliyetle bulunması taşıma hizmeti
kapsamında gerçekleştirilir.

•

Bir şirketin taşıma politikası o şirketin tüm lojistik faaliyetleri birbirine bağlar.

•

Taşıma, ürünün bir noktadan başka bir noktaya hangi hızla (taşıma zamanı) ve
devamlılıkla (hizmetin sürekliliği) hareket edeceğinin belirleyicisidir.

•

Malların istenilen yerde ve istenilen zamanda bulunamaması, belki de daha pahalıya
mal olacak müşteri tatminsizliği ve kaybedilen satışlarla kendisini gösterecektir.

•

Lojistik ile müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için, bir taraftan rakiplerin daha
kısa sürede ürün ve hizmetlerin ulaştırılması hedeflenirken, diğer taraftan ulaşım
maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.
Ürünün taşınacağı mesafeye göre bir sınıflama yapıldığında;82
• Taktik Taşıma Planı: 500 km ve daha az mesafeye kadar olan
• Operatif Taşıma Planı: 500 km. daha uzak mesafeler için,

• Stratejik Taşıma Planı: 500 km. daha uzak, aynı zamanda deniz veya kıta aşırı
mesafeyi aşmayı gerektiren taşımalarda oluşturulmaktadır.
•

Taşıma türünün tespiti, sevk ve operasyon yönetimi, zaman planlaması ve program
hazırlama gibi konular lojistik aktivitelerinin öncelikli konularıdır.

•

Taşımacılık modlarını, taşıma araçları ve özelliklerine göre bir sonraki slaytta
görüldüğü gibi maliyet, hız,esneklik, taşınacak yük miktarı ve hizmet verilen yerlere
ulaşım erişebilirliği boyutuyla sınıflandırmak mümkündür.

MEB, Ulaştırma Dağıtım Malyetleri ve Fiyatlandırma, http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_
modul/moduller_pdf/da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%20maliyetleri%20ve%20fiyatland%C4%B1rma.pdf
82
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Demiryolu Taşımacılığı:
•

Düşük taşımacılık maliyetine sahiptir.,

•

Hizmet verilen yerlerin sınırlıdır ve zaman açısından dezavantajlıdır.

•

Düşük değerli ve ağır malzemelerin taşınmasında sıklıkla bu taşıma şekli kullanılır.

•

Kaza riski diğer taşımacılık biçimlerine göre daha azdır.

•

İlk yatırım maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı genellikle devlet tarafından kurulan
taşımacılık biçimidir.

•

Birden fazla taşımacılık sisteminin bir arada kullanıldığı kombine taşımacılık
sistemleri elverişlidir.

•

Uzun mesafe taşımalarına elverişlidir.

•

Çevre dostu olması nedeniyle gelecekte lojistik faaliyetlerde önemli rol oynayacağı
düşünülmektedir.
Karayolu Taşımacılığı:

•

Kapıdan kapıya (door to door) taşımacılık imkânı sağlar için

•

Tüketim mallarının taşınmasında, dünyada yaygın olarak kullanılır.

•

Küçük yüklerde havayolu, daha büyük yüklerde demiryolu ile rekabet etmektedir.

•

Taşımacılık maliyeti yüksek, ancak zaman unsurunun ön plana çıktığı durumlarda
kullanılan vazgeçilemez taşımacılık biçimidir.
Denizyolu Taşımacılığı:

•

En düşük taşımacılık maliyetine sahip olan taşımacılık türüdür.

•

Hizmet verilen yerlerin sayısı bakımında sınırlı kullanım alanına sahiptir.

•

Taşımacılık açısından en yavaş sistemdir

•

Dünya ticaretinde, büyük hacimli yüklerin taşınmasında, birden fazla taşımacılık
sistemlerinin kullanıldığı durumlarda önemli bir yer tutar.
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•

Limanlar, lojistik faaliyetlerin önemli noktalarıdır, yüklerin toplanmasında ve
dağıtılmasında stratejik öneme sahiptir.

•

Lojistik işletmeleri, ithalat, ihracat ve transit ticarette giderek artan bir biçimde
denizyolu taşımacılığından yararlanmaktadır.
Havayolu Taşımacılığı:

•

En yüksek taşımacılık maliyetine sahip olan taşımacılık şeklidir.

•

Zaman unsurunun önem kazandığı durumlarda gerekliliği olan bir taşımacılık
sistemidir.

•

Lojistik boyutlu taşımalarda, en az tercih edilen taşımacılık biçimidir,

•

Yüksek hızı nedeniyle diğer taşımacılık sistemlerine göre depolama maliyetlerini
düşürse de taşımacılık maliyetleri nedeniyle yaygın hale gelememiştir.

•

Boru Hattı Taşımacılığı:

•

Boru hattı taşımacılığı, çeşitli malları kullanma becerisi sınırlı olan ham petrol, petrol
ürünleri, doğal gaz ve su gibi ürünlerin taşınması için kullanılan bir yöntemdir.

•

Trafik ve hava şartlarından etkilenmemekte ve büyük miktarların taşınmasını
sağlamaktadır.

•

Tüm taşımacılık sistemleri içersinde en yüksek sabit ve en düşük değişken maliyetlere
sahiptir.
Yüksek Hızlı Demiryolları:

•

Taşımacılık sektöründe karayolları ve havayollarında çok yüklü bir trafiğin oluşması ve
mevcut koridorların bu yoğun trafik yükünü kaldıramaz duruma gelmesi ve daha az
zamanda daha çok yükü daha ucuz, güvenli taşıyabilmesi açısından demiryollarının ve
hızlı trenlerin değerini artırmaktadır.

•

Taşımacılık sektöründe karayolları ve havayollarında çok yüklü bir trafiğin oluşması ve
mevcut koridorların bu yoğun trafik yükünü kaldıramaz duruma gelmesi ve daha az
zamanda daha çok yükü daha ucuz, güvenli taşıyabilmesi açısından demiryollarının ve
hızlı trenlerin değerini artırmaktadır.83
Kombine Taşımacılık

•

Bir yükün çıkış noktasından itibaren birden fazla taşıma sistemi kullanılarak müşteriye
ulaştırılmasıdır.

MEGEP,
Ulaştırma
Hizmetleri,
Karayolu
Taşımacılığı,
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/programlar/ogretmenlik_ogretim/MTS_mbs/Karayolu%20Ta%C5
%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-1.pdf, 2009.
83
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•

Kombine taşımacılıkta mümkün olan ulaşım bileşimleri şöyledir;
 Denizyolu-Demiryolu-Karayolu
 Denizyolu-Demiryolu
 Demiryolu-Karayolu
Kombine Taşımacılık; Gereklilikleri

•

Taşıma Kaplarının Standart Hale Getirilmesi: Kombine taşımacılık yapılabilmesi için
öncelikle ünite haline getirilmiş taşıma kaplarının konteyner, palet v.b. halinde diğer
taşıma türlerine yükleme ve boşaltılmasına uygun teknolojik bütünleşmesi
sağlanmalıdır.

•

Taşıma Sisteminin Uyumlu Hale Getirilmesi: Taşıma sistemi içerisinde bulunan tüm
birimlerin taşıma planlarının yürütülmesi ve bilgi akış sistemi etkin ve verimli şekilde
sağlanmalıdır.

•

Kombine Taşımacılıkta Tarafların Hukuki Sorumluluğunun Ortaya Konması: Taşıma
türleri içerisinde taşıma sözleşmeleri sigorta ve sorumlulukların göndericiden alıcıya
kadar taşımanın her aşamasında belirgin hale getirilmelidir.

•

Ücret Tarifeleri: Kombine taşımacılığın etkin ve verimli olabilmesi için kullanılan
taşıma türlerinde uygun ücret tarifelendirilmesi yapılmalıdır.

•

Kombine Taşımacılıkta Tarafların Hukuki Sorumluluğunun Ortaya Konması: Taşıma
türleri içerisinde taşıma sözleşmeleri sigorta ve sorumlulukların göndericiden alıcıya
kadar taşımanın her aşamasında belirgin hale getirilmelidir.

•

Ücret Tarifeleri: Kombine taşımacılığın etkin ve verimli olabilmesi için kullanılan
taşıma türlerinde uygun ücret tarifelendirilmesi yapılmalıdır.
Kombine Taşımacılık ; Avantajları

•

Coğrafi nedenlerden dolayı zaman kayıplarını en aza indirmesi,

•

Gelişmiş taşıma tekniği (parça yüklerin konteyner veya başka taşıma kaplarıyla
birleştirilmesiyle, seri sevkıyat imkanı)

•

Özel yükleme araç ve gereçleri ile taşıma araçlarının çalışma sürelerinde
rasyonalizasyon
İntermodal Taşımacılık

•

Malların elleçleme yapılmaksızın taşımacılığın farklı modları kullanılarak benzer araç
ve yükleme üniteleri yardımıyla taşınmasıdır.

•

Intermodal yük taşımacılığında, konteyner veya treylerin hiç açılmadan karayolu,
demiryolu veya denizyolu ile taşınması kastedilmektedir.
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•

Hedef yüklemede ağzı kapatılan ünitenin teslim yerinde açılmasıdır

•

İntermodal yük taşımacılığı, her taşımacılık biçiminin sunduğu varlık ve kaynakların
optimum kullanımı ve entegrasyonu suretiyle kullanıcıların ekonomik çıkarlarını
korumaya katkıda bulunur.
Ekonomik etkileri şu şekilde gruplandırılabilir:

•

Altyapı maliyetlerini düşürme.
– Karayollarındaki trafiği azaltma.
– Mevcut kapasiteyi daha iyi kullanma.

•

Sosyal harcamaları azaltma.
– Güvenlik (genelde demiryollarında, özelde eşyada).
– Hava kirliliğinde azalma (daha az karbonmonoksit yayma).
– Daha az gürültü.
– Çevre faydası (daha az alan kullanımı).
– Enerji tüketimi (daha az enerji ihtiyacı)

•

Müşteri menfaatlerini koruma.
– Düzenli ve güvenli dağıtım ağı.

•

Doğrudan tasarruf.
– Daha az personel masrafı (şoför, sürüş süresi, gece vardiyası).
– Değişken maliyetlerde tasarruf.
– Malzemede daha az aşınma (bakım-onarım, lastik ve yakıtta daha düşük
değişken maliyet).

•

Doğrudan tasarruf.
– Daha uzun “tır (çekici)” ömrü.
– Daha küçük araç filosu.
– Araç vergilerine muafiyetler/indirimler/geri ödemeler.
– Daha az otoban ücreti.

•

Dolaylı Tasarruf.
– Daha esnek taşıma miktarı organizasyonu.
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– Sürücü için rahatlık: demiryolunda geçen süre şoför için istirahat zamanı olur.
– Mevcut taşıma kapasitesinin daha iyi kullanımı.
– Taşıma esnasında eşyaya daha az zarar vererek ekonomik katkı sağlar.
14.1.2. Sipariş İşleme
•

Siparişin yerine getirilmesi müşterinin siparişi vermesi ile başlar.

•

Müşteri temsilcisi siparişi alır.

•

Sipariş finans bölümüne gönderilerek müşterinin kredi durumu belirlenir.

•

Envanter kontrolüne gönderilir.

•

İstenen mal var ise nakli gerçekleştirilir.

•

Yok, ise sipariş üretim bölümüne gönderilir.

•

Üretim yapıldıktan sonra nakil işlemi gerçekleştirilir.

•

Ayrıca bu süreçte envanter kontrolü, müşteri kredisi, faturalama fonksiyonları ve
alacak hesapları kontrol edilir.

•

Sipariş işleme, organizasyonun müşteri arayüzü ile kilit önemde bir alan olduğu için,
müşterinin hizmet algısı ve tatmini üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

•

Günümüzde sipariş işleme faaliyeti artık elektronik ortama taşınmıştır
14.1.3. Satış Sonrası Servis Desteği84

84

•

Malzemelerin, proses içi stokun ve nihai ürünün hareketini sağlayarak üretime destek
olur.

•

Lojistik satış sonrası servis desteği sağlamaktan da sorumludur.

•

Bu faaliyetler parça ve hizmet desteği; tamir parçalarının bayilere teslimatını, yedek
parçaların stoklanmasını, müşterilerden hatalı veya bozulan ürünlerin toplanmasını ve
tamirler için taleplere hızlı yanıt verilmesini içerir

•

Amacı satış faaliyeti sonunda müşteri memnuniyetini artırmaktır.

•

Satış sonrası servis desteği faaliyeti lojistik sistemin iyi çalışması ile bağlantılı olup,
endüstriyel müşterilerin tamiri beklerken üretimi durdurması veya gecikme olasılığını
bu gecikmeden doğacak maliyeti engellemeyi hedefler.

Melemen, a.g.e., s.127
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14.1.4. Fabrika ve Depo Yeri Seçimi
•

Fabrika ve depo yeri seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterler; Doğal
kaynaklara yakınlığı, Üretimin hedeflediği müşteri grubuna yakınlığı ve bu grubun
yapısı potansiyel iş gücüne kaynak olabilirliği, fabrikanın ve deponun kuruluş
yerindeki vergi oranları ve devlet teşviklerinin olabilirliği, İşgücü ücretlerinin oranı,
birden fazla taşımacılık modunun uygulanabilirliği, Enerji kaynaklarına yakınlığı,
Depo alanlarının minimum maliyetle maksimum yararı sağlayabilirliği gibi konuları
içermektedir.
14.1.5. Satın Alma85

85

•

Satın alma, faaliyetinin lojistik açısından görevi işletmeye hammadde, yarı mamul ve
hizmet sağlayan firmalarla ilişkilerin düzenlenmesi ve imalatın ihtiyacı olan girdilerin
zamanında hazır bulundurulmasıdır.

•

Bu çerçeve içinde; hangi malzeme, ne zaman ve ne miktar sipariş edilecek, hangi
firmadan satın alınacak? Tedarik kaynakları nasıl değerlenecek? Hangi taşıma araçları
kullanılacak? Gelen malzeme nasıl depo edilecek? gibi konular üzerine odaklanılır.

•

Satın alma, faaliyetinin lojistik açısından görevi işletmeye hammadde, yarı mamul ve
hizmet sağlayan firmalarla ilişkilerin düzenlenmesi ve imalatın ihtiyacı olan girdilerin
zamanında hazır bulundurulmasıdır.

•

Bu çerçeve içinde; hangi malzeme, ne zaman ve ne miktar sipariş edilecek, hangi
firmadan satın alınacak? Tedarik kaynakları nasıl değerlenecek? Hangi taşıma araçları
kullanılacak? Gelen malzeme nasıl depo edilecek? gibi konular üzerine odaklanılır.

•

Satın alma faaliyeti ile neler hedeflenir?

•

Malzeme akışındaki süreklilik ile operasyonların yürütülmesi için gerekli hizmetin
sağlanabilmesi ve tedarik edinilmesi,

•

Stok yatırımının ve kayıpların minimum düzeyde tutulması,

•

Satıcılar arasındaki rekabetin varlığı veya geliştirilmesi,

•

Satın alınan malzemelerin standardize edilmesi,

•

Gerekli kalite standartlarının belirlenmesi ve güncellenmesi,

•

Gerekli malzemelerin ve hizmetin en düşük nihai fiyattan satın alınması,

•

İşletmenin rekabetçi pozisyonunun güçlendirilmesi,

•

İşletmenin çeşitli departmanları arasında koordinasyonun sağlanarak üretken iş
ilişkisinin geliştirilmesi,

Cafer Salcan, Lojistik Yönetimi, https://www.slideshare.net/cafersalcan/lojistik-ynetimi, 2012.
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•

Satın alım işlerinin mümkün olan en düşük yönetim maliyetine katlanılarak
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

•

Gerekli malzemelerin ve hizmetin en düşük nihai fiyattan satın alınması,

•

İşletmenin rekabetçi pozisyonunun güçlendirilmesi,

•

İşletmenin çeşitli departmanları arasında koordinasyonun sağlanarak üretken iş
ilişkisinin geliştirilmesi,

•

Satın alım işlerinin mümkün olan en düşük yönetim maliyetine katlanılarak
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
14.1.6. Gümrükleme

•

Gümrük, bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi
olarak adlandırılır.

•

Günümüzde gümrük kavramı; küreselleşen ekonomi içerisinde hem yerel sanayinin dış
etkenlere karşı koruma işlevini yerine getiren hem de devlet hazinesine gelir sağlamak
amacıyla çalışan devlet kurumunu ifade etmektedir.

•

Gümrükleme faaliyeti, lojistik işletmelerinin gündelik faaliyetleri içinde yer alan,
Gümrük Kanun ve Yönetmelikleri’nin kısa süre içerisinde yorumlanması ve acil
kararların alınmasını gerekli kılan ve işlemler bütünüdür.

•

Küresel lojistik yaklaşımında karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu veya diğer
ulaştırma modları veya kombine modlardan birinin tercih edilmesi fark etmeden, ulusal
sınırların dışına veya dışından yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı için planlanacak
bir lojistik faaliyette, gümrük işlemleri yapılacak organizasyonun türü de dikkate
alınarak lojistik planlara dâhil edilmektedir.
14.1.7. Pazarlama Dağıtım Kanalları Ve Lojistik
14.1.7.1. Pazar Ve Pazarlama86

86

•

Pazar, mal ve hizmetlerin satışa sunulduğu, alıcıların ve satıcıların karşılaştıkları,
malların sahipliğinin değişiminin yapıldığı yer olarak tanımlanmakta ve mal veya
hizmetlerin bugünkü tüketicileri ve gelecekte tüketici olabilecek tüm kişi, kurum ve
kuruluşları kapsamaktadır.

•

Arz ve talebin bulunmadığı yerde pazardan söz edilemez (Arz, üretilen bir mal veya
hizmetin sunulması, talep ise bu mala veya hizmete yönelen istektir.)

MSO, Pazar ve Pazarlama, http://msonet.org/cat.asp?nid=209&n=147, 2011.
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•

Pazar, hem üretici hem de tüketici için tasarruf sağlayarak üretime ayrılan zamanın
artmasına yardımcı olmaktadır. Yeni ürünlerin tanıtımını sağlamakla birlikte, alışveriş
sonucu sahiplik faydası yaratmaktadır.

•

Bir pazar, tüketici, müşteri ve alıcılardan oluşmaktadır:

•

Tüketici; ürün veya hizmetleri, kendi gereksinimleri için satın alan gerçek kişi ve
kurumlardır.

•

Müşteri; bir işletmenin ürün veya hizmetini sürekli satın alan veya bir satış noktasından
sürekli alışveriş yapan gerçek kişi ve kurumlardır.

•

Alıcı; başka kişiler ve kurumlar adına ürün veya hizmet satın alan kişilerdir.

•

İşlevsel açıdan pazar türleri; tüketici pazarları, örgütlenmiş pazarlar ve uluslararası
pazarlar olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır
– Tüketici pazarları: Kendisinin veya ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
mal ya da hizmet satın alan tüketicilerin oluşturduğu pazardır. Geniş coğrafi
alana yayılmış ve satın alma miktarı az olan pazarlardır. Nüfus çoğaldıkça ve
kişilerin satın alma güçleri arttıkça, tüketici pazarının sayısı ve büyüklüğü de
genellikle artar.

•

İşlevsel açıdan pazar türleri; tüketici pazarları, örgütlenmiş pazarlar ve uluslararası
pazarlar olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır
– Örgütlenmiş pazarlar: Mal ve hizmetlerin satın alınarak işlendiği veya
işlenmeden diğer örgütlere veya nihai tüketicilere satışının yapıldığı işletmeler
veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan pazara, örgütsel pazar
denilmektedir. Endüstriyel pazarlar, aracılar pazarı, kurumlar pazarı ve devlet
pazarı olmak üzere dört grupta incelenir.

•

İşlevsel açıdan pazar türleri; tüketici pazarları, örgütlenmiş pazarlar ve uluslararası
pazarlar olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır
– Endüstriyel pazarlar (üretici pazarı veya işletme pazarı): Çeşitli mal ve
hizmetleri satın alarak bunları işlemek suretiyle yeni ürünler elde eden ve bu
ürünleri başkalarına satan, kiralayan veya arz eden kişi ve kuruluşlardan oluşur.

•

İşlevsel açıdan pazar türleri; tüketici pazarları, örgütlenmiş pazarlar ve uluslararası
pazarlar olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır
– Endüstriyel Pazar Özellikleri
•

Endüstriyel mallara olan talebin fiyat değişimlerine karşı daha az duyarlı
olması,

•

Reklam yerine kişisel satışın yaygınlığı,
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•

•

Endüstriyel talebin dalgalı bir yapı göstermesi,

•

Alıcı ve satıcıların tüketici pazarındakine göre az ve bilgili olması,

•

Direkt alışverişin yaygınlığı

İşlevsel açıdan pazar türleri; tüketici pazarları, örgütlenmiş pazarlar ve uluslararası
pazarlar olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır
– Aracılar pazarı: Kâr amacıyla yeniden satmak ya da kiralamak üzere üretilmiş
malları satın alan kişiler ile toptancı ve perakendeci aracılardan oluşur. Aracılar
tıpkı üreticiler gibi yeniden başkalarına satmak üzere ve eylemlerini yürütmek
için mallar satın alırlar ancak asıl önemli olan hiçbir işlem geçirmeden yeniden
satmak için malların satın alınmasıdır.

•

İşlevsel açıdan pazar türleri; tüketici pazarları, örgütlenmiş pazarlar ve uluslararası
pazarlar olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır
– Kurumlar pazarı: İşletmelerin dışında kalan ve kâr amacı gütmeyen sivil toplum
örgütleri, odalar, sendikalar, yardım kuruluşları, dernek, siyasal parti vb.
kurumlar çeşitli toplumsal eylemlerini yürütmek için mallar satın almaktadırlar
bu da yeni bir pazar oluşturmaktadır.

•

İşlevsel açıdan pazar türleri; tüketici pazarları, örgütlenmiş pazarlar ve uluslararası
pazarlar olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır
– Devlet pazarı: Devletin satın aldığı mallar ve hizmetler çok çeşitlidir. Devlet; bir
satın alan olarak, tek vücut bir örgüt değildir. Devletin yüzlerce merkezî ve yerel
türlü örgütleri, kurumları ve daireleri, mallar ve hizmetler satın alırlar. Bu pazar
çok büyük ve dağınıktır. Sıkı siyasal düzenlemelere göre mallar satın alınır.

•

İşlevsel açıdan pazar türleri; tüketici pazarları, örgütlenmiş pazarlar ve uluslararası
pazarlar olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır
– Uluslararası pazarlar: Ülkenin kendi sınırları dışındaki bütün pazarlar
uluslararası pazarlar adını alır. Bu pazarlar birbirinden çok farklı kurallara ve
satın alma davranışlarına sahiptir.

•

İşlevsel açıdan pazar türleri; tüketici pazarları, örgütlenmiş pazarlar ve uluslararası
pazarlar olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır
– Uluslararası pazarlar; Genel özellikleri şunlardır:
•

Uluslararası pazarlarda şiddetli rekabet hakimdir.

•

Dış pazarlarda politik ve kurumsal etkenler rol oynar.

•

Uluslararası pazarlarda bilgi toplama, pazarlama araştırması yapmak
oldukça masraflı ve zordur.
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•

Uluslararası pazarlarda, iç pazara göre fiyatlar daha düşüktür ve ürün
çeşidi fazladır.

– Uluslararası pazarlar; Genel özellikleri şunlardır:
•

Kalite, ambalajlama ve standartlaştırma önemlidir,

•

Genel olarak iş hayatına ilişkin çeşitli yasal düzenlemeler ile gümrük
işlemleri ve prosedürler ülkeden ülkeye değişir.

Pazarlama tanımlarında ortak olarak vurgulanan noktalar incelendiğinde karşımıza
şunlar çıkar:
•

Pazarlama, insanların gereksinimlerinin ve isteklerinin doyurulmasına yöneliktir.

•

Pazarlama, değişimi kolaylaştırır ve gerçekleştirir.

•

Pazarlama çeşitli eylemlerden oluşur.

•

Pazarlama eylemleri insanlar ve örgütler tarafından yapılır.

•

Pazarlamaya ürünler, hizmetler ve düşünceler konu olurlar.

•

Pazarlama eylemleri planlanmalı ve denetlenmelidir.

•

Pazarlama ve Lojistik

•

işletmelerin iki temel fonksiyonu vardır; ilki mal ve hizmetlerin üretimi, ikincisi ise
bunların pazarlanmasıdır

•

Üretim faaliyeti girdileri çıktılara dönüştürerek şekil faydası yaratır

•

Pazarlama üretimi tamamlayıcı bir role sahip olup, yer ve mülkiyet faydalarını yaratan
faaliyetler bütünüdür.

•

Pazarlama ve Lojistik

•

Üretim ve tüketim arasında oluşan açıklıklar, yer ve mülkiyet faydalarının yanı sıra,
zaman faydası yaratılarak ortadan kaldırılır.

•

Pazarlama ve Lojistik

•

Zaman faydası, ürünün istenilen zamanda satın alınmasının sağlanmasıyla yaratılır.
– Örneğin, belirli mevsimlerde üretilen çay yaprağı, çay üretimi için depolanarak
sürekli üretimde kullanılır. Çay yaprağının depolarda saklanarak ihtiyaç
duyulduğu zamanlarda üretim için işleneceği fabrikaya gönderilmesi zaman
faydası yaratır. Üretilen çayın değişik kentlere satılması için gönderilmesi ve
taşınmasıyla mekân faydası yaratılmış olur. Çay demlemek için bu çaylardan
marketten bir paketin satın alınmasıyla da mülkiyet faydası yaratılmış olur.
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•

Pazarlamanın hedefi, üretilen bir mal ya da hizmet için doğru ürünün, doğru yerde,
doğru zamanda, doğru satıcıyla, doğru fiyatla, doğru müşteriye ulaştırılmasıdır.

•

Belirtilen hedefler, lojistiğin yedi doğrusu olarak adlandırılan (doğru ürünün, doğru
miktarda, doğru şartlarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru tüketiciye, doğru fiyatla
ulaşması olarak belirtilen) hedeflerle ortak amaca sahiptir.

•

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ile pazarlamanın etkin bir biçimde işleyişinden ve bu
etkinliğin firmaya yansımasından söz edilebilir. Bu etkinlik iyi bir lojistik destek ile
sağlanmaktadır.

•

Lojistiğin, pazarlama fonksiyonlarında etkin role sahip olduğu bilinmektedir.

•

Pazarlama fonksiyonları; pazarlama sistemi ve pazarlama yönetimi fonksiyonları olarak
iki ana grupta toplanabilir.

•

Pazarlama yönetim fonksiyonlarından biri olan dağıtım kanalları (Değişik etkenler göz
önüne alınarak en uygun dağıtım kanal bileşiminin (perakendeci, toptancı vb.) seçimi
ve fiziksel dağıtımdan (ulaştırma, depolama, stoklama ve yardımcı aktiviteler) oluşur)
(belirtilen fonksiyon lojistik faaliyetler kapsamındadır)

•

İyi bir dağıtım kanalına sahip olmayan işletme için sağlıklı bir lojistik faaliyetin
gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır.

•

Lojistik faaliyetlerin pazarlama faaliyetlerine etkisi dikkatli bir biçimde incelendiğinde,
pazarlama faaliyetlerine ilişkin kararların optimuma ulaşması için, lojistik
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faaliyetlerinde “nasıl?, nerede?, ne kadar?” sorularına verilecek cevapların önemli
olduğu görülmektedir.
•

Lojistik faaliyetler kapsamında; stok kararları, taşıma kararları ve depolama kararları,
pazarlama faaliyetlerinin zaman, mekân, mülkiyet faydası sağlayabilecek faaliyetlerini
doğrudan şekillendirmektedir.

14.2. Pazarlama Karması
Bu sınıflandırmaya pazarlamanın 4P’si de (Produce-Price-Promotion-Place) denir.
Ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım elemanları seçilen hedef pazarda müşteri gereksinimlerini
tatmin için temel karar değişkenlerinin karışımı olarak karşımıza çıkmaktadır.87

87

EnginYılmaz, Pazarlama Karması Nedir, http://www.enginyilmaz.net/pazarlamanin-4psi-nedir/, 2014.
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Pazarlama karmasının hedefi müşteridir.
Pazarlama karması dendiğinde akla ilk gelen, geleneksel ürün merkezli pazarlamadır
(4P): Tüm dünyadaki değişimden pazarlama dünyası da payını almakta ve ürün merkezli
pazarlama yerini müşteri merkezli pazarlamaya bırakmaktadır. Bu yeni anlayış, müşteri
gözüyle pazarlama karması elemanları 4C (Customer Value, Cost to the Customer,
Convicience, Communication) olarak adlandırılmakta ve müşteri faydası, müşteri maliyeti,
müşteriye uygunluk, müşterilerin iletişimi olarak sıralanmaktadır:

14.2.1. Ürün
Ürün denildiğinde akla gelen ilk şey fiziksel varlığa sahip olan bir nesne olmasıdır.
Sanılanın aksine işletmeye para akışı sağlayarak varlığını sürdürmesini sağlayan, satışa
konu olan hizmetler ve düşünceler bu kategori dâhilindedir.
Üretim ürünleri;
– Ham maddeler (buğday, meyve, su ürünü, orman ürünü vb.)
– Üretim gereçleri (saç levha, demir çubuk, rulo kâğıt vb.)
– Donatım ürünleri (fabrika binası, ekmek fırını, minibüs vb.)
– İşletme gereçleri (cila, boya, yağ vb.)
– Yardımcı donatım ürünleri (bilgisayar, hesap makinesi, taşıma aracı vb.)
– Örgütler kişiler yerler ve düşünceler
Hizmetler, iki bölümde değerlendirilir:
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–

Birinci bölümdeki hizmetler, mühendislik,
taşımacılık gibi doğrudan sağlanan yararlardır.

doktorluk,

muhasebecilik,

– İkinci bölümdeki hizmetler ise, yedek parça sağlama, tamir bakım gibi yararlar
olup, ürünlerin satışıyla birlikte sağlanan dolaylı hizmetlerdir.
Pazarlamada, ürünlerin de tüm canlılar gibi bir yaşam çizgilerinin olduğu, doğup,
büyüyüp, olgunlaşıp öldüklerini ifade eden, ürün yaşam süreci (hayat eğrisi) kavramı
benimsenmektedir

Ürün Ve Lojistik İlişkisi
•

Giden yük lojistiği faaliyeti, pazarlama karmasının önemli elemanlarından biri olan
“ürün” çevresinde gerçekleşmektedir.

•

Üretim hattının hemen bitiminde ürünün ambalajlanması ile başlayan depolanması ile
devam eden, ardından verilen siparişlerin hazırlanmasını sağlayan, müşteri isteklerine
yönelik bazı hizmetlerin yapılması depolama, taşımacılık gibi faaliyetler giden yük
lojistiği faaliyetleri kapsamındadır.

•

Ürünün uygun aracılarla, müşteriye ulaştırılması giden yük lojistiği faaliyeti ile
sağlanmaktadır.

•

Giden yük lojistiği faaliyetinin gerçekleştirilmesi sürecinde gerekli ayırma işlemleri:
1. Düzenleme: Heterojen olan tedarikleri farklı homojen gruplara ayırmak.
2. Biriktirme: Benzer stokları bir araya getirip daha büyük homojen gruplar oluşturmak.
3. Dağıtma: Homojen olan bir tedariki daha küçük paylara ayırmak.
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4. Sınıflandırma: Birbiriyle ilişki içinde kullanılabilmesi için ürünleri tasniflemek
(Toptancılar perakendecilere yönelik sınıflandırma yapar, perakendeciler müşterilerine yönelik
yapar).
5. İşlemlerin rutinleşmesi: Her bir işlem rutinleşerek pazarlığa tabi olmaktan çıkarsa
dağıtım maliyetleri azaltılabilir.
Giden yük lojistiği faaliyetinin gerçekleştirilmesi sürecinde gerekli ayırma
işlemleri
1. Düzenleme: Heterojen olan tedarikleri farklı homojen gruplara ayırmak.
2. Biriktirme: Benzer stokları bir araya getirip daha büyük homojen gruplar oluşturmak.
3. Dağıtma: Homojen olan bir tedariki daha küçük paylara ayırmak.
4. Sınıflandırma: Birbiriyle ilişki içinde kullanılabilmesi için ürünleri tasniflemek
(Toptancılar perakendecilere yönelik sınıflandırma yapar, perakendeciler müşterilerine yönelik
yapar).
5. İşlemlerin rutinleşmesi: Her bir işlem rutinleşerek pazarlığa tabi olmaktan çıkarsa
dağıtım maliyetleri azaltılabilir.
14.2.2. Fiyat
•

Fiyat müşterilerin, sunulan ürün veya hizmeti satın almak için ödemeleri gereken para
olarak tanımlanmaktadır.

•

Fiyat, müşterilerin bakış açısına göre değerlendirildiğinde, etikette yazılan fiyattan
ziyade, satın alınan mal veya hizmetin müşteriye olan maliyetiyle
değerlendirilmektedir

•

Fiyat, pazarlama karmasının, gelir getiren tek bileşenidir, diğer karma elemanları ise
maliyet içermektedir.

Fiyatlama kararlarını etkileyen işletme içi ve dışı faktörler
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Lojistik süreçte fiyatlama kararı aşağıdaki kriterleri ihtiva etmektedir.
•

Taşıma maliyetleri fiyatın önemli bir parçasını oluşturur.

•

Taşıma maliyetlerinin hedef alınmasının nedenleri ise diğer maliyet kalemleri olan iş
gücünden kısıntı yapmak veya hammaddeyi azaltmaktan zordur

•

Tasarrufun yapılabileceği en iyi yol taşıma maliyetleri olmaktadır.

•

İşletmelerde pazar analizi, planlaması ve pazarlama stratejileri yapılırken ürünlerin
tüketiciye en uygun fiyatla ulaştırılması hedeflenmektedir.
14.2.3. Tutundurma

Tutundurma, ürün veya hizmetlerin mevcut ve muhtemel müşterilere tanıtılması, ikna
edilmesi ve sonunda ürün ve hizmetlerin satılması için programlanmış ve iletişim kurma
işlevini yüklenmiş pazarlama karması unsurudur.
Örneğin, bir ürünün fiyatı, ürünün nerelerde bulunabileceği ya da geliştirilen ürün
özelliği tüketicilere tutundurma araçlarıyla iletilir.
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Tutundurma Karması

Tutundurma
sıralanabilecektir.

faaliyetinin

lojistik

faaliyete

olan

etkileri

aşağıdaki

şekliyle

•

Tutundurma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında, bu faaliyetten sorumlu olan
yetkililer lojistik faaliyetlerini gerçekleştiren sorumlulara bilgi vermelidirler. Bu sayede
müşteriye dağıtılmak istenen üründen yeterli stok miktarının olup olmadığı lojistik
yöneticisi tarafından kontrol altında tutulur.

•

Ayrıca tutundurma faaliyetlerinde kullanılan promosyon malzemelerinin talep tahmini
ve dağıtım organizasyonu iyi bir şekilde yapılmalıdır. Ülke çapında bir reklam ve
promosyon kampanyasında yeterli promosyon malzemesi planlanmalı ve dağıtımı iyi
kontrol edilmelidir.
14.2.4. Dağıtım Kanalları

88

•

Dağıtım, üreticilerden son alıcılara malların ve hizmetlerin ulaştırılması sürecidir

•

Bu süreç zaman, yer ve mülkiyet faydalarını yaratır.

•

Alıcı ve satıcı arasındaki uzaklığın azalmasıyla mamul ve hizmetler tüketicilere yakın
bir yerde bulunursa zaman ve yer faydası yaratılmış, mallara değer katılarak tüketici
tatmini artırılmış olur.88

•

İşletmelerde üretilen ürünlerin tüketicilere ulaştırılması faaliyeti dağıtım sözcüğü ile
ifade edilmektedir.

•

Dağıtım, en basit ve klasik tanımıyla malların üreticiden tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Erim Kurt, Lojistik Yönetimi, https://slideplayer.biz.tr/slide/2941955/, 2014.
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•

Dağıtım faaliyetini, tüketici istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, en uygun yerde, zamanda
ve uygun şartlar altında gerçekleştirilmesine yönelik bir sistem kurmaya çalışan
işletmeler, dağıtım kanalını oluşturmaya çalışmaktadırlar.

•

Dağıtım kanalı, bir malın üreticiden tüketiciye veya endüstriyel alıcıya doğru
hareketinde izlediği yol olup fikir, ürün ve hizmetler gibi değeri olan şeylerin doğuş,
çıkarım veya üretim noktalarına veya üretim noktalarının son kullanım noktalarına
kadar götürülmesi ile uğraşan ve birbirine bağlı bir dizi kurum ve kuruluşun oluşturduğu
örgütsel bir sistemdir.

•

Malların dağıtım kanalı hareketi dendiğinde iki hareket söz konusu olmaktadır:
– Malların sahipliklerinin elden ele geçmesi,
– Malların sahipliğinin değişmesi sonucunda oluşan fiziksel hareket.

•

Pazarlama yöneticisinin dağıtımdaki temel amacı, işletmeye optimum kârı sağlayacak
bir dağıtım sistemi oluşturmaktadır

•

Dağıtımın amaçlarına optimum olarak ulaşabilmek için karar alanı iki alt bölüme
ayrılabilir:
– Birincisi, dağıtım kanalları olup dağıtım kanalının seçimi, kanal organlarının
tespit edilmesi, gerekli dağıtım yoğunluğunun belirlenmesidir.
– İkincisi ise fiziksel dağıtım olup taşıma araçlarını, stok kararlarını, depolama
kararlarını, yer seçimini vb. işlemleri kapsar.

•

Dağıtım yönetimi ise bu alt birimlerin en düşük maliyetle en fazla hâsılata ulaşmasını
amaçlar.

•

Bu nedenle pazarlama yöneticisinin dağıtım kanalında temel amacı, işletmeyi optimum
kâra götürecek bir kanal seçmektir.

•

Fiziksel dağıtımdaki temel amaç ise optimum miktardaki mamulü, gerekli yerlere,
gerekli zamanda ve en düşük maliyetle götürebilmektir.
Dağıtım Kanallarının Seçiminde etkili olan faktörler:
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a. Doğrudan Dağıtım Kanalı89
•

Doğrudan dağıtım kanalı, üreticinin ürünlerini tüketiciye, herhangi bir aracı
kullanmaksızın doğrudan satması ile gerçekleşir.

•

Bazı kaynaklarda “sıfır aşamalı dağıtım” adı da kullanılmaktadır

•

Doğrudan dağıtım kanalının seçilebilmesi için aşağıdaki koşullarının sağlanması
gerekmektedir.
– Üretim ve tüketim arasındaki uzaklığın az olması ve iş yüklerinin benzer ağırlığa
sahip olması,
– Tüketici sayısının az veya belirli merkezlerde toplanmış olması

•

Doğrudan dağıtım kanalları ikiye ayrılır;

Bilgi Lojistik, Dağıtım Kanalları, https://bilgilojistik.webnode.com.tr/news/da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1mkanallar%C4%B1-/, 2014
89
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– Merkezî dağıtım: Talep noktalarının merkezî bir depodan karşılanmasını ifade
eder
– Merkezî olmayan dağıtım : Talep noktaları çok sayıda ve tek bir yönetim
altında olmayan depolardan beslenen ve maliyeti yüksek olan dağıtım
biçimidir
•

Doğrudan dağıtım kanalları, genellikle tarım ürünleri ve imal edilmiş tüketim
mallarının pazarlanmasında kullanılmaktadır.
b. Dolaylı Dağıtım Kanalları90

•

Dolaylı dağıtım kanalı, üretici ve tüketici arasındaki alım satım ilişkisinin hukuki ve
iktisadi bağımsızlığı olan ticari kuruluşlarla sağlanması kısaca bağımsız aracıların
kullanıldığı dağıtım kanalıdır.

•

Aracılar işletmeler için bilgi toplama, satış tutundurma, ihtiyaç karşılama, işletme ve
müşteri arasında ilişki kurulması faaliyetlerinin tamamlanmasına yardımcı olurken
dağıtım, finanslama faaliyetlerini tamamlarlar
Aracı Türleri:

90

•

Distribütör: Distribütör firmalar ve kişiler, stok yönetimi, kişisel satış ve finanslama gibi
çeşitli faaliyetleri yerine getirirler. Kısaca üretici firma tarafından ya tek başına ya da
tercihli olarak onun mal ve hizmetlerini satın alma hakkı verilmiş olan acentelerdir. Bu
terim, örgütsel (endüstriyel) pazarlarda daha yaygındır, bu pazardaki toptancılara da
distribütör denmektedir.

•

Acente ya da Broker (Simsar): Üretici adına ürün ya da hizmet pazarlamak ya da diğer
işlevleri yerine getirmek için yasal yetkiye sahip olan aracılara acente ya da broker
denir. Acenteler genellikle üreticiler adına sürekli olarak çalışırken brokerler sadece bir
işlem bazında çalışırlar. Bazen acenteler endüstriyel distribütörler gibi diğer aracılara
da satış yaparlar. Acenteya da broker satıcı adına olduğu gibi alıcı için de çalışabilir ki
bu gayrimenkul alanında sık görülür.

•

Üreticinin Satış Şubeleri ve Büroları: Üretici işletme kendisine bağlı kurduğu şube ve
bürolarda toptancılık yaparak pazarlama programlarıyla alıcılara hizmet sunmaktadır.
Satın alma, satma, bölme, taşıma, depolama, finanslama, risk taşıma yönetim hizmetleri
ve danışmanlık gibi işlevleri yerine getirmektedir.

•

Perakendeci: Perakendecilik ürünleri son tüketicilere satma işlevidir. Bu işlevi yerine
getiren kişi ve kurumlara ise perakendeci denir ve pazarlama kanalındaki son bağlantıyı
sağlayan aracıdır. Perakendecinin en önemli görevleri; ürünleri satın almak, taşımak,
depolamak ve böylece yer ve zaman faydası yaratmaktır. Perakendeci bunları yerine
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getirirken ürüne bağlı hizmetleri yapar, kredi sağlar, risk taşır, büyük miktarlardaki
ürünü küçük parçalara ayırır. Böylece hem üreticilere hem de toptancılara yarar sağlar.
•

Toptancı: Üreticilerden ürünleri alıp üreticilerin dışında her türlü alıcıya bir diğer
ifadeyle toptancılara, perakendecilere ve örgütsel müşterilere ürünleri satan
kuruluşlardır.

•

Değer katan diğer satıcılar: Yeni ortaya çıkan bir aracı sınıfıdır. Bu aracılar üreticilerden
aldıkları ürünleri geliştirirler ve değişim değeri kazandırdıkları bu ürünleri tüketicilere
satarlar. Bu tür aracılar bilgisayar yazılım ve donanım endüstrisinde yaygındır.
Üreticilerden aldıkları temel ürünlere özel yazılımlar oluşturarak ya da birkaç ürünü bir
sisteme entegre ederek değer katarlar ve daha sonra oluşturdukları toplam ürün paketini
satarlar. Bu süreç üreticiler ürünlerini küçük pazar bölümlerine satabilecek uzmanlığa
sahip değilseler ve tüketiciler ayrıcalıklı problemlerine özel çözümler arıyorsa
uygundur.

•

Yardımcı (Kolaylaştırıcı) aracılar: Pazarlama kanallarında kanal üyesi olamayan kanal
üyelerinin satın alma, satma ve mülkiyetin transferi dışındaki dağıtım görevlerini yerine
getirmelerine yardımcı olan katılımcılar da vardır. Yardımcı yapıyı oluşturan bu
katılımcılar, yardımcı kurumlar olarak adlandırılır. Yardımcı kurumlar temel dağıtım
kararları alındıktan sonra kanal üyelerine uzmanlaşma ve iş bölümü ilkesine göre çeşitli
konularda hizmet sunarlar. Bu kurumlar içinde en sık yararlanılanlar taşıma ve
depolama firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, reklam ajansları, pazar araştırması
şirketleridir. Pazarlama aracıları bazen bu yardımcı görevleri kendileri de yerine
getirebilirler.

•

Dolaylı dağıtım kanallarının kullanılma nedenleri;
– Üretici firmaların kendi dağıtım kanallarını kuracak finansal güce sahip
olmamaları,
– Mevcut kanalları tercih etmenin maliyetler ve etkinlik açısından daha akılcı
olması,
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, lojistik faaliyetler içerisinde yer alan taşıma, gümrükleme ve Pazar
faaliyetleri temel başlıkları altında yer alan uygulamaları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi taşımahizmetinin lojistik içerisindeki tanımları arasında
yer almaz?
a) Malların küresel ortamdaki hareketi uluslararası ticaretin bel kemiğini
oluşturmaktadır ve ekonomik büyümenin de kritik bir unsurudur.
b) Uluslararası piyasalarda ürünlerin rekabet edebilirliğine etki eden masraf
maliyetlerinin en önemli birimidir.
c) İnsanların bir yerden başka biryere taşınmasına bağlı olarak ticari
faaliyetlerde zenginleşme sağlar.
d) Malın uygun zamanda ve istenilen yerde en uygun biçimde teslim
edilebilmesinin de aracısı olmaktadır.
e) Taşıma hizmeti, lojistik faaliyetlerin en önemlilerinden biri olup, mal akışını
sağladığı için ticarette önemli rol oynamaktadır.
2) Aşağıdakilerden hangisi demiryolu taşımacılığının özelliklerindendir.
a) Düşük taşımacılık maliyetine sahiptir.,
b) Hizmet verilen yerlerin sınırlıdır ve zaman açısından dezavantajlıdır.
c) Düşük değerli ve ağır malzemelerin taşınmasında sıklıkla bu taşıma şekli
kullanılır.
d) Kaza riski diğer taşımacılık biçimlerine göre daha azdır.
e) Hepsi
3) Karayolu taşımacılığı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kapıdan kapıya (door to door) taşımacılık imkânı sağlar için
b) Tüketim mallarının taşınmasında, dünyada yaygın olarak kullanılır.
c) Küçük yüklerde havayolu, daha büyük yüklerde demiryolu ile rekabet
etmektedir.
d) Akaryakıt fiyatlarına bağlı olarka tercih edilirliği değişkenlik gösterir.
e) Taşımacılık maliyeti yüksek, ancak zaman unsurunun ön plana çıktığı
durumlarda kullanılan vazgeçilemez taşımacılık biçimidir.
4) Taşıma modları aşağıdaki hangi unsurla sınıflandırılabilir?
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a) Maliyet
b) Hız
c) Esneklik
d) Yük miktarı
e) Hepsi
5) Maliyeti en yüksek taşımacılık modu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Havayolu
b) Karayolu
c) Demiryolu
d) Denizyolu
e) Boru hattı
6) ……………………. taşımacılığı hizmet verilen yerlerin sayısı bakımında sınırlı
kullanım alanına sahiptir
7) Zaman unsurunun önem kazandığı durumlarda tercih edilen taşımacılık türü
…………………….taşımacılığıdır.
8) Bir yükün çıkış noktasından itibaren birden fazla taşıma sistemi kullanılarak
müşteriye ulaştırılması şeklindeki taşımacılık türüne ………….denir.
9) Malların elleçleme yapılmaksızın taşımacılığın farklı modları kullanılarak benzer
araç ve yükleme üniteleri yardımıyla taşınmasına ……………….denir.
10) ………………….., üretici ve tüketici arasındaki alım satım ilişkisinin hukuki ve
iktisadi bağımsızlığı olan ticari kuruluşlarla sağlanması kısaca bağımsız aracıların
kullanıldığı dağıtım kanalıdır

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6) Denizyolu
7) Havayolu
8) Kombine taşımacılık
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9) İntermodal taşımacılık
10) Dolaylı dağıtım kanalı
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