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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Sevgili arkadaşlar,
Mesleki Yabancı Dil II dersi, Mesleki Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğinde olup, ticari
kelimelerin, terimlerin, fiillerin, teslim ve ödeme şekillerinin daha kapsamlı halini kapsamaktadır.
Bununla birlikte İngilizce olarak yüz yüze konuşmanın, telefonla konuşmanın, faks mesajı ya da iş
mektubu, bir başka deyişle mesleki yazışmanın usul ve esaslarını öğretmeyi hedeflemektedir.
Bu hedef doğrultusunda dersimizde öncelikle temel İngilizce dilbilgisi, bağlaçlar, şartlı
cümleler gibi bilgiler genel hatlarıyla verilmiş, daha sonra Dış Ticaret İngilizcesi için temel teşkil
eden ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Dersimiz teorik bilgilerden sonra uygulamada bir mesleki
yazışmanın nasıl yapılacağına dair çeşitli örneklerle geliştirilmiş İngilizce mektupları ve bunların
Türkçe karşılıklarını da içererek siz sevgili öğrencilerimizin pratikte İngilizce yazışma yapabilmesi
ve hatta İngilizce konuşabilmesini desteklemektedir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ MERVE BÜŞRA ENGİN ÖZTÜRK
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KISALTMALAR

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

Alongside

Bordada

A/S

Account sale

Satış hesabı

a/s

At sight

A/S

Account Sales/After sight

Satış hesabı/Görüldükten sonra

A/V

Ad valorem

Kıymet üzerinden

Acc

Accepted, acceptance

Kabul edilmiştir, kabul

ad/advt

Advocate

Avukat

IX

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 yri

arbtn./arbtror

Arbitration/Arbitrator

Tahkim (arbitraj) Hakem

art.

Article

İstatistik pozisyonu/Madde

assd.

Assessed

Tahakkuk etmiş

Assigt.

Assignment

Devir, temlik

Assn.

Association

Dernek, birlik

att.At., Atty.

Attorney

Vekil/Dava vekili

Att.Gen.

Attorney General

Başsavcı

awb

Airwarybill

(Hava) konşimento

X

B

B.B.

Bill Book

Borç senedi defteri

B.B.B.

Before Breaking Bulk

Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce

B.D.

Bar Draught

Şığlıkta gerekli min.su çekimi

b.d.

Bills discounted/Bank draft

İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi

B.D.I.

Both Dates Inclusive

Her iki tarih dahil

B.E.

Both ends, at both load/discharge
ports

1.küpeşterler, 2. yükleme/boşaltma limanları

Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli

B.H.

Bill of Health/Bulkhead

B.O.

Buyer's option

Alıcı opsiyonu

B.O.T.

Board of Trade

Ticaret Heyeti

b.p.

By procuration (power of attorey) Vekaleten imzaya yetkili

B.T.

Berth terms

Yükleme ve boşaltma kuralları

B/C

Bills for collection

Tahsile verilen senetler

b/d

Brought down

Nakil yekün

B/E

Bill of Exchange

Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak

düşey bölme

XI

B/G

Bonded goods

Gümrüğü ödenmemiş transit mal

B/N

Banknote

Banknot

B/P

Bills payable

Borç senedi

B/P

Bill payable

Ödenecek senetler

B/R

Bills receivable

Alacak senedi

B/S

Bill of Sale

Gemi mülkiyetini devreden vesika

Bill of Sale/Balance Sheet

Satış faturası/Bilanço

bal.

Balance

Denge

Bd.

Bond

Tahvil

Bds.

Boards

Tahta, mukavva

bkpt.

Bankrupt

Müflis

bre.

Barrel

Varil

Bs/c

Bills of collection

Tahsil senetleri

B/S
(b.s)

C

C

Currency/Cents/Case

Para/Sent/Durum

XII

C and D

Collection and Delivery

Senet tahsili ve teslim

C.a.D.

Cash against Documents

Vesaik mukabili ödeme

C.B.

Cash Credit

Para olarak verilen kredi

C.b.d.

Cash beore delivery

Teslimden önce ödeme

c.d.

Cash discount/Certificate of deposit

Kasa iskontusu/Teminat makbuzu

C.div.

Cumulative dividend

Birikmiş temettü

C.F.

Cost and Freight

Mal Bedeli ve NAvlu

C.G.

Coast Guard

Sahil koruma

C.G.A.

Cargo's proportion of General Average

C.H.

Custom House

Gümrük Dairesi

C.I.F.

Cost, Insurance, Freight

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

C.I.F.c.and.I

Büyük avaryadan yükün hissesine
düşen

Cost insurance, Freight, Commission Mal

Bedeli,

Sigorta,

Navlun,

and Interest

Komisyon ve Faiz

C.i.a.

Cash in advance

Peşin para

C.L.

Carload Lot

Alıcının bulunduğu istasyona teslim

C.O.D.

Cash on Delivery

Teslimat anında ödeme

C.O.P.

Custom of the Port

Liman teamülü, usulü

XIII

C.P.D.

Charterers Pay Dues

Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

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

Credit Note

Alacak dekontu

C/N

Credit Note

Kredi dekontu

C/O

Certificate

of

Origin

Şahadetnamesi

Menşe

Menşe Şahadetnamesi

Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile

c/o

Care of/Cash order

C/P

Charter Party

Gemi kira kontratı

cash b/I

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

chq.

Cheque

Çek

cl.b/l

Clean bill of lading

Temiz, eklentisiz konşumento

sipariş

XIV

Coll.

Collect/collection

Senet tahsili/tahsil etme

Ctge.

Cartage

Nakliye Ücreti

D

D.1/2
D.
D.A.

D.a.d.

Despatch half Demurrage

Surastarya yarısı kadar dispeç

Deposit account

Mevduat hesabı

Documents

against

discretion

of Tahsilatı

yapan

bankanın

collecting bank

karşılğında vesaik

D.A.F.

Delivery at Frontier

Hudutta teslim

d.bk.

Drawback

Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum

d.d.o.

Despatch Discharging only

Yalnız boşaltmada dispeç

D.P.B.

Deposit pass-book

Mevduat cüzdanı

d.s.

Days after sight

İbrazından sonraki günler

D/A

Documents against Acceptance

Kabul karşılğı vesaik

D/D

Demand Draft

Görüldüğünde ödenecek poliçe

D/D

Demand draft

İbrazında ödenecek poliçe

D/N

Debit Note

Borç Dekontu

takdiri

XV

D/N

Debit note

Borç dekontu

D/O

Delivery Order

Teslimat emri

D/P

Documents againts Palment

Ödeme karşılığı vesaik

D/P

Documents against payment

Vesaik mukbili ödeme

D/r

Deposit receipt

Teminat makbuz

D/y

Delivery

Teslimat

deb.

Debit

Borç zimmet

Decl.

Declaration/Declared

Beyanname/deklare edilmiş

Deft.

Defendant

Müdafi, savunucu

Depr.

Depreciation

Amortisman

dft.

Draft

Poliçe/kambiyo senedi

dft/a.

Draft attached

Poliçe eklenmiş

dft/c

Clean draft

Belgesiz poliçe

Dis.

Discount

İskonto, indirim

Distr.

Distribute/Distributor

Dağıtma/Distiribütör

Div.

Dividend/Division

Temettü/Taksim

do

Ditto

Aynı, aynen

XVI

Dr.

Drawer

Keşide eden

ds dft

Sight draft/Date draft

İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe

E

e.and o.e

Errors and omissions excepted

Hata ve noksanlar hariç

e.e.

Errors excepted

Hatalar hariç

E.P.D.

Excess Profit Duty

Olağanüstü Kazanç Vergisi

encl.

Enclosure

Ekleri

end.

Endorsed/endorsement

Ciro edilmiş/ciro

ex.

Exchange

Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa

Ex.d. (ex.div.)

Ex dividend (um)

Kar hissesi olmadan, temettüsüz

Ex.int.

Ex interest

Faiz hariç

exl.

Exlusive, excluding

Hariç, müstesna

F

f.b.

Freight bill

Navlun senedi, faturası

F.I.O.S.

Free In and Out, Stowed

Bkz. F.I.O ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.

XVII

F.I.O.S.T.

Free In and Out, Stowed and
Trimmed

Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.

f.o.l.

Free of interest

Faizsiz

F.P.

Floating (open) policy

Serbest (açık) poliçe

F.T.

Freight ton

F.T.

Full Terms

F.T.

Free of Turn

F.T.W.

Free Trade Wharf

Serbest Ticaret Limanı

f.x.

Foreign Exchange

Döviz

fr.fwrd.

Freight forward

Navlun vadeli

FRT.

Freight

Navlun

frt.coll.

Freightcolleckt

Navlun tahsil edilecek

frt.pp.

Freight prepaid

Navlun peşin ödenmiş

2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi
Navlun ton-1.016 kg.
Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından
sonra astorya günleri sayılır.

G

G.m.b.

Good merchantable brand

İyi kalite

XVIII

G.R.T.

Gross Register Tonnage

Sicile kayıtlı gros ton

gr.

Gross

Brüt

gr.wt.

Gross weight

Brüt ağırlık

Gtee

Guarantee

Garanti, teminat

Gtee.(gtd)

Gurantee/Guaranteed

Garanti/garanti edilmiş

H

H.O.

Head Office

Merkez (büro)

H.P.

Horse Power

Beygir gücü

H.W.M.

High Water Mark

Yüksek su çizgi

hrs.

Hours

Saat

I

I.B.

Invoice Book

Fatura defteri

I.O.U. (IOU)

I owe you

size borcum, borç senedi

I/c

In charge of

Görevli, nezaretçi olarak

I/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık, fon

XIX

I/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık

I/I

Indorsement irregular

Gayri muntazam ciro

Incl.

Included, inclusive

Dahil edilmiş, dahil

Inst.

Instant (present month)

cari ay

Irr.

Irredeemable

İtfa edilemez

Irrev.

Irrevocable

Rücu edilemez (gayrikabilirücu)

J

j.a.

Joint account

Müşterek hesap

L

L.a.

Letter of advice

İhbar mektubu

L.B.

Life Boat

Can Filikası

L.C.D.

Telegram Country Destination

Telgraf gönderildiği ülke dilinde

L.C.O.

Telegram Country Origin

Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde

L.H.

Lower Hold

Dip ambar

L.h.

Letter of hypothecaion

İpotek mektubu

XX

L.O.A.

Length Overall

Geminin tam boyu

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/D

Letter of deposit

Rehin senedi

led.

Ledger

Defterikebir

Liq.

Liquidation, liquidated/liquid

Tasfiye, tasfiye edilmiş/likid

Ltd.

Limited

Sınırlı

M

m.d.

Month's date/months after date

Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar

M.I.P.

Marine Insurance Policy

Deniz sigortası poliçesi

M.O.

Money Order

Havale emri

M.O.L.O.O.

More or Less In Owner's Option

Çoğu/azı armatör opsiyonunda

m.p.

Months after payment

Ödemenden sonraki aylar

m.s.

Months after sight, month's sight

İbrazından bir ay sonra

M/R

Mate's Receipt Ordino

Yükleme ordinosu

Marg.

Margin

Marj
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mat.

Maturity

Vade

Mem.

Memorandum

Muhtıra

mtg. (mort).

Mortgage

Rehinli

mth.

Month

Ay

N

N.A.A.

Not Always Afloat

Daima yüzer halde değil

n.d.

Not dated

Tarih konmamış

N.O.R.

Notice of Readiness

Hazırlık Mektubu

n.o.s.

Not otherwise stated, not
otherwise specified

Aksi ifade edilmemiş ise

n.p.

Net proceeds

Nt hasılat, gelirler

N.R.T.

Net Register Tonnage

Net tescil tonu

n/a

No account

Hesabı yok

n/e.

Not exceeding

Geçmeyecek

n/f.

no funds

Karşılıksız

natl.

National

Ulusal
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neg.

Negotiable

Net

Free

Terms.

commission

of

Ciro ve devredilebilir
Charterer's Kiralayan

komisyonu

hariçYükleme/boşaltma

masrafları gemiye ait değil.

O

o.d.

on demand/overdraft

Talep halinde/Kredi Liminitin aşma

o.p.

Open policy

Açık Poliçe

o.p.o.

One price only

Tek fiyat

O.R.

Owner's Risk

Armatör riskinde

o.s.

Outstanding

Kapanmamış (hesap)

O.S.D.

Open Shelter Decker

Açık barınak güverteleri barınak güverteleri

O/a.

On acceptance/On account

Kabul halinde/namına, hesabına

o/c.

Overcharge

Fazla masraf yükleme

o/n.

Order notify

Sipariş ihbarı

O/o.

Order of

Emrine

on cons.

On consignment

Konsiye olarak

opt.

Option, optional

Opsiyon, opsiyona bağlı
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P

P.A.

Power of Attorney/Private account

Vekaletname/Özel hesap

p.and I.

Profit and loss

Kar ve zarar

P.B.

Pass Book

Tassarruf Cüzdanı

P.O.C.

Port of Call

Uğranılacak liman

P.O.R.

Port of Refuge

Sığınılacak liman

P/N (p.N.)

Promissory note

Emre yazılı senet

pchs.

Purchase

Satınalma

per.pro.

Per procuration

Vekaleten imzaya yetkili

prem.

Premium

Prim

Q

Q.O.O.

Quantity in Owner's Option

Miktar armatör opsiyonunda

R

R.d.

Running days

Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler

r/a. (R.A.)

Refer to acceptor

Muhataba müracaat
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R/C

Re-credited

Tekrar kredi verilmiş

r/d

Refer to drawer

Keşideciye müracaat

r/e

refer to endorser

Cirantaya müracaat

rem.

Remit. remittance

Para transferi, havalesi

rept. (recpt.)

Receipt

Makbuz

Rev.

Revision

Tashih, revizyon

Rev.A/C

Revenue account

Gelir hesabı

S

S.B.

Sales Book

Satış Defteri

S.C.

Salvage charges

Kurtarma masrafları

S.F.

Stowage Factor

İstif Faktörü

S.H.E.X.

S.H.I.N.C.

S.O.L.

Sundays

and

Holidays

and

Holidays

Excepted
Sundays
Included
Shipowner's Liability

Pazar ve tatiller hariç

Pazar ve tatiller dahil

Armatör yükümlülükleri

XXV

Senedi protesto ettikten sonra kabul etme,

s.p.

Supra under protest

S.P.A.

Sundry Persons" account

Muhtelif şahıs hesabı

S.W.

Shipper's Weights

Yükleyici (sevkiyat) ağırlıkları

s/a

Subject to approval

Onaya bağlı

Sight draft with bill of lading

s/d b/L

attached

S/N

protestolu senet

Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe

Shipping Note

Sevkiyat bildirisi

Superintendent

şef, yetkili memur

Sy.Crs.

Sundry Creditors

Muhtelif alacaklılar

Sy.Drs.

sundry debtors

Muhtelif borçlular

Supt.
Superintendent

T

T.B.

Trial Balance

Mizan

T.C.

Tweendeck

Gladora

T.O.

Turnover

Ciro

t.r.

Trust receipt

Zilyetlik makbuzu

XXVI

t.t.

Telegraphic transfer

Telgrafla para havalesi

T/C

Time Charter

Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi

tar.

Tarif

Gümrük tarifesi

U

ult.

Ültimo, last month

Geçen ay

V

V.o.p.

Value as in original Policy

Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi

V/A

Voucher attached

Vesika, senet etkili

W

W.A.

With Average

W.B.

Water Ballast

W.I.B.O.N. Whether in Berth or Not

Avarya dahil
Boş gemiye denge arttırmak için alınan
safra
Yanaşmış olsun veya olması

W.S.

Rates, Extras and Demurrage per Fiat, ektra ve sürastarya enternasyonal

(RED)

World Scale

ölçülere göre

XXVII

W.V.N.S.

With

Vessel's

Natural (yükün) geminin doğal şekline göre ayrıp,

Segregations

yerleştirilmesi

W.W.D.

Weather Working Days

Hava şartları uygun çalışma günü

w/m

Without magrin

Marjsız

w/w

Warehouse warrant

Antrepo makbuzu

whf.

Wharf

Rıhtım

wholes.

Wholesale

Toptan satış
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YAZAR NOTU
Dersimizde incelenen örneklerde geçen kelimeleri, kelime gruplarını, terimleri ezberlemeli,
yazışma örneklerini öncelikle kendimiz çevirmeyi hedeflemeliyiz. Böylelikle yabancı dil bilgimizi
daha çok pekiştirmiş oluruz.
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1. İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Temel İngilizce dilbilgisi
1.2. Bağlaçlar
1.3.Çeviri

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İngilizce de kullanılan geçmiş zaman kiplerini karşılaştırınız
2) “Rağmen” anlamına gelen kaç tane bağlaç vardır?
3) “Çünkü” anlamına gelen kaç tane bağlaç vardır?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İngilizcede Zamanlar

Geçmiş, gelecek, şimdiki Örnek cümleler vasıtasıyla
zamanları hatırlamak
öğrenmek

Şartlı cümleler

If/clause lu cümleleri bilmek

Aktif-Pasif Cümleler

Etken ve edilgen cümleleri Örnek cümleler vasıtasıyla
İngilizce’ ye çevirilebilmek
öğrenmek

Kiplikler (Modals)

Can, could, would, may ..gibi Örnek cümleler vasıtasıyla
yardımcı kelimleri bilmek
öğrenmek

Bağlaçlar

Bağlaçları
doğru
kullanmayı bilmek

Örnek cümleler vasıtasıyla
öğrenmek

yerde Örnek cümleler vasıtasıyla
öğrenmek

4

Anahtar Kavramlar

Even though, if, in spite of, due to

5

Giriş

İlk hafta İngilizce dilbilgisinde esas olarak faydalanacağımız dilbilgisi yer almaktadır.
İngilizce dilbilgisi oldukça geniş kapsamlı olup, sadece hatırlatma amacından dolayı özet
tablolar sunulmuş, yazışmalarda oldukça sık karşımıza çıkan bağlaçlar Türkçe anlamları
verildikten sonra örneklendirilmiştir.

6

1.1. İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ

İngilizcede yabancı dilbilgisi Yabancı Dil dersinin kapsamına girse de dersimiz için
hatırlatmakta fayda vardır.

1.1.

İngilizcede Zamanlar
İngilizcede

1.2.

zamanlar

aşağıdaki

tabloda

özetlenebilir.

If/Clouse
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Conditional

Type : Tür

1.

Tür

Probable
2.

Tür

Improbable
3.

Tür

Impossible

clause

Main

Koşul cümleciği

Ana cümle

If you go there,

you will see him.

If you went there,

you would see him.

If you had gone there,

you would have seen him.

clause

If - clause to be ile olursa.
Conditional

Type : Tür

1.

Tür

Probable
2.

Tür

Improbable
3.
Impossible

Tür

clause

Main

Koşul cümleciği

Ana cümle

If he is ill

he will see the doctor.

If he was ill

he would see the doctor.

If he had been ill

he would have seen the doctor.

clause

If-clause have ile olursa.
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Conditional

Type : Tür

1.

Tür

Probable
2.

Tür

Improbable
3.

Tür

Impossible

clause

Main

Koşul cümleciği

Ana cümle

If you have time

you will visit him.

If you had time

you would visit him.

If you had had time

you would have visited him.

clause

1.3. Aktif Pasif Cümleler

Tenslerin ve modal’ların active cümleden passive cümleye
dönüşümleri
TENSES

ACTIVE SENTENCE PASSIVE
SENTENCE

Simple Present

I study my lesson

My lesson is studied
(by me)

Present Continuous

I am
lesson

Present Perfec

studying my My lesson is being
studied (by me)

I have studied my My lesson has been
lesson

studied (...)
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Simple Past

I studied my lesson

My

lesson

was

studied...
Past Continuous

I was studying my My lesson was being
lesson

Past Perfect

studied

I had studied my lesson My lesson had been
studied

Future

I will study my lesson My lesson will be
studied

Future Continuous

I will be studying my My lesson will be
lesson

Future Perfect

being studied

I will have studied my My lesson will have
lesson

been studied

Near Future (going I am going to study my My lesson is going to
to)

lesson

be studied

Can

I can study my lesson My lesson can be
studied

Could

I could study my lesson My lesson could be
studied

May

I may study my lesson My

lesson

may

studied
Might

ShouldI might study My lesson might be
my lesson

Should

studied

I should study my My lesson should be
lesson

studied
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Must

I must study my lesson My lesson must be
studied

Ought to

I ought to study my My lesson ought to be
lesson

studied

1.4. MODALS
) can
Use
ability to do sth. in the present (substitute
form: to be able to)
permission to do sth. in the present (substitute
form: to be allowed to)

Examples

I can speak English.

Can I go to the cinema?

Request

Can you wait a moment, please?

Offer

I can lend you my car till tomorrow.

Suggestion

Can we visit Grandma at the weekend?

Possibility

It can get very hot in Arizona.

2) could
Use
ability to do sth. in the past (substitute form: to
be able to)

Examples

I could speak English.
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permission to do sth. in the past (substitute
form: to be allowed to)

I could go to the cinema.

polite question *

Could I go to the cinema, please?

polite request *

Could you wait a moment, please?

polite offer *

I could lend you my car till tomorrow.

polite suggestion *

Could we visit Grandma at the weekend?

possibility *

It could get very hot in Montana.

3) may
Use

Examples

Possibility

It may rain today.

permission to do sth. in the present (substitute
form: to be allowed to)
polite suggestion

May I go to the cinema?

May I help you?

4) might
Use

Examples

possibility (less possible than may) *

It might rain today.

hesitant offer *

Might I help you?

5) must
Use

Examples

12

force, necessity

I must go to the supermarket today.

Possibility

You must be tired.

advice, recommendation

You must see the new film with Brad Pitt.

6) must not/may not
Use

Prohibition

Examples
You mustn't work on dad's computer.
You may not work on dad's computer.

7) need not
Use

not necessary

Examples
I needn't go to the supermarket, we're going to
the restaurant tonight.

8) ought to
Use

Examples

Advice

You ought to drive carefully in bad weather.

Obligation

You ought to switch off the light when you
leave the room.

9) shall
instead of will in the 1st person
Use

Examples

Suggestion

Shall I carry your bag?
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10) should
Use

Examples

Advice

You should drive carefully in bad weather.

Obligation

You should switch off the light when you
leave the room.

11) will
Use
wish, request, demand, order (less polite than
would)

Examples

Will you please shut the door?

prediction, assumption

I think it will rain on Friday.

Promise

I will stop smoking.

spontaneous decision

Can somebody drive me to the station? - I will.

Habits

She's strange, she'll sit for hours without
talking.

12) would
Use

Examples

wish, request (more polite than will)

Would you shut the door, please?

habits in the past

Sometimes he would bring me some flowers.

1.5. Bağlaçlar
14

Although / even though / though ( …masına rağmen )
Althought it was raining, they went on playing football. Yağmur yağmasına rağmen futbol
oynamaya devam ettiler.
He wanted to go with them even though he was ill. Hasta olmasına rağmen onlarla gitmek
istiyordu.
Even though he earned a little money, he was generous. Az para kazanmasına rağmen
cömertti.

in spite of / despite ( …e rağmen )
In spite of the rain, they went on playing football. Yağmura rağmen futbol oynamaya devam
ettiler.
Despite his illness he wanted to go with them. Hasta olmasına rağmen onlarla gitmek
istiyordu.


İlk gruptaki üç bağlaçtan sonra bir cümle, ikinci gruptan sonraki iki bağlaçtan

sonra ise bir isim gelir. In spite of ve despite‘a the fact that eklenirse ilk gruptaki bağlaçlar
gibi kendilerinden sonra bir cümle gelir.

nevertheless / however ( buna rağmen ; bununla beraber )
The government agreed to give a rise.

Hükümet zam vermeyi kabul etti.

Nevertheless the workers went on strike. Buna rağmen işciler greve gitti.
The road was icy. However we managed to get home safely. Yol buzluydu. Buna rağmen
eve sağ salim ulaşmayı başardık.

but ( ama, fakat )

He is a good boy, but he talks a lot. İyi çocuktur ama çok konuşur.
15

The United Nations intervened in Iraq but they didn’t intervene in Bosnia. Birleşmiş
Milletler Irak’a müdahele etti ama Bosna’ya müdahele etmedi.

yet / still ( ama buna rağmen; yine de )
She was ill. Still she went to work. Hastaydı. Ama buna rağmen işe gitti.
He eats a lot, yet he never gets fat. Çok yer ama yine de şişmanlamaz.

no matter what / where / etc. ( ne / nereye / vs. olursa olsun )
Don’t believe him no matter what he says. Ne derse desin ona inanma.
I’ll find you no matter where you go. Nereye gidersen git seni bulurum.
I want to talk to him no matter what time he comes. Saat kaçta gelirse gelsin onunla
konuşmak istiyorum.

or ( veya )

You should find a pen or a percil. Bir dolmakalem veya kurşun kalem bulmalısın.
He wasn’t fat or thin. O şişman veya zayıf değildi.
whenever, whatever, whoever, wherever ( her ne zaman, her ne, her kim, her nereye )
He

wants

to

buy

whatever

he

sees.

Her

gördüğünü

satın

almak

istiyor.

Follow hem wherever he goes. Nereye giderse gitsin onu takip et.

after ( …den sonra )
He went to bed after he brushed his teeth. Dişlerini fırçaladıktan sonra yattı.
I will call you after the meeting ends. Toplantı bittikten sonra sizi arayacağım.
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before ( …den önce )
They had eaten dinner before we arrived. Biz gelmeden önce akşam yemeği yemişlerdi.
I’ll try to finish the letters before you come back. Sen dönmeden önce mektupları bitirmeye
çalışacağım.

when ( …dığı zaman, …ınca, …dığında )
When

it

ges

dark,

we’ll

stop

playing.

Hava

kararınca

oyunu

bırakacağız.

When they saw me, they stopped. Beni görünce durdular.

till , until ( …inceye kadar )
I won’t go to bad till my father comes. Babam gelinceye kadar yatmayacağım.
They waited until the rain stopped. Yağmur duruncaya kadar beklidiler.

as soon as ( yapar yapmaz, eder etmez )
Come

here

as

soon

as

they

leave.

Onlar

ayrılır

ayrılmaz

buraya

gel.

As soon as the driver saw the policeman, he put on the breaks. Sürücü polisi görür görmez
frene bastı.
Once ( yapar yapmaz, …. ınca )

Once you understand the question, you’ll answer it easily. Soruyu anlar anlamaz kolayca
cevap

verirsin.

Once he starts talking, he never stops. Konuşmaya bir başladı mı bir daha durmaz.

while / as ( …. iken )
17

While they were repairing the car, I was making tea. Onlar arabayı tamir ederken ben çay
yapıyordum.
They had an accident as they were going to France. Fransa’ya giderken kaza yaptılar.

because ( çünkü, …dığı için )

I didn’t like the car because it was very cold. Araba hoşuma gitmedi çünkü çok eskiydi.
The Western World didn’t help the Bosnian people because the Bosnians had no
petroleum. Batı dünyası Bosna halkına yardım etmedi çünkü Bosnalıların petrolü yoktu.

since ; as ; seeing ( that ) : ( ….dığından, ….dığı için )

Since the minister wass ill, they put off the meeting. Bakan hasta olduğu için toplantıyı
ertelediler.
As it was getting dark, we decided to go home. Hava karardığı için eve gitmeye karar verdik.

because of; owing to; due to ( …den dolayı )
We

were

late

because

of

the

fog.

Sisten

dolayı

geç

kaldık.

His failure was due to his laziness. Onun başarısızlığı tembelliğinden dolayı idi.

furthermore; moreover; in addition; besides ( ayrıca, buna ilaveten, üstelik)
I didn’t want to play football. Besides it was raining. Futbol oynamak istemiyordum. Üstelik
yağmur da yağıyordu.
The car was very expensive, moreover, it was very small. Araba pahalıydı, üstelik çok
küçüktü.
18

yerine

Also

cümlenin

sonunda

as

well

de

kullanılabilir.

They saved not only the mother but the child as well. Sadece anneyi değil çocuğu da
kurtardılar.
Cümleye not only ile başlanırsa cümlenin yapısında bazı değişiklikler olur.

no sooner ….. than … ( yapar yapmaz eder etmez )



Bu kalıpta no sooner dan sonra past perfect tense than dan sonra simple past tense

kullanılır.
The teacher had no sooner left the classroom than the children started shouting. Öğretmen
sınıftan ayrılır ayrılmaz çocuklar bağırmaya başladı.
The match had no sooner started than our team scored. Maç başlar başlamaz bizim takım
gol

attı.

Cümleye no sooner ile başlanırsa cümlenin yapısı değişir.

So; that’s why; therefore; thus ( bundan dolayı, bu yüzden )


Bu bağlaçlardan ilk ikisi ( so; that’s why ) konuşma dilinde son ikisi ( therefore,

thus ) ise daha çok yazı dilinde kullanılır.
The weapons were old therefore the government decided to buy new ones. Silahlar eskiydi bu
yüzden hükümet yeni silahlar almaya karar verdi.

so that; in order that ( olsun diye; olması için )
He always leaves home at 7.45 so that his mother won’t get angry. Annesi kızmasın diye
evden her zaman 7.45 te çıkar.

19

I opened the door in order that he could come in. O içeri girebilsin diye kapıyı açtım.


Bu kalıpta cümlenin birinci kısmı present olursa; so that ten sonraki kısım

genellikle may, can, will veya shall li olur. Bazen simple present tense de olur. Birinci
kısım past olursa ikinci kısım might, could, would veya should lu olur.

so as to; in order to ( …. için )

Bu kalıp so that ve in order that kalıbından daha çok kullanılır. Ancak cümlenin birinci
kısmındaki özne ile ikinci kısmındaki özne farklıysa that li kalıbın kullanılması gerekir. Özneler
aynıysa

to

lu

kalıp

tercih

edilir.

He ran so as to catch the bus. Otobüse yetişmek için koştu.
The government should take necessary measures in order to control inflation. Hükümet
enflasyonu kontrol altına almak için gerekli tedbirleri almalıdır.

so ….. that ( o kadar …… ki )
Bu kalıpta that ten önce bir isim gelir.
It was such a difficult question that none of us could answer it. O kadar zor bir soruydu
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Uygulamalar

We were late because of the fog.
Sisten dolayı geç kaldık.

His failure was due to his laziness.
Onun başarısızlığı tembelliğinden dolayı idi.

I didn’t want to play football. Besides it was raining.
Futbol oynamak istemiyordum. Üstelik yağmur da yağıyordu.

21

Uygulama Soruları

1) Geniş zamanlı bir cümle kurunuz.
2) Even ile başlayan bir cümle kurunuz.

22

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde İngilizce de kullanılan zamanları, yardımcı filleri, şartlı cümleleri, aktif ve
pasif cümleleri ve son olarak bağlaçları öğrendik.

23

Bölüm Soruları
1) …………… you understand the question, you’ll answer it easily
2) ………… the rain, they went on playing football.
3) We were late …………….. …. the fog.
4) I didn’t want to play football.

………….it was raining.

5) He leaves home at 7.45 ………… his mother won’t get angry.
6) Aşağıdakilerden hangisi farklı anlamda bir bağlaçtır?
a) Although
b) even though
c) though
d) once
7) Aşağıdakilerden hangisi before kelimesinin zıt anlamlısıdır?
a) moreover
b) but
c) after
d) nevertheless
8) Aşağıdakilerden hangisi farklı anlamda bir bağlaçtır?
a) even though
b) thus
c) that’s why
d) therefore
9) “May “ hangi durumda kullanılmaz?
a) Kibarlık
b) İzin
c) Olasılık
d) Zounluluk

10) Aşağıdakilerden hangisi farklı anlamda bir bağlaçtır?
a) always
b) moreover
c) in addition
24

d) besides

Cevaplar
1) If
2) In spite of
3) because of
4)Besides
5)so that
6)d
7) c
8)a
9)d
10)a

25

2. DIŞ TİCARETTE İNGİLİZCE TERİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Dış ticarette kullanılan terimler
2.2.Çeşitli terim kısaltmaları
2.3.kalıplar

27

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Aktreditif neden L/C ile gösterilir?
2) Dış ticarette en yaygın olarak kullanılan terimler hangileridir?
3) Dış ticarette en yaygın olarak kullanılan kısaltmalar hangileridir?

28

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Terimler

Terimleri bilmek

Tablolar yardımıyla özet ve
gerekli terimleri öğrenmek

Kelimler

Kelimeleri bilmek

Tablolar yardımıyla özet ve
gerekli terimleri öğrenmek

29

Anahtar Kavramlar

Letter of credit, bill, custom

30

Giriş

Dış ticarette İngilizce terimler oldukça fazladır. Bu hafta yazışmalarda kullanılan İngilizce
terimleri anlayabilmek adına İngilizce ticari terimler bir sözlük kapsamında aşağıda verilmiştir.
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2.1. DIŞ TİCARETTE İNGİLİZCE TERİMLER

Aşağıda bir liste halinde dış ticarette kullanılan ticari terimler sözlüğü
bulunmaktadır1

1

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

Alongside

Bordada

A/S

Account sale

Satış hesabı

a/s

At sight

Uluslararası Terim ve Kısaltmalar, http://www.mevzuat.net/fayda/kisaltmalar.htm
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A/S

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 yri

arbtn./arbtror

Arbitration/Arbitrator

Tahkim (arbitraj) Hakem

art.

Article

İstatistik pozisyonu/Madde

assd.

Assessed

Tahakkuk etmiş

Assigt.

Assignment

Devir, temlik

Assn.

Association

Dernek, birlik

att.At., Atty.

Attorney

Vekil/Dava vekili
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Att.Gen.

Attorney General

Başsavcı

awb

Airwarybill

(Hava) konşimento

B

B.B.

Bill Book

Borç senedi defteri

B.B.B.

Before Breaking Bulk

Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce

B.D.

Bar Draught

Şığlıkta gerekli min.su çekimi

b.d.

Bills discounted/Bank draft

İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi

B.D.I.

Both Dates Inclusive

Her iki tarih dahil

B.E.

Both ends, at both load/discharge
ports

1.küpeşterler, 2. yükleme/boşaltma limanları

Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli

B.H.

Bill of Health/Bulkhead

B.O.

Buyer's option

Alıcı opsiyonu

B.O.T.

Board of Trade

Ticaret Heyeti

b.p.

By procuration (power of attorey) Vekaleten imzaya yetkili

B.T.

Berth terms

Yükleme ve boşaltma kuralları

B/C

Bills for collection

Tahsile verilen senetler

düşey bölme
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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/N

Banknote

Banknot

B/P

Bills payable

Borç senedi

B/P

Bill payable

Ödenecek senetler

B/R

Bills receivable

Alacak senedi

B/S

Bill of Sale

Gemi mülkiyetini devreden vesika

Bill of Sale/Balance Sheet

Satış faturası/Bilanço

bal.

Balance

Denge

Bd.

Bond

Tahvil

Bds.

Boards

Tahta, mukavva

bkpt.

Bankrupt

Müflis

bre.

Barrel

Varil

Bs/c

Bills of collection

Tahsil senetleri

B/S
(b.s)
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C

C

Currency/Cents/Case

Para/Sent/Durum

C and D

Collection and Delivery

Senet tahsili ve teslim

C.a.D.

Cash against Documents

Vesaik mukabili ödeme

C.B.

Cash Credit

Para olarak verilen kredi

C.b.d.

Cash beore delivery

Teslimden önce ödeme

c.d.

Cash discount/Certificate of deposit

Kasa iskontusu/Teminat makbuzu

C.div.

Cumulative dividend

Birikmiş temettü

C.F.

Cost and Freight

Mal Bedeli ve NAvlu

C.G.

Coast Guard

Sahil koruma

C.G.A.

Cargo's proportion of General Average

C.H.

Custom House

Gümrük Dairesi

C.I.F.

Cost, Insurance, Freight

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

C.I.F.c.and.I

C.i.a.

Büyük avaryadan yükün hissesine
düşen

Cost insurance, Freight, Commission Mal

Bedeli,

Sigorta,

and Interest

Komisyon ve Faiz

Cash in advance

Peşin para

Navlun,
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C.L.

Carload Lot

Alıcının bulunduğu istasyona teslim

C.O.D.

Cash on Delivery

Teslimat anında ödeme

C.O.P.

Custom of the Port

Liman teamülü, usulü

C.P.D.

Charterers Pay Dues

Vergi, rüsum gemi kiralayana ait

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

Credit Note

Alacak dekontu

C/N

Credit Note

Kredi dekontu

C/O

Certificate

of

Origin

Şahadetnamesi

Menşe

Menşe Şahadetnamesi

Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile

c/o

Care of/Cash order

C/P

Charter Party

Gemi kira kontratı

cash b/I

Cash against bill of lading

Konşimento karşılığı peşin ödeme

Cash.

Cashier

Kasiyer, veznedar

cd.sl.

Conditional sale

Şartlı satış

sipariş
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ch.ppd.

Charges prepaid

Önceden ödenen masraflar

chq.

Cheque

Çek

cl.b/l

Clean bill of lading

Temiz, eklentisiz konşumento

Coll.

Collect/collection

Senet tahsili/tahsil etme

Ctge.

Cartage

Nakliye Ücreti

D

D.1/2
D.
D.A.

D.a.d.

Despatch half Demurrage

Surastarya yarısı kadar dispeç

Deposit account

Mevduat hesabı

Documents

against

discretion

of Tahsilatı

yapan

bankanın

collecting bank

karşılğında vesaik

D.A.F.

Delivery at Frontier

Hudutta teslim

d.bk.

Drawback

Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum

d.d.o.

Despatch Discharging only

Yalnız boşaltmada dispeç

D.P.B.

Deposit pass-book

Mevduat cüzdanı

d.s.

Days after sight

İbrazından sonraki günler

D/A

Documents against Acceptance

Kabul karşılğı vesaik

takdiri
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D/D

Demand Draft

Görüldüğünde ödenecek poliçe

D/D

Demand draft

İbrazında ödenecek poliçe

D/N

Debit Note

Borç Dekontu

D/N

Debit note

Borç dekontu

D/O

Delivery Order

Teslimat emri

D/P

Documents againts Palment

Ödeme karşılığı vesaik

D/P

Documents against payment

Vesaik mukbili ödeme

D/r

Deposit receipt

Teminat makbuz

D/y

Delivery

Teslimat

deb.

Debit

Borç zimmet

Decl.

Declaration/Declared

Beyanname/deklare edilmiş

Deft.

Defendant

Müdafi, savunucu

Depr.

Depreciation

Amortisman

dft.

Draft

Poliçe/kambiyo senedi

dft/a.

Draft attached

Poliçe eklenmiş

dft/c

Clean draft

Belgesiz poliçe

Dis.

Discount

İskonto, indirim

39

Distr.

Distribute/Distributor

Dağıtma/Distiribütör

Div.

Dividend/Division

Temettü/Taksim

do

Ditto

Aynı, aynen

Dr.

Drawer

Keşide eden

ds dft

Sight draft/Date draft

İbrazından ödenecek poliçe/vadeli poliçe

E

e.and o.e

Errors and omissions excepted

Hata ve noksanlar hariç

e.e.

Errors excepted

Hatalar hariç

E.P.D.

Excess Profit Duty

Olağanüstü Kazanç Vergisi

encl.

Enclosure

Ekleri

end.

Endorsed/endorsement

Ciro edilmiş/ciro

ex.

Exchange

Kambiyo/Döviz Kuru/Borsa

Ex.d. (ex.div.)

Ex dividend (um)

Kar hissesi olmadan, temettüsüz

Ex.int.

Ex interest

Faiz hariç

exl.

Exlusive, excluding

Hariç, müstesna
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F

f.b.

Freight bill

Navlun senedi, faturası

F.I.O.S.

Free In and Out, Stowed

Bkz. F.I.O ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.

F.I.O.S.T.

Free In and Out, Stowed and
Trimmed

Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.

f.o.l.

Free of interest

Faizsiz

F.P.

Floating (open) policy

Serbest (açık) poliçe

F.T.

Freight ton

F.T.

Full Terms

F.T.

Free of Turn

F.T.W.

Free Trade Wharf

Serbest Ticaret Limanı

f.x.

Foreign Exchange

Döviz

fr.fwrd.

Freight forward

Navlun vadeli

FRT.

Freight

Navlun

frt.coll.

Freightcolleckt

Navlun tahsil edilecek

frt.pp.

Freight prepaid

Navlun peşin ödenmiş

2240 (veya 2000) libre ağırlığında hacim birimi
Navlun ton-1.016 kg.
Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
Yanaşma yeri olsun, olmasın gemi varışından
sonra astorya günleri sayılır.
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G

G.m.b.

Good merchantable brand

İyi kalite

G.R.T.

Gross Register Tonnage

Sicile kayıtlı gros ton

gr.

Gross

Brüt

gr.wt.

Gross weight

Brüt ağırlık

Gtee

Guarantee

Garanti, teminat

Gtee.(gtd)

Gurantee/Guaranteed

Garanti/garanti edilmiş

H

H.O.

Head Office

Merkez (büro)

H.P.

Horse Power

Beygir gücü

H.W.M.

High Water Mark

Yüksek su çizgi

hrs.

Hours

Saat

I

I.B.

Invoice Book

Fatura defteri

I.O.U. (IOU)

I owe you

size borcum, borç senedi
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I/c

In charge of

Görevli, nezaretçi olarak

I/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık, fon

I/F

Insufficient funds

Yetersiz karşılık

I/I

Indorsement irregular

Gayri muntazam ciro

Incl.

Included, inclusive

Dahil edilmiş, dahil

Inst.

Instant (present month)

cari ay

Irr.

Irredeemable

İtfa edilemez

Irrev.

Irrevocable

Rücu edilemez (gayrikabilirücu)

J

j.a.

Joint account

Müşterek hesap

L

L.a.

Letter of advice

İhbar mektubu

L.B.

Life Boat

Can Filikası

L.C.D.

Telegram Country Destination

Telgraf gönderildiği ülke dilinde

L.C.O.

Telegram Country Origin

Telgraf-çekildiği (gönderen) ülke dilinde
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L.H.

Lower Hold

Dip ambar

L.h.

Letter of hypothecaion

İpotek mektubu

L.O.A.

Length Overall

Geminin tam boyu

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/C

Letter of Credit

Akreditif

L/D

Letter of deposit

Rehin senedi

led.

Ledger

Defterikebir

Liq.

Liquidation, liquidated/liquid

Tasfiye, tasfiye edilmiş/likid

Ltd.

Limited

Sınırlı

M

m.d.

Month's date/months after date

Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar

M.I.P.

Marine Insurance Policy

Deniz sigortası poliçesi

M.O.

Money Order

Havale emri

M.O.L.O.O.

More or Less In Owner's Option

Çoğu/azı armatör opsiyonunda

m.p.

Months after payment

Ödemenden sonraki aylar

m.s.

Months after sight, month's sight

İbrazından bir ay sonra
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M/R

Mate's Receipt Ordino

Yükleme ordinosu

Marg.

Margin

Marj

mat.

Maturity

Vade

Mem.

Memorandum

Muhtıra

mtg. (mort).

Mortgage

Rehinli

mth.

Month

Ay

N

N.A.A.

Not Always Afloat

Daima yüzer halde değil

n.d.

Not dated

Tarih konmamış

N.O.R.

Notice of Readiness

Hazırlık Mektubu

n.o.s.

Not otherwise stated, not
otherwise specified

Aksi ifade edilmemiş ise

n.p.

Net proceeds

Nt hasılat, gelirler

N.R.T.

Net Register Tonnage

Net tescil tonu

n/a

No account

Hesabı yok

n/e.

Not exceeding

Geçmeyecek
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n/f.

no funds

Karşılıksız

natl.

National

Ulusal

neg.

Negotiable

Ciro ve devredilebilir

Net

Free

Terms.

commission

of

Charterer's Kiralayan

komisyonu

hariçYükleme/boşaltma

masrafları gemiye ait değil.

O

o.d.

on demand/overdraft

Talep halinde/Kredi Liminitin aşma

o.p.

Open policy

Açık Poliçe

o.p.o.

One price only

Tek fiyat

O.R.

Owner's Risk

Armatör riskinde

o.s.

Outstanding

Kapanmamış (hesap)

O.S.D.

Open Shelter Decker

Açık barınak güverteleri barınak güverteleri

O/a.

On acceptance/On account

Kabul halinde/namına, hesabına

o/c.

Overcharge

Fazla masraf yükleme

o/n.

Order notify

Sipariş ihbarı

O/o.

Order of

Emrine
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on cons.

On consignment

Konsiye olarak

opt.

Option, optional

Opsiyon, opsiyona bağlı

P

P.A.

Power of Attorney/Private account

Vekaletname/Özel hesap

p.and I.

Profit and loss

Kar ve zarar

P.B.

Pass Book

Tassarruf Cüzdanı

P.O.C.

Port of Call

Uğranılacak liman

P.O.R.

Port of Refuge

Sığınılacak liman

P/N (p.N.)

Promissory note

Emre yazılı senet

pchs.

Purchase

Satınalma

per.pro.

Per procuration

Vekaleten imzaya yetkili

prem.

Premium

Prim

Q

Q.O.O.

Quantity in Owner's Option

Miktar armatör opsiyonunda
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R

R.d.

Running days

Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler

r/a. (R.A.)

Refer to acceptor

Muhataba müracaat

R/C

Re-credited

Tekrar kredi verilmiş

r/d

Refer to drawer

Keşideciye müracaat

r/e

refer to endorser

Cirantaya müracaat

rem.

Remit. remittance

Para transferi, havalesi

rept. (recpt.)

Receipt

Makbuz

Rev.

Revision

Tashih, revizyon

Rev.A/C

Revenue account

Gelir hesabı

S

S.B.

Sales Book

Satış Defteri

S.C.

Salvage charges

Kurtarma masrafları

S.F.

Stowage Factor

İstif Faktörü

S.H.E.X.

Sundays
Excepted

and

Holidays

Pazar ve tatiller hariç
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S.H.I.N.C.

Sundays

and

Holidays

Included

Pazar ve tatiller dahil

Armatör yükümlülükleri

S.O.L.

Shipowner's Liability

s.p.

Supra under protest

S.P.A.

Sundry Persons" account

Muhtelif şahıs hesabı

S.W.

Shipper's Weights

Yükleyici (sevkiyat) ağırlıkları

s/a

Subject to approval

Onaya bağlı

Sight draft with bill of lading

s/d b/L

attached

S/N

Senedi protesto ettikten sonra kabul etme,
protestolu senet

Konşimento eklenmiş ibrazında poliçe

Shipping Note

Sevkiyat bildirisi

Superintendent

şef, yetkili memur

Sy.Crs.

Sundry Creditors

Muhtelif alacaklılar

Sy.Drs.

sundry debtors

Muhtelif borçlular

Supt.
Superintendent

T

T.B.

Trial Balance

Mizan

T.C.

Tweendeck

Gladora
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T.O.

Turnover

Ciro

t.r.

Trust receipt

Zilyetlik makbuzu

t.t.

Telegraphic transfer

Telgrafla para havalesi

T/C

Time Charter

Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi

tar.

Tarif

Gümrük tarifesi

U

ult.

Ültimo, last month

Geçen ay

V

V.o.p.

Value as in original Policy

Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi

V/A

Voucher attached

Vesika, senet etkili

W

W.A.

With Average

W.B.

Water Ballast

Avarya dahil
Boş gemiye denge arttırmak için alınan
safra
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Yanaşmış olsun veya olması

W.I.B.O.N. Whether in Berth or Not
W.S.

Rates, Extras and Demurrage per Fiat, ektra ve sürastarya enternasyonal

(RED)

World Scale

W.V.N.S.

With

Vessel's

ölçülere göre
Natural (yükün) geminin doğal şekline göre ayrıp,

Segregations

yerleştirilmesi

W.W.D.

Weather Working Days

Hava şartları uygun çalışma günü

w/m

Without magrin

Marjsız

w/w

Warehouse warrant

Antrepo makbuzu

whf.

Wharf

Rıhtım

wholes.

Wholesale

Toptan satış

Aşağıda daha kapsamlı ticari terimler szlüğü yer almaktadır. Bunları bilmekte fayda olmakla
birlikte, dersimiz için bir seçim yapmak daha kolaylaştırıcı olacatır.

2.1.TİCARİ KELİMELER
• authorization : izin , ruhsat , uygun görme
• bill : fatura , afiş , ilan
• brand : marka , damga , işaret
• budget : stok , bütçe
• commission : iş , görev , yetki , terfi belgesi , komisyon
• comparison : karşılaştırma , mukayese
• competition : yarışma , deneme , sınama
• competitor : yarışmacı , rakip
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• confirmation : kanıt , doğrulayıcı
• costs : fiyat , değer , masraf
• creditor : kredi veren , alacaklı
• customer : alıcı , müşteri
• deadline : son teslim tarihi , son mühlet
• debt : alacak , borç , borçlanma
• debtor : borçlu
• decision : karar , kararlılık
• decrease : azalmak , azaltmak
• deficit : (bütçe/hesap) açık
• delivery : teslim , doğum , konuşma biçimi
• department : kısım , şube , daire
• description : tanım , çeşit , tür
• difference : fark , anlaşmazlık
• disadvantage : zarar , kayıp , dezavantaj
• distribution : dağıtım , dağıtma
• employee : işçi , çalışan
• employer : iş veren
• enquiry : soruşturma
• environment : çevre , ortam
• equipment : donatma , gereç
• estimate : hesap , tahmin , düşünce , teklif
• experience : deneyim , serüven
• explanation : açıklama
• facility : yetenek , avantaj , kolaylık
• factory : fabrika , üretimlik
• feedback : geribildirim
• goal : amaç , gaye
• goods : eşya , mal , mülk
• growth : gelişme , artış , ur , tümör
• guarantee : teminat , kefil , güvence
improvement : ilerleme , gelişme
• increase : artış , çoğalma
• industry : sanayi , çalışkanlık
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• instructions : öğretim , talimat
• interest : yarar , ilgi , merak , faiz ,
• inventory : sayım çizelgesi , buluş
• invoice : fatura
• knowledge : bilgi
• limit : uç , sınır , limit
• loss : kayıp , zarar , ziyan
• margin : sınır , kenar , sayfa kenarındaki boşluk , kar miktarı
• market : çarşı , pazar , borsa , piyasa
• message : haber , mesaj , ileti
• mistake : yanlış , hata
• objective : amaç , hedef
• offer : teklif , arz
• opinion : fikir , teşhis , yargı
• option : seçme , seçilen şey , seçme hakkı
• order : düzen , sıra , buyruk , sipariş
• output : verim , ürün , çıktı • payment : ödeme , maaş
• penalty : ceza , peanaltı
• permission : müsaade , izin , ruhsat
• possibility : olanak , imkan , ihtimal
* price:fiyat
• product : ürün , sonuç , çarpm
• production : üretim , yapıt ,
• profit : kar , yarar , çıkar
• promotion : terfi , destek , teşvik
• purchase : alım , satın alınan şey
• reduction : indirim , harita , küçültülmüş resim
• refund : geri ödeme
• reminder : mektup , not , pusula
• repairs : onarım , tamirat
• report : rapor , haber , bildiri , tutanak , öğrenci karnesi , söylenti
• responsibility : sorumluluk
• result : sonuç
• retailer : perakendeci
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• rise : yükseliş , tümsek
• risk : tehlike , risk
• salary : kazanç , aylık , maaş
• sales : satışla ilgili , satış
• schedule : program , liste ,
• share : pay , hisse
• signature : imza
• stock : mevcut mal , hisse senedi , soy
• success : başarı
• suggestion : öneri , fikir
• supply : temin , mevcut
• support : destek , geçim
• target : hedef , alay konusu kimse
• transport : nakil , araç
• turnover : iş miktarı , toplam satış , sermaye devri
• wholesaler : toptan
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department : kısım , şube , daire
• description : tanım , çeşit , tür
• difference : fark , anlaşmazlık
• disadvantage : zarar , kayıp , dezavantaj
• distribution : dağıtım , dağıtma

Uygulamalar
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Uygulama Soruları

1) Decrease kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
2) Goods kelimesinin eş anla
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Dersimiz için oldukça yararlı olan ticari terimlerin hepsinin akılda kalması güç bir durumdur.
Bunun için ders esnasında hangi terimlerin daha yaygın olarak kullanıldığı mercek altına
alınacaktır. İngilizce ticari terimlerin bilinmemesi bazen iki bilinen fiilin yan yana gelmesinden
bir anlama çıkartamamaya neden olabilir. Bu nedenle ticari terimin bilinmesinde fayda vardır.
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Bölüm Soruları
1)

Dış ticaret terimlerinden “order” ‘ın anlamı nedir?
a) Teslimat
b) Güvenlik
c) Ödeme
d) Sipariş

2)

Dış ticaret terimlerinden “instruction” ın anlamı nedir?
a) Talimat
b) Teslimat
c) Fatura
d) Havale

3)

Dış ticaret terimlerinden “customer” ın anlamı nedir?
a) Memnuniyet
b) Müşteri
c) Gümrük
d) Maaş

4)

Dış ticaret terimlerinden “Dış ticaret terimlerinden ürün anlamına gelmez?
a)Item
b) Goods
c) product
d) Payment
5) Aşaıdaikilerden hangisi havale anlamına gelmektedir?
a) Remittance
b) Insurance
c) Shipment
d) Instructons
6) Aşağıdakilerden hangisi “buy” kelimesinin eş anlamlısıdır
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a) Sale
b) Purchase
c) Retailer
d) Profit
7) Aşağıdakilerden hangisi akreditif anlamına gelmektedir?
a) L/C
b) C/O
c) D/A
d) L/D

8) Aşağıdakilerden hangisi navlun anlamına gelmektedir?
a)Custom
b) Freight
c) Insurance
d) Payment
9) Aşağıdakilerden hangisi “bill” kelimesinin eş anlamlısıdır?
a) Insurance
b) Freight
c) Invoice
d) Supply
10) aşağıdakilerden hangisi teslimat anlamına gelmektedir?
a) Delivery
b) Shipment
c) Payment
d) Draft

Cevaplar
1) d
2)a
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3)b
4) d
5) a
6)b
7) a
8)b
9) c
10) a
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3. TESLİM ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Teslim şekillerinin kaç tane olduğu
3.2.Dış ticaret için teslim şekillerinin önemi
3.3.Teslim şekillerini birbirinden ayıran unsurlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İhracatçı olsaydınız hangi teslim şeklini tercih ederdiniz?
2) İthalatçı olsaydınız hangi teslim şeklini tercih ederdiniz?
3) İhracatçı ve ithalatçının sorumluluğu eşit paylaştığı bir teslim şekli var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Teslim şekilleri

Kaç tane teslim
olduğunu bilmek

Teslim şekilleri

Teslim
sorumluluğa
bilmek

şekli Tablolar yardımıyla teslim
şekillerini bilmek

şekillerini Tablolar yardımıyla teslim
göre sıralı şekillerini bilmek
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Anahtar Kavramlar

Incoterms, CIF, FOB, FAS, EXW, DAP, DAT, DDP, CPT, CFR
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Giriş

Dış ticaretin temel yapıtaşlarını teslim şekilleri ve ödeme şekilleri oluşturur. Teslim
şekilleri ürünün karşı tarafa teslimi ile ilgili bilgileri içerir. Ürünün nerede teslim
edileceği, masrafaların alıccıya ve/veya satıcıya mal olması gibi bilgilerin yazışmada
yer alması ve net olması önemlidir.
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. 3.1. TESLİM ŞEKİLLERİ (Incoterms)

Dış ticarette teslim şekilleri standartlaştırılmış olup tüm ülkelerde aynı terimler
kullanılmaktadır. Teslim şekilleri satıcının sorumluluğunun nereye kadar olduğunu (taşıma,
yükleme boşaltma, gümrük işlemleri, sigorta, hasar vb) ve alıcının sorumluluğunun nerede
başladığını belirtmektedir. Teslim şekli, dış ticaretle ilgili bir sözleşme yapıldığında,
sözleşmede açık olarak belirtilmelidir. Şu noktada unutulmamalıdır ki, satıcı ne kadar fazla
sorumluluk yüklenirse bunu fiyata yansıtır2.

Teslim şekilleri İngilizce kısaltmalarla ifade edilmektedir. Uluslararasında standart olarak
kullanılan teslim şekilleri ve bunların taraflara yüklediği sorumluluklar aşağıda açıklanmıştır.

(EXW) Ticari işletmede teslim / Ex Works
(FCA) Taşıyıcıya Teslim/ Free CARRIER
(FAS) Gemi Doğrultusunda Teslim/ Free Alongside Ship
(FOB) Gemi Bordasında Teslim / Free and Board
(CFR) Mal Bedeli ve Navlun / Cost and Freight
(CIF) Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun / Cost, Insurance and Freight
(CPT) Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To
(CIP) Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage and Insurance Paid To
Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid
(DAT) Terminalde Teslim / DELIVERED AT TERMINAL (DAT)
(DAP): Belirlenen Yerde Teslim / DELIVERED AT PLACE (DAP)
(DDP) Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid

2

Teslim Şekilleri, Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezeri Ağı,
http://www.abigem.org/appmanager/tr/portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageKobiUluslara
rasi&nodeName=KobiUluslararasi_11
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3.1.1.Ticari İşletmede Teslim / Ex Works (Exw)

"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 yada malların ihraç gümrüğünden
geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin , malın
taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde
satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir.
Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli
dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta
masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.
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3.1.2.Taşıyıcıya Teslim / Free Carrıer (Fca)

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı
tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada 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
satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve
masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

3.1.3.Gemi Doğurultusunda Teslim / Free Alongside Shıp (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 yada
dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır.

Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.
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3.1.4.Gemi Bordasında Teslim / Free On Board (Fob)

Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi
küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar
rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey
ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA
teriminin kullanılması daha doğru olur.

3.1.5.Mal Bedeli Veya Navlun / Cost And Freıght( Cfr)

Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm
giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları
ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini
geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının
ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.

3.1.6.Mal Bedeli, Sigorta Ve Navlun / Cost, Insurance And Freıght (Cıf)

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
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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.

3.1.7.Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carrıage 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, iç su taşımacılığı yada
bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.

3.1.8.Taşıma Ücreti Ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carrıage And
Insurance Paıd To (Cıp)

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.
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Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder.

3.1.9.Terminalde Teslim / Delıvered At Termınal (Dat)
Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında (bu nokta bir liman ya
da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir) boşaltma masrafları satıcı tarafından
karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte
doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine
getirilmiş bir terimdir.
" DAT / Terminalde Teslim " kuralını taşıma türünün niteliğine bakmaksızın kullanabiliriz.
Başka bir deyişle bu kural kara, hava, deniz, demiryolu ve/veya bunların bir kaçının bir arada
kullanılması hali de dahil olmak üzere kullanılabilir.
İhracatçı (satıcı) malların ihracı için gereken tüm işlemleri yapmak, belgeleri hazırlamak ve
varış yerine kadar geçeceği ülke geçişlerini temin etmekle yükümlüdür. Tüm bu süreçlerin
masraf ve risk yükleri de ihracatçı (satıcı) üzerindedir. Alıcı bir varış terminali belirtmemiş ise,
ihracatçı (satıcı) kendisine en uygun terminali belirleyebilir 3 . İhracatçının (satıcı) Sigorta
yükümlülüğü olmadığı için, alıcı sigorta yaptırmak isterse, gereken bilgileri alıcıya gönderir.
İhracatçı (satıcı) kendi risklerini kapsayan sigortayı yaptırmakta serbesttir.

3.1.10.Belirlenen Yerde Teslim / Delıvered At Place (DAP)
Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük
noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine
bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar
alıcıya aittir.
DAP (Delivered at Place / Belirlenen Yerde Teslim) DAT teriminde olduğu gibi, taşıma türü
ne olursa olsun, farklı taşıma türlerinin bir arada kullanıldığı durumlarda da kullanılabilir. Bu
kuralda DAT kuralının aksine, satıcı malları belirlenen varış yerine gelen aracın üzerinden
boşaltmaz ve taşımacı ile aksine bir sözleşmesi yoksa malların indirilmesiyle ilgili olarak bir

3

http://www.terra-trans.com.tr/Pages/TR/Incoterms/dap.aspx
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yükümlülük taşımaz. Ayrıca DAT kuralında olduğu gibi, teslim yeri olarak belirlenecek
noktanın uyuşmazlıklara meydan vermeyecek bir şekilde açıkça belirtilmesi gerekir4.

3.1.11. Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delıvered Duty Paıd (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 kada çok yükümlülük ifade etmektedir.
DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.

4

A.e.
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3.2. INCOTERMS 2012

Şimdi Türkçe olarak anlattığımız bu bilgileri İngilizce olarak inceleyelim. Bu bize bildiğimiz
konuyu İngilizce anlatımla nasıl ifae edebileceğimizi gösterecektir.
Aşağıda İncoterms 2012 ye göre İngilizce olarak teslim şekilleri vardır. Bunlar5:

INCOTERMS are a set of three-letter standard trade terms most commonly used in international
contracts for the sale of goods. It is essential that you are aware of your terms of trade prior to
shipment.

• EXW – EX WORKS (… named place of delivery)
The Seller’s only responsibility is to make the goods available at the Seller’s premises. The
Buyer bears full costs and risks of moving the goods from there to destination.

• FCA – FREE CARRIER (… named place of delivery)

The Seller delivers the goods, cleared for export, to the carrier selected by the Buyer. The Seller
loads the goods if the carrier pickup is at the Seller’s premises. From that point, the Buyer bears
the costs and risks of moving the goods to destination.

• CPT – CARRIAGE PAID TO (… named place of destination)

5

Incoterms 2012, Burhill Logistics,
http://www.burhilllogistics.com/content/pdf/Incoterms.pdf
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The Seller pays for moving the goods to destination. From the time the goods are transferred to
the first carrier, the Buyer bears the risks of loss or damage.

• CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (… named place of destination)
The Seller pays for moving the goods to destination. From the time the goods are transferred to
the first carrier, the Buyer bears the risks of loss or damage. The Seller, however, purchases the
cargo insurance.

• DAT – DELIVERED AT TERMINAL (… named terminal at port or place of destination)

The Seller delivers when the goods, once unloaded from the arriving means of
transport, are placed at the Buyer’s disposal at a named terminal at the named port or
place of destination. “Terminal” includes any place, whether covered or not, such as
a quay, warehouse, container yard or road, rail or air cargo terminal. The Seller bears
all risks involved in bringing the goods to and unloading them at the terminal at the
named port or place of destination.

• DAP – DELIVERED AT PLACE (… named place of destination)

The Seller delivers when the goods are placed at the Buyer’s disposal on the arriving
means of transport ready for unloading at the names place of destination. The Seller
bears all risks involved in bringing the goods to the named place.
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• DDP – DELIVERED DUTY PAID (… named place)

The Seller delivers the goods -cleared for import – to the Buyer at destination. The
Seller bears all costs and risks of moving the goods to destination, including the
payment of Customs duties and taxes.

2. MARITIME-ONLY TERMS

• FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (… named port of shipment)
The Seller delivers the goods to the origin port. From that point, the Buyer bears all costs and
risks of loss or damage.

• FOB – FREE ON BOARD (… named port of shipment)

The Seller delivers the goods on board the ship and clears the goods for export.
From that point, the Buyer bears all costs and risks of loss or damage.
• CFR – COST AND FREIGHT (… named port of destination)

The Seller clears the goods for export and pays the costs of moving the goods to destination.

The Buyer bears all risks of loss or damage.
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• CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT (… named port of destination)

The Seller clears the goods for export and pays the costs of moving the goods to the port of
destination.
The Buyer bears all risks of loss or damage. The Seller, however, purchases the cargo insurance.
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Uygulamalar
(EXW) Ticari işletmede teslim / Ex Works
(FCA) Taşıyıcıya Teslim/ Free CARRIER
(FAS) Gemi Doğrultusunda Teslim/ Free Alongside Ship
(FOB) Gemi Bordasında Teslim / Free and Board
(CFR) Mal Bedeli ve Navlun / Cost and Freight
(CIF) Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun / Cost, Insurance and Freight
(CPT) Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage Paid To
(CIP) Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim / Carriage and Insurance Paid To
Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim / Delivered Duty Unpaid
(DAT) Terminalde Teslim / DELIVERED AT TERMINAL (DAT)
(DAP): Belirlenen Yerde Teslim / DELIVERED AT PLACE (DAP)
(DDP) Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim / Delivered Duty Paid
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Uygulama Soruları
1) Denizcilikte kullanılan teslim şekillerini söyleyiniz.
2) İhracatçının sorumluluğunun en az olduğu teslim şeklini söyleyiniz.
3) İthalatçının sorumluluğunun en az olduğu teslim şeklini söyleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dış ticarette teslim şekilleri standartlaştırılmış olup tüm ülkelerde aynı terimler
kullanılmaktadır. Teslim şekilleri satıcının sorumluluğunun nereye kadar olduğunu (taşıma,
yükleme boşaltma, gümrük işlemleri, sigorta, hasar vb) ve alıcının sorumluluğunun nerede
başladığını belirtmektedir. Teslim şekli, dış ticaretle ilgili bir sözleşme yapıldığında,
sözleşmede açık olarak belirtilmelidir. Şu noktada unutulmamalıdır ki, satıcı ne kadar fazla
sorumluluk yüklenirse bunu fiyata yansıtır.

81

Bölüm Soruları
1)

Kaç tane teslim şekli vardır?
a) 5
b) 7
c) 9
d) 11

2)

FOB un açılımı nedir?
a) Freight and bill
b) Free on board
c) Freight on board
d) Free or bold

3)

Hangisi satıcının işyerinde teslim anlamına gelmektedir?
a) FOB
b) CIF
c) EXW
d) DDP

4) Aşağıdakilerden hangisi taşıma ücreti ödenmiş anlamına gelmektedir?
a) DDP
b) CIP
c) CPT
d) DAP

5) Taşıma ve sigorta ödenmiş anlamına gelmektedir?
a) CIP
b) FAS
c) CFR
d) FOB
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6) ................... in this method the seller clears the goods for export and pays the costs of
moving the goods to destination.

7) .....................in this method the Seller delivers the goods to the origin port. From that
point, the Buyer bears all costs and risks of loss or damage.

8) .................in this method the Seller’s only responsibility is to make the goods available at
the Seller’s premises. The Buyer bears full costs and risks of moving the goods from there to
destination.
9)Gemi bordrosunda tesim ................... adındaki teslim şeklidir.
10)Gemi doğrultusunda teslim ...............adındaki teslim şeklidir.

Cevaplar
1) d
2) b
3) c
4) c
5) a
6) CFR
7) FAS
8)EXW
9) FOB
10) FAS
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4. ÖDEME ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. Peşin Ödeme
4.2.Mal Mukabili Ödeme
4.3. Vesaik Mukabili Ödeme (Cash against Documents/Documentary Collections)
4.4. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
4.5.Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) İthalatçının tercih etmesi gereken ödeme şekli nedir?
2) İhracatçının tercih etmesi gereken ödeme şekli nedir?
3) İhracatçı ve ithalatçı kaç türlü ödeme yapabilir? Bitcoin ile ödeme nasıl yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ödeme Şekilleri

Ödeme şekillerini öğrenmek

Tablolar yardımıyla ödeme
şekillerini anlamak
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Anahtar Kavramlar

CWO, COD, L/C
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Giriş

Teslim şekillerinden başka ödeme şekilleri de oldukça önemlidir. Ödemenin nasıl yapılacağı
mektupta açıkça belirtilmeli, ödemenin şekli, vadesi mal alım satımından önce teklif edilmeli
ya da kabul edilmelidir.
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4.1. ÖDEME ŞEKİLLERİ

Günümüz rekabet ortamında değişik ülkelerdeki rakip firmaların arasından sıyrılabilmek ve
ayakta kalabilmek için ihracatçı firmaların müşterilerine uygun ödeme yöntemleri ile
desteklenmiş cazip satış teklifleri sunmaları, her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.
Her bir ihracat işlemi için ödemeyi tam ve zamanında almanın asıl hedef olduğunu düşünerek,
ödeme yöntemi seçimi yaparken, seçimin ihracatçının ödeme riskini minimize etmesi kadar
ithalatçının taleplerine de karşılık verebiliyor olmasına dikkat edilmelidir.
Uluslararası ticarette temel olarak kullanılan dört ana ödeme yöntemi sırası ile şunlardır ; mal
mukabili ödeme, peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme ve akreditifli ödemeler. Şekil 1 'de de
görülebileceği gibi her bir yöntem taraflar açısından değişik risk unsurları barındırmaktadır.
Satış sözleşmesi imzalanmadan önce yapılan görüşmelerde tarafların hangi ödeme yönteminin
her iki taraf için de en optimum faydayı sağlayacağı üzerinde durmaları gerekmektedir.

Şekil 1 : Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Taraflar Açısından Taşıdıkları Riskler
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Ödeme Yöntemi Seçimi ile İlgili Temel Noktalar :


Her ödeme yöntemi ithalatçı ve ihracatçı için değişik risk değerlerine sahiptir.



İhracatçılar açısından ödemesi alınmamış bir yükleme ithalatçıya verilmiş bir hediye

niteliğindedir.


Bu yüzden ihracatçılar ödemenin mümkün olan en kısa zamanda ellerinde olmasını

isterler. İhracatçılar için en makbul ödeme yöntemi sipariş verilir verilmez veya yükleme
yapılmadan önce alabildikleri ödeme yöntemidir.


İthalatçılar açısından ise ürünler gelmeden önce yapılmış olan her ödeme bir nevi

ihracatçıya yapılmış bağış niteliğindedir.


Dolayısı ile ithalatçılar için ürünleri bir an önce alıp ödemeyi mümkünse ürünleri

sattıktan sonra yapmaya çalışmak kendi çıkarları açısından en uygun davranıştır.
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Genel olarak dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri hakkında bilgi verdikten sonra diğer
sayfada daha önce saymış olduğumuz mal mukabili ödeme, peşin ödeme, vesaik mukabili
ödeme ve akreditifli ödemeler hakkında biraz daha detaylı bilgiler verelim
Dış ticarette ödeme şekilleri ve özet açıklamalar aşağıda yer almaktadır6.

4.1. Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/Cash
Before Delivery)

İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme
şeklinde ihracatçı herhangi bir risk üstlenmemekte, ithalatçı ise malların gönderilmemesi yada
malların sipariş evsafına uygun olmaması gibi nedenlerden

dolayı zarara uğrama riski

taşımaktadır.
Peşin ihracat bedelleri, bankalar aracılığıyla havale şeklinde, ithalatçı, ihracatçı veya
bunlar adına hareket ettiğini beyan eden üçüncü kişilerce çek ve efektif olarak, döviz
satan kişinin yurt dışında yerleşik olduğunun tevsiki veya kredi kartının yurt dışından verilmiş
olduğunun tespiti halinde kredi kartıyla tahsil edilebilir.

4.2.Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra
ödendiği ödeme şeklidir. İhracatçı malını sevk ettikten sonra, sevkiyata ilişkin
vesaiki doğrudan veya bedelsiz teslim edilmek kaydıyla bir banka aracılığı ile

6

Dış
ticaretle
İlgili
Genel
Sorular,
İstanbul
ticaret
Odası,
http://www.ito.org.tr/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iDgCB
zUzcPIwP_EEM3A0-LYDc3S7cwQ5NAI_2CbEdFAJmxa6A!/
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ithalatçıya gönderir. İhracatçının en çok risk üstlendiği ödeme şeklidir. Mal bedelinin
ödenmesi malların teslim alınmasından sonra gerçekleştiğinden, mal bedelinin
ödenmemesi riski mevcuttur.

4.3. Vesaik Mukabili Ödeme (Cash against Documents/Documentary
Collections)
İhracatçının ithalatçı ile yaptığı satış sözleşmesine uygun olarak malları sevk etmesinden sonra
bunları temsil eden sevk vesaiklerinin ödeme veya poliçe kabulü veya bono düzenlenmesi
karşılığında banka aracılığı ile ithalatçıya teslimine imkan veren bir ödeme şeklidir. Banka ihraç
bedelini tahsil ettikten Sonra Vesaikleri İthalatçıya Teslim Eder.

4.4. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
Mal bedelinin belirli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir
poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir.
a) Kabul Kredili Akreditif : Uluslararası kurallara ve mevzuata göre açılan akreditiflerde sevk
belgelerinin, bu belgelerle birlikte sunulan poliçenin ithalatçının bankası veya muhabir bankaca
kabulünü takiben serbest bırakılarak bedellerin poliçe vadesinde ödenmesine imkan veren bir
ödeme şeklidir.
b) Kabul Kredili Vesaik Mukabili : Bankanın sevk belgelerini bu belgelere ekli poliçenin
ithalatçı tarafından kabulünü takiben ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal
bedelinin ihracatçıya ödendiği bir ödeme şeklidir.
c) Kabul Kredili Mal Mukabili : İhraç edilen malın bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim
alınmasından ve poliçeyi kabul etmesinden sonra poliçe vadesinde ödemenin gerçekleştiği bir
ödeme şeklidir.

4.5. Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit)
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İthalatçının talep ve talimatı üzerine veya bizzat kendi adına işlem yapan bir
bankanın akreditif şartlarına uyulması kaydıyla ve akreditifte şarta bağlanan vesaikin
ibrazı karşılığında,

a) ihracatçıya veya onun emrine ödeme yapacağı veya ihracatçının çekeceği poliçeleri kabul
edeceği ve ödeyeceği, veya
b) böyle bir ödemeyi yapması veya çekilen poliçeleri kabul etmesi için diğer bir bankayı yetkili
kıldığı, veya
c) diğer bir bankayı iştira işlemi yapmaya yetkili kıldığı bir düzenlemedir.<!--[endif]-->
Kısaca, ithalatçının verdiği talimat doğrultusunda, ithalatçının çalıştığı bankanın
belirli bir meblağa kadar ve belirli bir vade için istenilen koşulların yerine getirilmesi
ve ihracatçı tarafından ihraç edilen malların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı
karşılığında ihracatçıya ödeme yapılacağını taahhüt eden ödeme şeklidir.

Akreditifler, Milletlerarası Ticaret Odası’nın akreditifli ödemelerde yeknesaklığı
temin etmek üzere yayınladığı '' Vesikalı Krediler için Yeknesak Teamüller ve
Uygulamalar-UCP 500” broşüründe yer alan kurallar çerçevesinde açılmaktadır.

Search

Dış ticarette çok kullanılan ödeme şekillerinin İngilizce nasıl fade edildiği
aşağıda yer almaktadır. 7

7

Methods
of
payment
in
International
http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_payment_in_International_trade

trade,
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cash with order(CWO)-the buyers pay cash when he places an order.
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cash on delivery(COD)-the buyer pays cash when the goods are delivered.
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Methods of payment: Cash in Advance (Prepayment) Documentary
Collections Letters of Credit Open Account Combining Methods of Payment
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International Terms of Payment
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the

country's

as well.

Terms Ranked from LEAST RISK to MOST RISK for the Seller
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Uygulamalar
cash with order(CWO)-the buyers pay cash when he places an order.
cash on delivery(COD)-the buyer pays cash when the goods are delivered.
documentary credit-a Letter of credit (L/C) is used; gives the seller two guarantees that the
payment will be made by the buyer:one guarantee from the buyer's bank and another from
the seller's bank.
bills for collection -here a Bill of Exchange (B/E)is used
open account-this method can be used by business partners who trust each other;the two
partners need to have their accounts with the banks that are correspondent banks.
Methods of payment: Cash in Advance (Prepayment) Documentary Collections Letters of
Credit Open Account Combining Methods of Payment Summary Resources Activities
Assessment
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Uygulama Soruları
1) Mal mukabili ödemenin İngilizce tanımını yapınız.
2) “the buyer pays cash when the goods are delivered” bu tabım hangi ödeme türüne
aittir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası ticarette temel olarak kullanılan dört ana ödeme yöntemi sırası ile şunlardır ; mal
mukabili ödeme, peşin ödeme, vesaik mukabili ödeme ve akreditifli ödemeler.
Her bir yöntem taraflar açısından değişik risk unsurları barındırmaktadır. Satış sözleşmesi
imzalanmadan önce yapılan görüşmelerde tarafların hangi ödeme yönteminin her iki taraf için
de en optimum faydayı sağlayacağı üzerinde durmaları gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Genel olarak kaç çeşit ödeme şekli vardır?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

2)

CWO nedir?
a) Cost and wholsale
b) Cash with order
c) Cash with opportunity
d) Cost and wage

3)

COD nedir?
a) Teslimatta ödeme
b) Sipariş üzerine ödeme
c) Navlun ile ödeme
d) Belge üzerine ödeme

4) Open account hangi ödeme türü ile aynıdır?
a) COD
b) EXW
c) CIF
d) CIP
5) In this method, the buyers pay cash when he places an order.
a) CWO
b) COD
c) FAS
d) FOB

6) In this method the buyer pays cash when the goods are delivered.
a) CWO
b) COD
c) DAP
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d) Open acount

7) Draft ne anlama gelmektedir?
a) Sigorta
b) Poliçe
c) Navlun
d) Fatura

8) Which of the below gives the seller two guarantees that the payment will be made by
the buyer:one guarantee from the buyer's bank and another from the seller's bank?
a) documentary credit
b) letter of credit
c) irovocable credit
d) sight draft
9) Rücü edilemez akreditifin İngilizce karşılığı nedir?
a) Sight draft
b) Letter of credit
c) Irrovocable credit
d) Cash advance

10) Assurance ne anlama gelmektedir?
a) Temenni
b) Talimat
c) Sigorta
d) Teminat

Cevaplar
1) c
2) b
3)a
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4)b
5)a
6)b
7)b
8)a
9)c
10)d
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5. YÜZYÜZE KONUŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1. İkna Etme Yöntemleri
5.2. Güven Yaratma
5.3. Yüzyüze Konuşurken Kullanılan Bazı cümle Kalıpları

109

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Yüzyüze konuşmanın avantajları nelerdir?
2) Yüzyüze konuşmanın dezavantajları nelerdir?
3) Yüzyüze konuşmada başka hangi cümleler kullanılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yüzyüze konuşma

Yüzyüze
konuşmada Cümle önekleri ve çevirileri
kullanılabilecek
cümle ile öğrenme
kalıpları
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Anahtar Kavramlar

Yüz yüze konuşma, dikkat edilecek hususlar, cümle kalıpları

112

Giriş
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5.1. YÜZYÜZE KONUŞMA

Yüz yüze ilişkilerde, insanları etkilemek, duygu ve düşünceleri karşı tarafa aktarabilmek
oldukça önemli bir yer tutar. İnsanların karşı karşıya gelerek ortaya

koydukları çeşitli

davranışlara yüz yüze ilişkiler denir. Karşılıklı konuşma, toplantı yapma, selamlaşma, iş
görüşmesi yüz yüze ilişkilere birer örnektir Yüz yüze ilişkilerde insanların dikkatini ilk çeken
konu, karşı tarafın dış görünüşüdür. “İyi bir kıyafet, iyi bir referans mektubuna eşdeğerdir.”
Veya “İnsanlar kıyafetleriyle

karşılanır, bilgileriyle uğurlanır.” Sözü insanların dış

görünüşünün ilk etapta ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.

6.1. İkna Etme Yöntemleri

İkna etmede ses tonu ve gülümseyiş oldukça önemlidir. Ses tonu ve gülümseyiş kadar kullanılan
kelimeler de önemlidir. İsmi bilinmeyen misafirlere “Beyefendi”, (Mr.) “Hanımefendi” (Mrs)
diye hitap edilmeli, hemen ismi öğrenilmeye çalışılmalıdır. Çekinmeden ismi sorulabilir,ona
ismi veya makamı ile hitap edilebilir.

Sık sık “Hanımefendi, beyefendi” kelimelerinin kullanılması misafirde tedirginlik yaratabilir.
Kulağa en hoş gelen şey, misafirin kendi ismidir.

“Efendim”, (Sir) “Lütfen” (Please) gibi kelimeler yeri geldikçe sıkça kullanılmalıdır.
“Galiba”, “Zannederim”, “Belki” (I think so, maybe) gibi kesinlik ifade etmeyen
sözcüklerden kaçınılmalıdır. Bunların yerine “Bu konuyu müdürümle görüşüp size yardımcı
olayım efendim” gibi misafiri rahatlatıcı ifadeler çok daha geçerlidir.
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Emredici ifadelerden kaçınmalı, samimi, yumuşak cümlelerle cevap verilmelidir. Ne
söylenmek isteniyorsa açık bir ifade ile nezaket kurallarına uygun olarak
söylenmelidir.

Misafirlerle tartışmaktan kaçınılmalı, öfkeli bir misafiri yatıştırmak için haksız bile
olsa “Haklısınız efendim.” Diyerek konuya girilmelidir. Yüksek sesle
konuşulmamalı, sakince cevap verilerek misafir yumuşatılmaya çalışılmalıdır. “Yok
efendim”, “Hayır efendim” gibi katı cevaplar yerine “Size yardımcı olmaya
çalışayım efendim.” Gibi cümlelerle gerçekten misafire yardımcı olmaya çalışıldığı
hissettirilmelidir.

İkna Etme Yöntemlerinden Bazıları Şunlardır8:

Yeterli Bilgiye Sahip Olmak: Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmak karşınızdaki kişiyi
ikna etmenin yollarından biridir. İnsanlar bildikleri oranda konuşmalarını sürdürürler ve
karşısındakileri inandırırlar. Bilmediğiniz konu hakkında konuşmak karşınızdaki insanları
rahatsız eder. Güvenilirliğin ortadan kalkmasına neden olur.

Anlatılanlara İnanmak ve Onları Uygulamak: Karşınızdaki kişinin inanmasını
beklemeden önce anlattıklarınıza kendiniz inanmalısınız. Konuşmalarınız ve davranışlarınız,
bir elmanın yarısı gibi bütünü oluşturmalıdır. Konuşmalarınız farklı, uygulamanız farklı ise
inandırıcı olamazsınız.

8

Randevu ve Konuk Kabulü, MEGEP, Ankara 2007, s.31.
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İşinizle ve çalıştığınız işletme ile gurur duymak: Çalışanlar, işleri ve işyerleri ile ilgili
hoşnutsuzlukları konuğa yansıtmamalıdırlar. İşletmede çalışmaktan duydukları memnuniyeti
davranışları ile konuğa yansıtmalıdırlar.

Etkili Konuşmak: Türkçeyi ağız ve şive kullanmadan konuşmak gerekir. Konuşacağınız
konuya hakîm olmalı, karşınızdakinin tutum ve davranışlarını gözden geçirmelisiniz.
Cümleleriniz açık, net, anlaşılır ve kısa olmalıdır. Uzun cümlelerle kişileri sıkmamalı, odak
noktası olmaya çalışılmalıdır.

Etkin Bir Biçimde dinlemek: Konuşan kişiyle ilgilenilmelidir. Konuk, size bir şeyler
anlatmaya başladığı sırada mektup, gazete okumak, imza atmak gibi etkinliklere dalmaktan
sakınmak gerekir. Tüm dikkatiniz konukta olmalıdır. Konuğun her cümlesinin konuk açısından
değerli olduğunu unutmamak gerekir.

İkna Etmeye Çalıştığınız Kişiyi Tanımak: Konukların kişisel özelliklerini bilmek
sekreterin işini kolaylaştıracaktır. Kişilerin ilgi alanlarını, zevklerini, tepkilerini, zayıf ve
kuvvetli yönlerini bilmek onu ikna etmede yararlı olacaktır.

Konuğa Özel Olduğu Duygusunu Hissettirmek: Her konuk özel ve farklı olduğunu
hissetmek ister. Bunu sağlamak için konukların sorunlarıyla ilgilenip, onlara isimleriyle hitap
ederek yardımcı olmaya çalışılmalıdır.

Sabırlı Olmak: Her ne olursa olsun konuğun konuşması sonuna kadar dinlenmelidir. Hiçbir
koşulda konuğun sözü kesilmemelidir. Haksız dahi olsa: “Haklısınız efendim” (You are right
sir) diyerek, onunla tartışmaya girmeden, sabırla dinlemelidir.
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Görgü Kurallarına Uymak: Nezaket ve görgü kurallarına uygun davranmak işleri
kolaylaştıracaktır. Sevimli ve nazik bir sekretere konuklar da yardımcı olur. Sizi anlayışla
karşılarlar ve hatalarınızı kolay kolay görmezler.

Misafiri iyi karşıladığınız izlenimi vermek: Kötü bir izlenim konuğun
kaybedilmesine neden olabilir.

6.2. Güven Yaratma

Güven yaratmada ilk aşama, olumlu bir izlenim uyandırmaktır. Dış görünüş, tutum
Ve davranışlar güven yaratmada önemli etkenlerdir. Eğer konuklarda olumlu bir
İzlenim bırakabildiyseniz, konuşmanıza güvenle başlayabilirsiniz.

Güven yaratmak için şu hususları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır:

İnanılır kaynak olmak: İnanılır bir kaynak durumundaysanız, karşınızdaki kişide
tutum, davranış ve kanaat değişimi sağlama özelliğine sahipsiniz demektir.

Saygınlığa sahip olmak: Yüksek saygınlığı olan kaynaktan gelen iletişim daha kolaylıkla
kabul edilebilmektedir. Bilgiler doğru kaynaktan tam olarak alınmalıdır.
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Sekreterin güvenilirliği: Sekreterin uzmanlığın ötesinde güvenilir olması, hedefi
etkileyebilmesi için çok önemlidir. Sekreterin maksadı konukları kandırmak olarak
yorumlanırsa, konuklar üzerinde etkili olamaz.

Kılık ve kıyafette temiz ve itinalı olmak: Bireylerin giysilerinin temiz ve itinalı olması, o
bireyin kendine ve işine özen gösterdiğinin göstergesidir.

Rahatsızlık yaratan hususları önlemek: Konuğu dinlerken ayağı ve bacağı sallamak,
masaya parmakla vurmak, kalemle oynayarak rahatsız edici sesler çıkarmak, evrak karıştırmak,
bir şey aramak gibi rahatsızlık yaratan durumlardan sakınmak gerekir.

Sevilen kişi olmak: İnsanlar, sevdiği kişilerin mesajlarına karşı iletişim kapılarını aralık
bırakırlar, onlara karşı zorlukları en aza indirirler.

Seçilecek konu: Seçeceğiniz konu, konukla doğrudan ilgili ve güncel olmalı, konuğun istek
ve ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
Anlatılmak istenenler: Anlatmak istedikleriniz açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Anlatılacak
konuyu amacınıza göre sınırlandırmanız gerekmektedir.

Seçilecek tarz: Amacınıza ulaşmak için seçeceğiniz tarz ve üslûp önemlidir. Aynı ortamda
kendi düşüncenizden olmayan insanlara seslenirken daha farklı bir
tarz kullanmak durumundasınız. Unutmayın ki herkes sizin gibi düşünmek zorunda
değildir.

Güven yaratmak kadar, var olan güveni devam ettirmek de önemlidir. Çünkü iş
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akışını sağlamak, hızlandırmak ve işletmelerin yaşamını sağlamak güvene
dayanmaktadır. Çoğu zaman, paranın yapamayacağı işleri güvenin yaptığı
unutulmamalıdır.

Aşağıda yabancı bir konu ağırlarken kullanılabilecek bazı kalıplar yer almaktadır9.
Nezaket kurallarına uygun bu kalıplar yabancı davetlimizi hoşnut bırakmak için
seçilmiştir.

6.3. Yüzyüze Konuşurken Kullanılan Bazı cümle Kalıpları
On arrival - Misafir gelirken
come on in!

Misafir gelirken

good to see you!

seni görmek çok güzel / sizi görmek çok güzel

you're looking well

iyi görünüyorsun / iyi görünüyorsunuz

please take your shoes off lütfen ayakkabılarını çıkarır mısın / lütfen aykkabılarınızı çıkarır
mısınız
can I take your coat?

paltonu alabilir miyim? / paltolarınızı alabilir miyim?

sorry we're late

gecktiğimiz için özür dileriz?

9

Misafir Ağırlama,
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/entertaining_guests?lang=tr
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did you have a good yolculuğun iyi geçti mi? / yolculuğunuz iyi geçti mi?
journey?
did you find us alright?

yeri kolay buldun mu? / yeri kolay bulabildiniz mi?

I'll show you your room

odanı göstereyim

this is your room

bu senin odan

would you like a towel?

havluya ihtiyacın var mı?

make yourself at home

kendini evinde say / kendinizi evinizde sayın

Offering drinks
can I get you anything to drink? içecek bir şey ister misin? / içecek bir şey
would you like a tea or coffee? çay veya kahve alır mısın? / çay veya kahve alır mısınız?
how do you take it?

nasıl içersin?

do you take sugar?

şeker alır mısın?

do you take milk?

süt alır mısın?

how many sugars do you take? kaç şeker alırsın?
would you like a ...?

... ister misin?

soft drink

Meşrubat

Beer

Bira
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Other useful phrases - Diğer kullanışlı ifadeler
have a seat!

buyurun oturun!

let's go into the ...

... geçelim

Lounge

Salona

living room

oturma odasına

dining room

yemek odasına

do you mind if I smoke here? sigara içmemin bir sakıncası var mı?
I'd prefer it if you went outside dışarıda içmeni tercih ederim
are you ready to eat now?

yemek yemeğe hazır mısın? / yemek yemeğe hazır mısınız?

who's driving tonight?

bu akşam kim kullanıyor?

could I use your phone?

telefonunu kullanabilir miyim?

your taxi's here

taksi geldi

thanks for coming

geldiğin için sağol / geldiğiniz için sağolun

have a safe journey home

iyi yolculuklar

thanks for a lovely evening

bu güzel akşam için çok teşekkür ederim
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Uygulamalar

Do you mind If I smoke here?
-

sigara içmemin bir sakıncası var mı?

I'd prefer it if you went outside
- dışarıda içmeni tercih ederim
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Uygulama Soruları

1) Misafirinizi ağırlarken kullanabileceğiniz 3 cümle yazınız.
2) Misafirinizi uğurlarken söyleyebileceğiniz 2 cümle yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yüzyüze konuşmak iyi bir iletişim için en iyi yoldur. Nitekim beden dili de en az
söylediklerimiz kadar etkilidir. Ancak yüzyüze konuşma İngilizce anlaşmaların daha kolay
olmasını sağlamakla birlikte dikkat edilecek unsurları da çoğaltmaktadır. Nitekim samimiyet,
gülümseme, nazik konuşma, ses tonu ayarlaması, yer verme, ikramda bulunma gibi pek çok
durumla karşı karşıya kalınır. Tüm bu aşamalarda hem görgü kuralları hem de etkili bir
İngilizce gerekmektedir.

Bu hafta yüzyüze konuşurken dikkat edilecek hususlar ve yüzyüze konuşmada yaygın olarak
kullanılan cümlelerden örnekler ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) İngilizcede bu güzel akşam için teşekkür ederim nasıl söylenir?
a) Thank you for everything
b) Thank you for lovely evening
c) Thanks for coming
d) Thank you evening
2) Üzgünüz, geciktik nasıl ifade edilir?
a) Thank you for apologizing
b) Sorry, we are late.
c) I am sorry for timing
d) Sorry, we missed the train.

3) “Yes, please” aşağıdakilerden hangisinin cevabı olamaz?
a) would you like a tea or coffee?
b) do you take milk?
c) Would you like to sit?
d) how do you take it?
4) Hangisi misafir uğurlanırken söylenecek ifadelerden biridir?
a) would you like a tea or coffee?
b) make yourself at home
c) can I take your coat?
d) Have a safe journey.
5) Aşağıdakilerden hangis nazik bir iş görüşmesinde kullanılacak bir soru cümlesinin ilk
kelimesi olarak tercih edilmez?
a) Would
b) Could
c) Must
d) Can
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6) Kılık ve kıyafette temiz ve itinalı olmak........................ artırdığı için yüzyüze görüşme
için önemlidir.

7) Etkili Konuşmak................... için önemli bir yöntemdir.

8) “Sir”....................... anlamına gelir.

9) Dining room....................anlamına gelir.

10) Thanks for coming................................................. anlamına gelir.

Cevaplar
1)b
2)b
3)d
4)d
5)c
6) güven
7)ikna
8)efendim
9) yemek odası
10) geldiğin için teşekkürler
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6. TELEFONDA KONUŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. Telephone Terms (Telefon terimleri)
6.2.Telefon Konuşmaları:
6.3.Başka biri için mesaj almak:
6.4. Konuşmaları bitirme
6.5.Telefon Konuşmalarına Örnekler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Telefonda konuşmanın avantajlarınız yazınız.
2) Telefonda konuşmanın dezavantajlarınız yazınız.
3) Telefona özgü bir kelime var mıdır, tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Telefon terimleri

Telefon
öğrenmek

terimlerini Tablo yardımıyla
öğrenmek

Telefon Konuşmaları

Telefon
canlandırma

konuşması Konuşma
örnekleri
ve
çevirileriyle kendini tanıtma,
karşı tarafı anlamaya çaışmak

Başka biri için mesaj almak: Karşı tarafın aramasını not Örneklerle
nasıl
alabilmek
alındığını anlamak
Konuşmaları bitirme

Telefonu cevaplama
kapamayı öğrenmek

terimleri

mesaj

ve Hangi kelimelerle ve cümlelerle
telefonu
kapatabileceğimizi
öğrenme
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Anahtar Kavramlar

Call, answer, ring, leaving a message
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Giriş
İş hayatında ingilizce telefonla konuşabilmek bir artı değerdir. Müşterilerle konuşabilmek,
nazikçe iş ilişkilerini geliştirmek, ürün alım satımı yapmak ve böylelikle ihracatve ithalatın
kapsamını genişletmek dış ticaret açısından oldukça önemlidir.
İş hayatında telefonla konuşmak, iyi bir iletişimin ve iyi iş ilişkilerinin gelişimibakımından
oldukça önemlidir. Telefonda yabancı bir dil konuşan kişiyi anlamak ve anlatılacakları ifade
etmek yüzyüze görüşmeye nazaran daha zordur. Bu nedenle karşı taraftan daha yüksek sesle,
daha anlaşılır bir İngilizce ile konuşmasını rica etmek iyi bir yol olabilir.
Bu hafta telefonda konuşurken dikkat edilecek hususlar, ingilizce telefon terimleri,
ingilizce konuşma örnekleri anlatılacaktır.
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6.1. TELEFONDA KONUŞMA

İş hayatında telefonla konuşmak, iyi bir ieltişimin ve iyi iş ilişkilerinin gelişimi bakımından
oldukça önemlidir. Telefonda yabancı bir dil konuşan kişiyi anlamak ve anlatılacakları ifade
etmek yüzyüze görüşmeye nazaran daha zordur. Bu nedenle karşı taraftan daha yüksek sesle,
daha anlaşılır bir İngilizce ile konuşmasını rica etmek iyi bir yol olabilir. Aşağıda telefonla
konuşurken yardımcı olabilecek örnekler
yer almaktadır10.

5.1. Telephone Terms (Telefon terimleri)
answer(cevap vermek):
answering machine (Mesaj kayıt makinası):
busy signal(Meşgul sinyali):
beeping sound(Meşguş sinyali)
call(Aramak)
caller(Arayan kişi)
call back/phone back (daha önce seni arayan kişiyi aramak)
call display(Kimin aradığını gösteren ekran)
cellular phone/cell phone(Cep telefonu)
cordless phone(Kablosuz telefon)
dial(telefonun numaralarını çevirmek ya da tuşlarına basmak)
dial tone(telefonu kaldırdığında arama modundaki telefonu çıkardığı ses)
directory/phone book(Telefon rehberi)
hang up to put the receiver down and end a call
operator a person who answers telephone-related questions when you dial 0
pager a small machine you wear that makes a noise (or vibrates) when someone wants you to
Telefon Teirmleri ve Konuşmaları, http://www.ingilizcedersleri.com/telefon-terimleri-vekonusmalari.html
10
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call them
phone a telephone; to telephone
phone booth/pay phone(telefon kulübesi)
pick up (telefonu almak,cevap vermek)
receiver (üzerine konuştuğun ve karşı tarafı dinlediğin telefonun bir parçası)
ring (telefon çaldığında çıkardığı ses)

5.2.Telefon Konuşmaları:
-Telefona resmi olmayan bir şekilde cevap verme Hello .
-Thank you for calling Violet- florist. Ayşe speaking. How can ı help you?
(Violet-çiçekçisini aradağınız için teşekkürler.Ben ayşe. Nasıl yardımcı olabilirim?)

-Telefonda kendini tanıtma.Ahmet. İt\'s Nalan calling(Resmi olmayan şekilde)
(Ahmet.Ben nalan)
-Hello, this is Jale Ersoy calling.(resmi konuşma)
(Alo, Ben Jale Ersoy)

-Hi, it\'s Orhan from the dentist\'s office here.
(Merhaba, ben Orhan dişçi ofisinden arıyorum)
-This is she.Speaking.(Eğer arayan karşısındakini sesini duymuyorsa, aranan başka birine
arayanın kim olduğunu söylüyor)
-İs Mustafa in?(resmi olmayan)
(Mustafayla konuşmak istiyor)
-Can ı talk to your father?(resmi değil)
(babanla konuşabilirmiyim)
-May I speak with Erkan Bey, please?
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(Erkan Beyle konuşabilirmiyim, lütfen?)
-Would the doctor be in/available?(Doktor ordamı acaba)

5.3.Başka biri için mesaj almak:

-Nalan\'s not in. Who\'s this? (resmi değil)
(Nalan burda değil.Kimsiniz?)
-I\'m sorry, Berna\'s not here at the moment. Can/May I ask who\'s calling?
(Üzgünüm.Berna şu an için burda değil.Kimin aradığını sorabilirmiyim?)
-I\'m afraid he\'s stepped out. Would you like to leave a message?
(Korkarım dışarı çıktı. Merak bırakmayı arzu edermisiniz?)
-He\'s on lunch right now.Who\'s calling please?
(Şu anda öğle yemeğinde. Kim arıyor lütfen?)
He\'s busy right now. Can you call again later?
(Şu anda meşgul.Sonra tekrar arayabilirmisiniz?)
-I\'ll let him know you called.
(Aradığınızı ona haber vereceğim?
-I\'ll make sure she gets the message.
(Mesajı aldığını kontrol edeceğim)

5.4. Konuşmaları bitirme:

-Well, I guess I better get going. Talk to you soon.
(Sanırım gitmeliyim.Sonra konuşuruz.)
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-Thanks for calling. Bye for now.
(Aradığın için teşekkürler. şimdilik hoşçakal)
-I have to let you go now.
(Şimdi senden ayrılmak zorundayım)
-I\'m afraid that\'s my other line.
(Korkarım bu benim diğer hattım)
-I\'ll talk to you again soon. Bye.
(Seninle kısa zaman sonra tekrar konuşuruz.Hoşçakal)

5.5.Telefon Konuşmalarına Örnekler

Answering the phone = 
TELEFONA

CEVAP 

Hello? (informal) = MERHABA
Thank you for calling Boyz Autobody. Jody speaking.

How can I help you? = BOYZ AUTOBODY'I ARADIGINIZ

VERME

İÇİNN TEŞEKKÜRLER. BEN GÜL. SİZE NASIL
YARDIMCI OLABİLİRİM.


Introducing

yourself

KENDİNİ TANITMA

=

Doctor's office. = DOKTOR MUAYENAHANESİ
Hey George. It's Lisa calling. (informal) = HEY

GEORGE. BEN LISA.


Hello, this is Julie Madison calling. = MERHABA,

BEN JULIE MADISON


Hi, it's Gerry from the Star Trade Ltd here. =

MERHABA, BEN STAR TİCARET LTD’ ten GERRY.


This is she.* = BEN O'YUM.



Speaking.* EVET BENİM.

*The person answering says this if the caller does not recognize
their voice.
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Asking
someone

to
=

speak

with 

BİRİSİYLE 

GÖRÜŞMEK İSTEME

Is Fred in? (informal) = FRED ORDAMI?
Is Jackson there, please? (informal) = JACKSON

ORDAMI?


Can I talk to your sister? (informal) = KIZ

KARDEŞİNİZLE GÖRÜŞEBİLİRMİYİM


May I speak with Mr. Green, please? = MR.GREEN

İLE KONUŞABİLİRMİYİM


Would the manager be in/available? = MÜDÜR

MÜSAİTMİ
Connecting

someone

BİRİSİNİ BAĞLAMA

=

Just a sec. I'll get him. (informal) = BİR SANİYE.

ONA VERİYORUM.


Hang on one second. (informal) = BİR SANİYE

HATTA KALIN.


Please hold and I'll put you through to his office. =

LUTFEN BEKLEYİN SİZİ ONUN OFİSİNE
BAGLIYORUM.


One moment please. = BİR DAKİKA LUTFEN.



All of our operators are busy at this time. Please hold

for the next available person. = ŞU AN TÜM
OPERATÖRLERİMİZ MEŞKULDÜR. LUTFEN SİZİNLE
İLGİLENECEK KİŞİ MÜSAİT OLUNCAYA KADAR
BEKELYİN.
Making special requests = 
ÖZEL

BİR

BULUNMA

Could you please repeat that? = LUTFEN TEKRAR

İSTEKTE EDEBİLİRMİSİNİZ?


Would you mind spelling that for me? = BUNU

BENİM İÇİN HECELEYEBİLİR MİSİNİZ?


Could you speak up a little please? = LUTFEN BİRAZ

DAHA YUKSEK SESLE KONUŞABİLİRMİSİNİZ?


Can you speak a little slower please. My English isn't

very strong. = LUTFEN BİRAZ DAHA YAVAŞ
KONUŞABİLİRMİSİNİZ BENİM İNGİLİZCEM ÇOK
KUVVETLİDEĞİL.
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Can you call me back? I think we have a bad

connection. = BANA GERİ DÖNEBİLİRMİSİNİZ SANIRIM
HAT ÇOK KÖTÜ


Can you please hold for a minute? I have another call.

= BİR DAKİKA BEKLERMİSİNİZ LUTFEN? DİĞER
HATTAYIM.
Taking

a

message

for 

Sammy's not in. Who's this? (informal) = SAMMY

someone = BİRİSİ İÇİN BURADA DEĞİL. KİM ARAR?
MESAJ ALMA



I'm sorry, Lisa's not here at the moment. Can I ask

who's calling? = ÜZGÜNÜM, ŞU AN LİSA BURADA
DEĞİL. KİM ARAYOR ACABA?


I'm afraid he's stepped out. Would you like to leave a

message? = KORKARIM OFİS DIŞINA ÇIKTI. MESAJ
BIRAKMAK İSTERMİSİNİZ


He's on lunch right now.Who's calling please? = ŞU

AN ÖĞLELE YEMEĞİNDE KİM ARAR?


He's busy right now. Can you call again later? = ŞU

AN MEŞGUL. DAHA SONRA TEKRAR
ARAYABİLİRMİSİNİZ


I'll let him know you called. = ARADIĞINIZI ONA

SÖYLEYECEĞİM


I'll make sure she gets the message. = MESAJINIZI

ONA KESİNLİKLE İLETECEĞİM
Leaving a message with 

Yes, can you tell him his wife called, please. = ONA

someone= BİRİNE MESAJ KARISININ ARADIĞINI SÖYLERMİSİNİZ LUTFEN?
BIRAKMA



No, that's okay, I'll call back later. = HAYIR,

TAMAM, BEN SONRA TEKRAR ARAYACAĞIM.


Yes, it's James from CompInc. here. When do you

expect her back in the office? = BEN, COMP.INC DEN
JAMES. NE ZAMAN OFİSE GERİ DÖNECEK ACABA?


Thanks, could you ask him to call Brian when he gets

in? = TEŞEKKÜRLER, GELDİĞİNDE BRAIN ARADI
DERMİSİNİZ?
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Do you have a pen handy. I don't think he has my

number. = NOT ALABİLİRMİSİNİZ? SANIRIM BENİM
TELEFONUM ONDA YOK.


Thanks. My number is 222-3456, extension 12. =

TEŞEKKÜRLER. TELEFONUM 222-3456, DAHİLİM 12.
Confirming information = 
BİLGİ ONAYLAMA

Okay, I've got it all down. = OKEY, HEPSİNİ NOT

ALDIM.


Let me repeat that just to make sure. = KONTROL

ETMEM İÇİN TEKRAR EDEBiLiRMiSiNiZ?


Did you say 555 Charles St.? = 555 CHARLES ST. Mi

DEDiNiZ?


You said your name was John, right? = ADINIZIN

JOHN OLDUĞUNU SöYLEMİŞTİNİZ DEĞİLMİ


I'll make sure he gets the message. = MESAJINIZ

MUTLAKA ONA İLETECEĞİM.
Listening to an answering 
machine

Hello. You've reached 222-6789. Please leave a

= detailed message after the beep.Thank you. = MERHABA.

TELESEKRETER

222-6789 NOLU TELİ ARADINIZ. BEEP SESİNDEN

MESAJI DİNLEMEK

SONRA LUTFEN DETAYLI MESAJ BIRAKIN.
TEŞEKKÜR EDERİM.


Hi, this is Elizabeth. I'm sorry I'm not available to take

your call at this time. Leave me a message and I'll get back to
you as soon as I can. = MERHABA, BEN ELİZABETH.
ÜZGÜNÜM ŞU AN TELEFONUNUZA CAVP
VEREMİYORUM. MESAJ BIRAKIN VE EN KISA
SÜREDE SİZİ ARAYACAĞIM.


Thank you for calling Dr. Mindin's office. Our hours

are 9am-5pm, Monday-Friday. Please call back during these
hours, or leave a message after the tone. If this is an
emergency please call the hospital at 333-7896 . = DR.
MİNDİN'İN OFİSİNİ ARADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM. ÇALIŞMA SAATLERİMİZ PAZARTESİ - CUMA
9-5 ARASIDIR. LUTFEN BU SAATLER İÇİNDE TEKRAR
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ARAYINIZ VEYA SİNYALDEN SONRA MESAJ
BIRAKINIZ. EĞER DURUM ACİL İSE LUTFEN
HASTENEDEN 333-7896 NOLU TELİ ARAYINIZ .
Leaving a message on an 
answering

machine

Hey Mikako. It's Yuka. Call me! (informal) =

= MERHABA MİKAKO. BEN YUKA. BENİ ARA.

TELESEKRETERE



MESAJ BIRAKMAK

please return my call as soon as possible? My number is 334-

Hello, this is Ricardo calling for Luke. Could you

5689. Thank you. = MERHABA, BEN RİCARDI LUK'U
ARADIM. LUTFEN ÇAĞRIMA BİRAN ÖNCE CEVAP
VERİR MİSİNİZ? TELEFONUM 334-5489.


Hello Maxwell. This is Marina from the Star trade

office calling. I just wanted to let you know that you're invited
to see our products due for a check- this week. Please give us a
ring/buzz whenever it's convenient. = MERHABA
MAXWELL. BEN MARİNA, STAR TİCARET OFİSİNDEN
ARIYORUM. BU HAFTA ÜRÜNLERİMİZİ GÖRMEK
ÜZERE DAVETLİ OLDUĞUNUZU BİLDİRMEK İÇİN
ARADIM. LÜTFEN NE ZAMAN UYGUNSA BİZE BİR
ÇAĞRI BIRAKIN.
Finishing a conversation = 

Well, I guess I better get going. Talk to you soon. =

TELEFON

SANIRIM KAPATSAM İYİ OLACAK. EN KISA

KONUŞMASINI

ZAMANDA TEKRAR KONUŞURUZ.

BİTİRMEK



Thanks for calling. Bye for now. ARADIĞIN İÇİN

TEŞEKKÜRLER. ŞİMDİLİK HOŞÇAKALIN.


I have to let you go now. = ŞİMDİ KAPATMAK

ZORUNDAYIM.


I have another call coming through. I better run. =

BAŞKA BİR GÖRÜŞMEM VAR. ACELE ETSEM İYİ
OLACAK.


I'm afraid that's my other line. = KORKARIM, BU

BENİM DİĞER HATTIM.


I'll talk to you again soon. Bye. = SİZİNLE EN KISA

ZAMANDA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ.HOÇAKALIN.
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Uygulamalar

-Telefona resmi olmayan bir şekilde cevap verme
Hello .Thank you for calling Violet- florist. Ayşe speaking. How can ı help you?
(Violet-çiçekçisini aradağınız için teşekkürler.Ben ayşe. Nasıl yardımcı olabilirim?)

Telefona resmi olan bir şekilde cevap verme
-Hello,
this
Alo, Ben Jale Ersoy

is

Jale

Ersoy

calling
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Uygulama Soruları
1) İsminizi kullanarak bir telefon cevaplayınız.
2) İngilizce olarak Jale Hanım ile görüşmek istiyorum deyiniz.
3) Patronunuz için bir mesaj alınız.

144

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İş hayatında telefonla konuşmak, iyi bir ieltişimin ve iyi iş ilişkilerinin gelişimi bakımından
oldukça önemlidir. Telefonda yabancı bir dil konuşan kişiyi anlamak ve anlatılacakları ifade
etmek yüzyüze görüşmeye nazaran daha zordur. Bu nedenle karşı taraftan daha yüksek sesle,
daha anlaşılır bir İngilizce ile konuşmasını rica etmek iyi bir yol olabilir.
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Bölüm Soruları

1)

Telefon terimlerinden “call back” in Türkçesi nedir?
a) Arkasını çevirmek
b) Telefonla aramak
c) Telefonla geri aramak
d) Geri dönmek

2)

Telefon terimlerinden “He’s busy right now” in Türkçesi nedir?
a) Şuan işte
b) Şuan meşgul
c) Her zaman meşguldür.
d) Şimdi gelecek

3) Recognize ne demektir?
a) Hatırlatmak
b) Farkında olmak
c) Dikkatli olmak
d) Kabul etmek

4) Speak up ne demektir?
a) Hızlı konuşmak
b) Yavaş konuşmak
c) Yüksek sesle konuşmak
d) Alçak sesle konuşmak

5) Aşağıdakilerden hangisi telefonla konuşmada kullanılan cevap verme anlamına
gelmektedir?
a) Response
b) Reply
c) Question
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d) Answer
6) Thank you for …………… Violet- florist.
7) May I speak ……….Erkan Bey, please?
8) I\'ll let him ……….. you called.
9) I\'ll talk to you……….. soon. Bye.
10) Could you ………….repeat that?

Cevaplar
1) C
2)b
3)b
4)c
5)d
6) calling
7)with
8)know
9)again
10)please
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7. İŞ POSTASI, FAKS MESAJI, YAZIŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Yazişmada Dikkat Edilecek Hususlar
7.2. Açıklık
7.3. Az Ve Öz Olma
7.4. Bütünlük
7.5. Doğruluk
7.6. Yazışmanın Şekil Şartları
7.7. Başlık:
7.8.Iç Adres
7.9.Hitab
7.10.Ana Cümle
7.11.Kapanış Cümlesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Faks mesajını kimler neden kullanabilir?
2) Neden en çok e-posta kullanılmaktadır?
3) Yazışmalarda dikkat edilecek unsurlara neler ekleyebilirsiniz?

151

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

İş Postası

İyi bir iş postası yazabilmek

Çeşitli örneklerle ve çevirilerle çeviri
yapabilmek

Faks mesajı

İyi bir faks mesajı çekebilmek

Çeşitli örneklerle ve çevirilerle çeviri
yapabilmek

Yazışma

Yazışmaları kibar ve rasyonel Çeşitli örneklerle ve çevirilerle çeviri
yazabilmek
yapabilmek
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Anahtar Kavramlar

Away from office, fax, beeping tone
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Giriş
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7.1. İŞ E-POSTASI

Elektronik posta, birçoğumuzun hayatının vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiştir.
Eposta sadece hızlı bir iletişim aracı değil, aynı zamanda maliyet bakımından da ucuz bir
araçtır. Bu sebeplerle insanların özel-kişisel hayatlarında kullanımının yanında, iş hayatında da
kendine önemli bir yer bulmuştur. Ancak e- posta kullanımının iş hayatındaki kullanımı birçok
avantaj taşısa da, kontrollü bir yaklaşımı gerektirmektedir.

E-posta ile dünyanın her yerindeki insana kısa bir sürede birşeyler yazarak göndermek
mümkündür. Ancak önemli olan bu şeyi “nasıl” yazdığınızdır. İnsanların
sizin hakkında kısa sürede fikir sahibi olmasını sağlayan tek şey, yazış tarzınızdır.

E-postanın da yazılı bir iletişim aracı olması sebebiyle, çalışmamızın önceki bölümlerinde
anlattığımız iş mektubu yazarken dikkat edilmesi gereken kuralların tümü uygulanmalıdır. Yani
bir iş e-postasında da metin anlamlı paragraflara bölünmeli ve her paragrafın kendine özgü bir
içeriği olmalı (4 kısım planını hatırlayın), paragraflar arasında boşluk bırakılmalı, cümleler
açık, net, anlaşılır olmalı, basit ve doğal bir dil kullanılmalı ve diğer dikkat edilmesi gereken
hususlar
uygulanmalıdır.

E-posta yazarken dikkat edilmesi gereken konular:

 E-posta mesajının “From” (Kimden) kısmına kendi isminizin, soyadınızın ve firmanızın
isminin yazılmasına dikkat edin.

155

 E-posta mesajınızda antetli kağıt kullanmak istiyorsanız, yazdığınız her metnin altına
otomatik şekilde antetli kağıdınızın yerleşmesini sağlayabilirsiniz. Eğer bu yöntemi
kullanmayacaksanız, mesajınızın imza bölümünde kendi isminiz ve soyadınızdan sonra
mutlaka firmanızın ismi, iletişim bilgileri, web sitenizin adresi gibi bilgiler bulunmalıdır.

 E-postaya yazacağınız konu cümlesi (subject), karşı tarafın ilk göreceği ve e-postanın ne
zaman (şimdi, yarın, gelecek hafta veya hiç..) okunacağına karar verdiği kısımdır. Dolayısıyla
buraya, yazdığınız konunun özü hakkında bilgi veren ve anlam bütünlüğü taşıyan en fazla 4-5
sözcükten oluşan bir cümle yazılmalıdır. Bu kısma “Hi John”, “Dear Mr Ben Cooper” gibi
şeyler yazılmamalı, bu tarz hitaplar iş mektubunda olduğu gibi metnin hitap bölümüne
konmalıdır.

Ayrıca

konu

hakkında

hiçbir

ipucu

vermeyen

“REMINDER!!!”

(HATIRLATMA!!!), “URGENT!!!” (ACİL!!!) gibi başlıklar da konulmamalı, gerek
duyulması halinde mesajın amacı veya önem derecesi ana metinde belirtilmelidir. Konu
kısmına “Buy” (Satın Al), “Don’t Delete” (Silme), “For Only” (Sadece), “Free” (Ücretsiz) gibi
kelimeleri içeren başlıklar konulması da hem e-postanın spam filtrelerine takılma hem de karşı
tarafın mesajı okumadan silme olasılığını arttıracaktır.

 CC (Carbon copy) kısmına, konu ile alakasız insanların değil, sadece e-postayı okuması
gerekli olan insanların e-posta adreslerini yazın.

 İmla ve noktalama işaretleri kontrolünüzü, “gönder” tuşuna basmadan önce mutlaka yapın.
Aksi takdirde, bir sürü imla ve noktalama hatası taşıyan bir e-mail, hem karşı tarafın anlamasını
zorlaştıracak hem de yazan kişinin kendisine saygı duymadığını düşünmesine yol açacaktır.
Sadece 1-2 dakikanızı alacak bu kontrol işleminde sadece yazım hataları değil, aynı zamanda
cümle ve paragrafların anlam bütünlüğünü de kontrol etmeli, gerekiyorsa bütünlüğü bozan
cümleleri metinden çıkarmalı veya yeni cümleler eklemelisiniz.

 E-postanın tamamı büyük harflerle asla yazılmamalıdır. Bu, karşı tarafta agresif bir izlenim
yaratmanıza yol açaçaktır.
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 E-postada sözcükler kesinlikle kısaltılmamalıdır. Örneğin; “thanks” yerine “tnks”, “are”
yerine “r”, “you” yerine “u” yazmak gibi.

 E-posta kullanımı, insanlarda bunu en kısa sürede yanıtlama gerekliliği baskısı yaratır.
Gerçekten de, elektronik ortamda herşeyin daha hızlı gerçekleşmesi, e-postalarında hızlı bir
şekilde yanıtlanmasını gerektirir. En fazla 1-2 gün içerisinde yanıtlanmış bir e-posta karşı
tarafta firmanız hakkında olumlu izlenimler uyandırır. Bu sebeple eğer ayrıntılı bir inceleme
yaparak cevaplamanızı gerektiren bir e-posta almışsanız ve yanıtlamanız birkaç günden daha
uzun sürecekse, bunu kısa bir e-posta ile karşı tarafa bildirmenizde fayda vardır. Böylece, karşı
taraf mesajı aldığınızdan ve bunun üzerinde çalıştığınızdan haberdar olmuş olur.

 E-postanın, normal posta yoluyla gönderilen bir iş mektubundan daha az resmi olduğu
aşikardır. Bu durum, gayri resmi bir format kullanımını anlamına gelmese de, cümlelerde
duyguları belli eden biraz daha yumuşak ifadeler kullanılabilir.

Örnekler:
I’ll be pleased to help you sort out this problem.
I appreciate your understanding in trying to resolve this issue.
I hope I can shed some light on this problem very soon.
I see what you mean and can appreciate your concern.

 E-postanıza bir belge eklerken (attachment), belgenin virüs taşımadığından emin olun.
Bunun için bir anti-virüs programı ile belgeyi taratabilirsiniz.
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 Bir tatile çıkacağınızda veya herhangi bir sebeple işyerinizden 1 veya daha fazla gün uzakta
olacağınızda ve internet erişiminizin olmaması durumunda, e-postanızın ayarlarında “out-of
office” aracını aktif hale getirerek, gelen e-postalara otomotik olarak ofiste olmadığınızı yazan
cevaplar gönderebilirsiniz. Buna ek olarak, hangi günden itibaren işinizin başında olacağınızı
veya acil durumlarda kiminle irtibata geçilmesi gerektiğini de mesajınıza yazabilirsiniz. Bu
işlem, karşı tarafın sizden ne zaman geri dönüş alabileceğini bilmesine olanak sağlar.

Örnek:

I will be away from office from 4 June until 10 June. If you need an immediate
response, please contact Melissa Stalwart at mstalwart@mycompany.com or phone
800-555-4567,
ext. 89.
Patrick Ashe
Chairman

 Eğer acil cevap almak istediğiniz bir e-posta göndericekseniz ve karşı tarafın mesajınızı
okuduğundan emin olmak istiyorsanız, e-postanızı gönderirken ayarlarınızdan “okundu bilgisi
iste” seçeneğini seçerek gönderebilrisiniz.

 Gönderdiğiniz kişinin adresini yazdığınız “To” (Kime) satırını, yazmaya başlamadan önce
değil, tüm yazınızı bitirdikten ve kontrol ettikten sonra doldurun. Bunu bir alışkanlık haline
getirirseniz, yazı tamamlanmadan önce yanlışlıkla “Send” (Gönder) butonuna tıklayıp e-maili
gönderme ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz.
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Bunların dışında aşağıdaki hususlar da e-posta yazımında büyük önem taşımaktadır:

 Subject (konu) kısmında kesinlikle “?,/,!,-“ karaketerleri kullanılmamalıdır. Firewall
uygulamaları özellikle subject (konu) alanında “?” (soru işareti) içeren maillere karşı çok daha
hassastırlar.

 Müşterinin bakış açısını bildiğinizi gösterin. Onun diliyle, deyimleriyle yazın.

 Metinde cevap verme linkleri olabilir. Ayrıca firmanın sitesine yapılan yönlendirmelerde
URL’yi tam verin: http://www. Şeklinde başlasın. Sitenize verilen “giriş sayfası” e-maille davet
ettiğiniz kişilere anlattığınız bilgileri destekleyici, ilgili bölüm olsun.

 İlk e-mailde “attachement/ekleme dosya” göndermemeye çalışın.

 Mail boyutu 900 KB sınırını aşmamalıdır. Bu sınır üzerindeki mailler Firewall’lar tarafından
çoğunlukla içeriğe bakılmaksızın “SPAM” olarak etiketlenirler. (İçerisinde ortalama 200
paragraf ve resim depolama sitelerine – flickr gibi – link barındıran bir mail ortalama olarak
700 KB boyutunda olur.)

 Mail içerisinde resim kullanılması mail’e attach edilmiş olarak değil, popüler resim depolama
siteleri üzerindeki linkleri ile gönderilmelidir.

 Bilgisayarlarımızdan mail yolladığımızda MAIL SERVER her maile bir sayaç numarası
ekler. Bu sebeple eğer bir maili aynı anda 60 kullanıcıya yolluyorsak Firewall sırasıyla 1’den
20’ye kadar olan maillerin dağıtımına izin verecek ancak diğer mailleri SPAM olarak
işaretleyip göndermeyecek veya sistemin ayarına göre direkt olarak silecektir. Bu nedenle
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Mailing yaparken potansiyel alıcıları 15’erlik gruplar halinde hazırlayarak yollama işlemi
yapılırsa sorun yaşanmayacaktır.

 Hızlı yükleme için HTML kullanmayın.

 Arka plan beyaz ve formatı basit olursa yüklemesi kolay olur.

 Hafta ortasında ve yoğun olmayan saatlerde gönderin. (Gönderdiğiniz kişinin bulunduğu
yerdeki saat dilimine dikkat edin.)

 Çok sayıda kişiye gönderim yapıyorsanız, BCC (Görünmeyen Karbon Kopya) kullanın.

 Mesajlarınızın veya adreslerin kopyasını daima başka bir PC’de veya harici diskte tutun.
Sisteminiz çökerse, verilerinizi kaybetmemiş olursunuz.

7. FAKS MESAJI

Günümüzde firmalar arasında çok kullanılan bir başka iletişim şekli de faks mesajıdır. Bazı
ülkeler veya bazı sektörlerdeki firmalar iş yazışmalarında özellikle
faks mesajını tercih ediyor olabilir (Örneğin, Afrika ve Latin amerika ülkeleri gibi..).
Dolayısıyla yazışma yapacağınız firmanın bulunduğu ülkenin veya sadece o sektörde
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yaygın olarak hangi iletişim şeklinin kullanıldığını araştırmanızda ve buna göre yazışmanızı
hazırlamanızda fayda vardır.

Faks mesajında da iş mektubunda dikkat edilmesi gereken tüm kurallar uygulanır. Kağıdın
antetli kağıt olması ve mesajın başlangıcına “FAX MESSAGE” (FAKS MESAJI) ibaresinin
yer alması önemlidir. Bu kısımdan sonra ise alıcın ismi, firması, faks numarası, gönderenin
ismi, refereans, tarih ve sayfa sayısı gibi bilgiler yazılmalıdır. Bu kısmın devamında ise
“heading” (başlık) yer alır. Bunu ana metin ve
imza bölümleri takip eder.

Örnek:

İngiltere’de iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir firma Singapur’a bir iş
ziyareti planlamıştır. Bu ziyaret hakkında, gidecek taraf kendisini Singapur’da
karşılayacak olan firmaya seyahat tarihi ve şekli ile ilgili bilgi vermektedir.

Turner Communications Mobile Phone specialist

21 Ashton Drive
Sheffield Tel +44 114 2871122
S26 2ES Fax +44 114 2871123
Email turnercomm@intl.uk
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FAX MESSAGE

To Susan Gingell, General Manager
Company Asia Communication (Singapore) Pte Ltd
Fax Number 65 6767677
From Low Chwee Leong, Managing Director
Ref LCL/DA
Date 6 June 2010
Number of Pages
(including this page) 1

VISIT TO SINGAPORE

Thank you for calling me in the morning regarding my trip to Singapore next month.
I am very grateful to you for offering to meet me at the airport.

My flight SQ101 will be arriving at 18.30 hours on Monday, July 8. Accommodation
has been arranged for me at the Supreme International Hotel, Scotts Road.

I will be travelling up to Kuala Lumpur on Sunday, July 14 on MH989 which departs
from Singapore Changi Airport Terminal 2 at 15.45 hours.
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I look forward to meeting you.

Low Chwee Leong

8. YAZIŞMA

Dış ticarette, özellikle alıcı ve satıcıların farklı ülkelerde bulunmaları nedeni ile ilk adım
genellikle yazışmalarla atılmaktadır.

8.1. YAZIŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İhracatçı şirketlerin ithalatçılara gönderdikleri iş mektupları, ithalatçının ihracatçı ile ilgili
olumlu izlenimler edinmesine, iyi iş ilişkileri kurulmasına ve yeni pazarlar yaratılmasına
katkıda bulunacak ilk faktördür. Bu yazışmalarla ithalatçı, henüz karşı karşıya gelmediği
ihracatçıyı değerlendirmeye çalışacaktır. Dolayısı ile yazılacak iş mektuplarına ayrı bir özen
gösterilmesi gerekmektedir.Etkili bir iş mektubu yazmak için dört basit kural bulunmaktadır11:
Açıklık, az ve öz olma, bütünlük ve doğruluk.

8.1.1. Açıklık

11

Pınar Karaman, İhracatta Yazışma Örnekleri, T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme
Etüd Merkezi, Mayıs 2010, s.12.
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Mektup düzenli ve planlı bir şekilde yazılmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmalı,
mektup, görünümü itibariyle düzgün olmalıdır. Paragraflar birbirine mantıklı bir şekilde
bağlanmalıdır.

8.1.2. Az ve öz olma
Mektup mümkün olduğunca kısa olmalı ve esas anlatılmak istenen konudan bahsedilmeli,
gereksiz uzatmalara gidilmemelidir. İthalatçıya yalnızca bilmek isteyeceği konular söylenmeli,
gereksiz bilgilerle mektup uzatılmamalıdır. Mektup,basit kelimelerle kurulmuş, kısa cümleler
ve kısa paragraflar halinde oluşturulmalıdır.
Karışık kelimeler ve uzun cümleler okuyanı bilgilendirmekten çok aklını kanştırmaktadır.

8.1.3. Bütünlük
İthalatçı açısından gerekli olabilecek tüm bilgiler mektupta bulunmalıdır. İhracatçı, mektubu
yazmaya başlamadan önce ithalatçının ne tür bilgileri öğrenmek isteyebileceğini iyice
düşünmelidir.

8.1.4. Doğruluk
İthalatçıya yazılan mektuptaki bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmelidir. İthalatçıya şayet
biliniyorsa, ismini de kullanarak doğru bir şekilde hitap edilmelidir. Mektup metni yazıldıktan
sonra mutlaka dilbilgisi, noktalama işaretleri açısından kontrol edilmeli, yazım hataları
düzeltilmelidir. İhracatçı, yazdığı mektubun ithalatçıya karşı kendisini temsil ettiğini
unutmamalıdır. İhracatçı yazdığı mektupta ithalatçıya doğal bir dille ve fazla aşınya kaçmamak
şartı ile dostça hitap etmelidir.
İhracatçı, ithalatçıya iyi bir mektup yazabilmek için öncelikle şu soruları cevaplandırmalıdır:
1. Bu mektubun amacı nedir?
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2. İhracatçı, mektubu okuyacak olan ithalatçının aklında karışıklık yaratmamak için mektubu
yazmaktaki amacını bir cümle içinde belirtmelidir.
3. Mektubu alacak olan şahıs kimdir? Hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz, beklentilerini,
alışkanlıklarını ne derece biliyorsunuz? Satmak istediğiniz mal hakkında ithalaçının bilgisi
nedir? Bu konuda neleri bilmek isteyebilir, neleri bilmeye ihtiyacı yoktur?
4. İhracatçı, mektubu yaznıadan önce tüm bu soruları titizlikle cevaplandırmalıdır.
5. İthalatçıya yazılan mektup ile hemen gerçekleşmesini istediğiniz olay nedir?
Bundan sonraki aşama ne olmalıdır ve aşamalar nasıl izlenmelidir? İthalatçıdan sözkonusu
mektubunuza karşı nasıl bir çevap bekliyorsunuz?
İhracatçı, ithalatçıya yazacağı mektubu yukarıda sıralanan sorulara vereceği cevaplar
çerçevesinde hazırlamalıdır. Bu sorulara verilecek cevaplar, ithalatçıya yazılacak iyi bir iş
mektubunun ana hatlarını belirleyecektir.

8.2. Yazişmanin Şekil Şartlari

Yazılacak mektup, mantığa uygun bir sıra ile düzenli bir şekilde hazırlanmalıdır. İş mektupları
içerdikleri mesajın yansıra görünüşleri itibariyle de kolaylıkla diğerlerinden ayırt
edilebilmektedirler. Bu tür mektuplar belli ilkeler ve kurallar çerçevesinde oluşturulmaktadır.
Bu kurallar; başlık, adres, hitap, kapanış cümlesi ve imza olarak ifade edilmektedir12.
Sözü edilen hususlann aynntıları ve diğer fiziksel özellikler mektubu yazan kuruluşun tercihine
göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle iş mektubu yazarken firmanın antetli kağıdının
kullanılması, mektubun kağıt üzerindeki konumu, temizlik gibi faktörler mektubu yollayan
firmanın ciddiyeti konusunda önemli ip uçları oluşturmaktadır. İngilizce mektuplarda başlık ve

12

A.e.
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adreste kısaltmalar dışında herhangi bir noktalama işareti konulmamaktadır. Standart uzun zarf
ve buna uygun yatay bir katlama, mektubun genel görünümü açısından faydalı görülmektedir.

8.2.1. Başlık:
Mektup kağıdında yollayanın matbu antetinin yanısıra, birkaç sıra aşağıda sağda tarih yer
almalıdır. İngilizce yazışmalarda ay açık olarak yazılmalı, göndericinin adresi şayet antette yer
almıyorsa, adres de tarih gibi sağda blok şeklinde tarihin üzerinde yer almalı, sokak ve cadde
isimlerinde kısaltmalardan kaçınılmalıdır.

8.2.2.İç adres:
Alıcının zarf üzerinde de olması gereken isim ve adresini içermektedir. İç adres kağıdın sol
tarafında bulunmakta ve genel olarak tarih satırının bir miktar altında yer almaktadır.

8.2.3.Hitab:
Kuruluţlara gönderilen mektuplar "Gentlemen", Kuruluţlar ile ilgili özel kişilere yapılan
yazışmalar "Dear Mr.. " ve ender olarak resmi olmakla birlikte My dear Mr... " kullanılmaktadır.
"Dear Sir" genellikle matbu olarak hazırlanmış mektuplarda, "Dear (isim)" ise normal olarak
ismi ile hitap ettiğiniz bir şahıs ile olan yazışmalarda uygun bir ifade şekli olabilmektedir. "Dear
Sirs" daha genel bir ifade şeklini oluşturmaktadır. "Ms" ise medeni durumu bilinmeyen
bayanlara hitaben kullanılmaktadır.

8.2.4.Ana bölüm:
Mektubun ana yapısını oluştururken, mektubun bir bütün olarak kağıt üzerindeki görünümünün
belli bir orantıyı yansıtması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
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8.2.5. Kapanış Cümlesi:

Ana bölümünün yazımı bittikten sonra mektubun kapanışı yapılabilir. Bitiriş cümlesi mektubun
son satırının iki satır altında yer almaktadır. "Yours truly" ve "Truly yours" soğuk ifadeler
olarak kabul edilmekte ve seyrek kullanılmaktadır. "Sincerely yours", "Yours sincerely" ve
"Sincerely" ifadeleri ise giderek yaygınlaşmaktadır. "Respectfully yours", "Yours respectfully"
ve "Respectfully" özel bir ayırım yapılmak istendiğinde ya da üst düzey kamu görevlisi
bir şahıs için, "Cordially yours" ve "Cordially" ise aynı zamanda iyi bir arkadaş olarak kabul
edilen kişiler için kullanılmaktadır. “Best wishes” gayri-resmi bir kapanış cümlesi olup,
özellikle e-postalarda daha yakın ilişki olduğunuz kişilerle yazışmalarınızda kullanılabilir.

• Eğer hitap cümlesi “Dear Sir”, “Dear Sirs”, “Dear Madam” ve “Dear Sir or Madam” ise,
kapanış cümlesi “Yours faithfully” olmalıdır. (İsmini bilmediğiniz kişilere yapılan hitaplarda)

• Eğer hitap cümlesi “Dear Mr Leighton”, “Dear Mrs Paisley” veya “Dear Sam” gibi cümleler
ise, kapanış cümlesi “Yours Sincerely” olmalıdır. (İsim veya soyadını bildiğiniz kişilere yapılan
hitaplarda.

NOT: Son dönemlerde yaygın olarak kullanılan tam blok (full blocked) formatında, hitap
cümlesinde olduğu gibi kapanış cümlesinden sonra da noktalama işareti kullanılmaz. Ana
bölümde ise, sadece anlam açısından gerekli olan yerlerde noktalama işaretleri kullanılır.

8.2.6.İmza:
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Kapanış cümlesinin iki satır altında başlamaktadır. Erkek imzalan hiçbir zaman "Mr" olarak
nitelendirilmezken, bayan imzaları "Miss" yada "Mrs" olarak nitelendirilebilir.

8.2.7.Paraflar, Ekler, Kopyalar:
Varsa ekler, nüshalar, paraflar yer alır.
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Uygulamalar
I’ll be pleased to help you sort out this problem.
I appreciate your understanding in trying to resolve this issue.
I hope I can shed some light on this problem very soon.
I see what you mean and can appreciate your concern.
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Uygulama Soruları

1) Bir yazışmanın açılış ve kapanış cümlesini yazınız.
2) Best regards ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Dış ticarette, özellikle alıcı ve satıcıların farklı ülkelerde bulunmaları nedeni ile ilk adım
genellikle yazışmalarla atılmaktadır. yazılacak iş mektuplarına ayrı bir özen gösterilmesi
gerekmektedir.
Etkili bir iş mektubu yazmak için dört basit kural bulunmaktadır: Açıklık, az ve öz olma,
bütünlük ve doğruluk.
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Bölüm Soruları
1
1)

“away from Office” ne demektir?

a) Ofise gelmek
b) Ofis dışında olmak
c) Ofisten uzakta olmak
d) Ofiste çalışmak
2) İmmediate kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Response
b) Increase
c) Prompt
d) Price

3) Accomodation ne demektir?
a) Kabul etmek
b) Kalacak yer
c) Bahsetmek
d) Tesis

4) Regarding ne anlama gelmektedir?
a) Hatırlatma
b) İle ilgili
c) Cevap verme
d) Acil

5) Grateful ne demektir?
a)Pişman
b)Üzgün
c) memnun
d) sinirli
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6) Resmi bir yazışma hangisiyle bitmemelidir?
a) Cordially
b) Sincerely
c) See you
d) Regards
7) İsmini bilmediğiniz kişilere yapılan hitaplarda kapanış cümlesi “……………” olmalıdır
8) Thank you for calling me …………… morning .
9) I look ……………… to meeting you.
10) Yazışmada bölümler : başlık, adres, ……, kapanış cümlesi ve imza olarak ifade edilmektedir.

Cevaplar
1)c
2)c
3)b
4)b
5)c
6)c
7) yours faithfully
8) in the
9) forward
10)hitap
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8. MESLEKİ YAZIŞMALARDA YER ALABİLECEK CÜMLE
KALIPLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. Bilgi isteğine karşılık teklifte bulunma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “valid” “until” hangi tür yazışmalrda kullanılailir?
2) Siparişin eddi nasıl kibarca yapılbilir?
3) Fiyata dahil olabilecek unsurları yazınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Cümle kalıpları

Yazışma
için
gerekli Pek çok cümle kalıbını ve
altyapıyı oluşturmak
çevirisini incelemek
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Anahtar Kavramlar

Fiyat teklifi, teklifin geçerliliği, teklifin ger alınması, ambalajlama, teslim süresi
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Giriş

Bu hafta mesleki yazışmalara geçmeden önce, İngilizce yazışmalarda kullanılan ve ticari
hayatta sık sık karşılaşılan cümle kalıplarına yer verilecektir. Bu cümle kalıpları yazışma
yaparken oluşturulacak cümlelerin seçiminde temel teşkil etmektedir.
Cümle kalıplarını iyi anlamak için kelimelerin anlamlarını iyi hatırlamamız gerekmektedir.
Örneğin fiyatlarımıza ambalajlama dahildir dediğimizde fiyatın İngilizcesinin ne olduğunu
hatırlıyor olmamız gerekmektedir.
Şimdi cümle kalıplarına ve bu sayede kullanacağımız kelimelerin anlamlarına bir göz atalım.
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8.1.

MESLEKİ

YAZIŞMALARDA

YER

ALABİLECEK

CÜMLE

KALIPLARI
İhracatımızın diğer ülkelerdeki ithalatçılarla olan ticari ilişkileri esnasında yapmaları gereken
karşılıklı yazışmalarda örnek olarak yararlanabilecekleri başlıca mektup metinleri bu çalışmada
oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak ihracatçıların, kendi satmak istedikleri malın özelliklerine,
kendi özel durumlarına göre sözkonusu mektup metinlerinde değişiklikler yapmaları
gerekmektedir. İthalatçı ile sık sık yüz yüze görüşme olanağı bulamayan ihracatçılar için
özellikle ticari yazışmaların önemi oldukça fazladır. Unutmamak gerekir ki, ithalatçı ile
karşılıklı yazışmalar yoluyla kurulacak iyi bir iletişim, ihracatta başarılı olmanın da temel
koşullarından birisidir.
Bu çerçevede yazışmalarda kullanılabilecek cümla kalıpları aşağıda verilmiştir.

9.3.1. Bilgi isteğine karşılık teklifte bulunma
Teklifte bulunma konusunda yazılacak mektuplarında aşağıdaki cümle kalıpları
kullanılabilir13:

1) We would like to make the following offer.
1) Size aşağıdaki teklifi yapmak istiyoruz.

2) We thank you for your inquiry and are sending you the desired offer.
2) Bilgi isteyen mektubunuza teşekkür ediyor, istemiş olduğunuz teklifinizi yolluyoruz.

13

A. Ashley, Handbook of Commercial Correspondence, 8. bs. (London: Oxford University Press, 1998), s.

95.
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3) We are sending you our most favourable offer and look forward to doing business
with you soon.
3) Size en uygun teklifimizi yolluyor ve yakın zamanda sizinle çalışmayı ümit ediyoruz.

4) This is the best offer we can make you.
4) Bu size verebileceğimiz en iyi tekliftir.

ii. Fiyat bildirme
1) Fiyatlarımızın tümü ilişikteki fiyat listesinde belirtilmiştir.
1) Our prices are all quoted in the enclosed price list.

2).. . . tarihli bilgi isteyen mektubunuza cevap olarak aşağıdaki fiyatları veriyoruz
2) In reply to your inquiry of. . we quote the following prices.

3) Fiyatlanmıza ambalajlama dahildir. (dahil değildir.)
3) Our prices (do not) include packing.

4) Fiyatlarımıza sigorta dahildir. (dahil değildir.)
4) Our prices (do not) include insurance.

5) Fiyatlarımıza ambalajlama, sigorta ve navlun dahildir.
182

5) Our prices include packing, insurance and freight.

6) Fiyatlanmız aşağıda görüldüğü gibidir:
6) Our prices are to be understood as:

6a) Fabrikadan teslim (fiyatı)
6a) from factory, ex-factory, ex-works, ex-mill

6b) Fabrika teslimi ambalajlama dahil
6b) from factory inclusive packing (container, sea-worthy, etc.)

6c) Vagonda teslim
6c) f.o.r. (free on rails)

6d) Geminin bordasında teslim
6d) f.a.s. (free alongside ship)

6e) Kamyonda teslim
6e) f.o.t. (free on truck)
6f) Eve/işyerine teslim
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6f) free house/Office

6g) ... (tren) istasyonunda teslim
6g) free (railroad) station...

6h) .. limanda teslim
6h) free harbor ...

6i) Fiyat ve navlun
6i) c. & f. (cost and freight)

6j) Fiyat, sigorta ve navlun
6j) c.i.f. (cost, irısurance, freight)

6k) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları hariç
6k) c.i.f. without customs charges (cost, insurance, freight without customs charges)

6l) Fiyat, sigorta ve navlun, gümrük masrafları dahil
6l) c.i.f. with customs charges
6m) Fiyat, sigorta, havayolu taşıma ücreti
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6m) c.i.f air freight

6n) Fiyat, sigorta, navlun ve komisyon)
6n) c.i.f. (cost, insurance, freight and commission)

6o) Paketlenmiş
6o) Packed (crated)

6p) Depoda teslim
6p) Free warehouse

iii. Teklifin geçerliliği

1) Fiyatlarımız 2.2.18 tarihine kadar geçerlidir.
1) Our prices are valid until 2.2.18

2) Fiyatlarımız ancak bugünkü hammadde fiyatlarında değişiklik olmadığı takdirde geçerlidir.
2) The prices are valid only if the current prices of raw materials do not change.

3) Bu teklifinize 3 hafta süreyle bağlı kalacağız.
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3) We will adhere to this offer for 3 weeks.

4) Faturayı sevkiyat yapıldığı tarihteki fiyatlar üzerinden düzenleyeceğiz.
4) We will invoice you at prices in effect on the day of shipment.

5) Our prices are binding/valid until 2.2.13
5) Fiyatlarımız 2.2.13 tarihine kadar geçerlidir.

6) The prices are valid only if the current prices of raw materials do not change.
6) Fiyatlarımız ancak bugünkü hammadde fiyatlarında değişiklik olmadığı takdirde
geçerlidir.

7) We will adhere to this offer for 2 weeks.
7) Bu teklifimize 2. hafta süreyle bağlı kalacağız.

8) We will invoice you at prices in effect on the day of shipment.
8) Faturayı sevkiyat yapıldığı tarihteki fiyatlar üzerinden düzenleyeceğiz.

Iv. Teklifin geri alınması
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1) The goods offered are no longer available. Therefore, we are unable to accept new
orders.
1) Teklif edilen malların mevcudu kalmamıştır. Bu nedenle yeni siparişleri kabul
edemiyoruz.

2) It is no longer possible for us to supply you with goods at the prices quoted. Enclosed
please find our new price lists.
2) Teklif edilen fiyatlarla size mal göndermemiz artık mümkün değildir. İlişikte size
yeni fiyat listelerimizi sunuyoruz.

3) In view of your delay in ordering, we must withdraw our offer dated ......
3) Sipariş vermede geç kaldığınızdan ..... tarihli teklifimizi geri almak zorundayız.

v. Kalite ve garanti
1) Ürünlerimiz fabrika çıkışından önce dikkatli bir kalite kontrolünderı geçirilmektedir.
1) Our products are carefully tested to irısure quality before they leave the factory.
2) Kaliteleri yüksek olduğundan ürünlerimiz dış piyasalarda çok aranmaktadır.
2) As a result of their high quailty, our products are in great demand in export markets.
3) Makinelerimize 5yıllık garanti veriyoruz.
3) We give a 5 year guarantee on our machines.
4) Ürünlerimizin tümü garanti belgeriyle teslim edilmektedir.
4) All our products are delivered with a certificate of guarantee.
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5) Hatalı parçaları teslimattan sonra 3 aya kadar ücretsiz olarak değiştirmeyi garanti ediyoruz.
5) We guarantee the replacement of defective parts at no cost up to 3 months after delivery.

İthalatçı, yolladığınız malların kalitesinin düşüklüğünden şikayet etmişse ve siz de
ithalatçının haklı olduğunu düşünüyorsanız, konuyla ilgili bir özür mektubu
yazılmalıdır14.

1) By error, we supplied you with goods of a lower quality. Please send us the low
quality articles back.
1) Size yanlışlıkla düşük kalitede mal gönderilmiştir. Düşük kalitedeki bu malları lütfen
geri gönderiniz.

2) Please excuse the poor quality of article ..... We will take this into account when
invoicing you.
2) ....’in düşük kaliteli olmasından dolayı özür dileriz. Bunu, fatura ederken göz önünde
tutacağız.

3) Please excuse our error in the quality of your last order. We are prepared to allow you
a discount of .... % for the low quality items.
3) Son siparişinizin kalitesiyle ilgili yaptığımız yanlışlıktan dolayı lütfen bizi
bağışlayınız.
Düşük kaliteli mallar için size % .....’lik bir indirim yapmaya hazırız.

14

A.g.e.,s.162.
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Ancak, kaliteyle ilgili şikayetin yersiz olduğunu ve bu konuda firmanızın haklı
olduğunu düşünüyosanız, bunu mektubunuzda kibar bir şekilde belirtebilirsiniz:

1) We sent you exactly the quality ordered.
1) Size tam sipariş ettiğiniz kalitede mal gönderdik.

2) The goods meet the quality you ordered.
2) Söz konusu mallar sipariş verdiğiniz kaliteye uymaktadır.

3) The quality of the goods sent to you corresponds precisely to that of the samples
delivered on ........ of this year.
3) Size yollanan malların kalitesi bu yılın .....’inde teslimatı yapılan numunelerin
kalitesine tamamen uymaktadır.

4) In your order dated ... you did not mention quality. Your complaint is therefore
unfounded.
4) ........ tarihli siparişinizde istediğiniz kaliteyi belirtmemiştiniz. Bu nedenle şikayetiniz
yersizdir.

Vı. Ambalajlama
1) Mallarımızın ambalajlanması şöyledir:
1) Our goods are packed in:
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1a) Sandıklar
1a) Crates
1b) Konteynerler
1b) Containers
1c) Variller
1c) Barrels
1d) Mukavva
1d) Cartons
1e) Sepetler
1e) Baskets
1f) Balyalar
1f) Bales

1g) Paletler halinde
1g) Crates on pallets
2) Ambalajlama giderleri fiyata dahildir.
2) Packing charges are included in the price.
3) Ambalajlama giderleri fatura edilecektir.
3) Packing charges will be invoiced.
4) Sandıklar iade edilemeyebilir.
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4) Crates may not be returned.
5) Boş sandıklan iade ettiğiniz taktirde fatura edilmiş ambalajlama giderlerinin yarı tutarı geri
ödenecektir.
5) We allow you half of the invoiced amount for packing if you returrı the empty crates.
6) Ambalajlama, talimatlarınıza kesin bir biçimde uyularak yapılacaktır.
6) We will pack precisely in accordance with your instructions.
7) Ambalajlamamız uzun yol sevkiyatına uygundur.
7) Our packing is well suited for long distance shipments.

vii. Teslim süresi
1) Malları derhal teslim edebiliriz.
1) We can deliver the goods right away.
2) Teslimat gelecek hafta sonuna kadar yapılabilir.
2) Delivery can be made by the end of next week.

3) En erken bir ay sonra teslimat yapabiliriz.
3) Our earliest delivery would be in one month.

4) Teslimat için belirttiğiniz tarihi teyit ederiz.
4) We confirm your specified date for delivery.
5) Kesin bir teslim tarihi vaat edemeyiz.
5) We cannot promise a definite delivery date.
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6) Mallan üretmemiz için ... güne ihtiyacımız vardır.
6) We will need ... days to manufacture the goods.
7) Mümkün olan en kısa zamanda teslim edebilmek için elimizden geleni yapacağız.
7) We will do all we can to deliver as soon as possible

viii. Miktar ve ebatlar

1) The minumum quantity for an order is ....
1) Asgari sipariş miktarı .....’dır.

2) We always maintain a large stock in all sizes.
2) Tüm bedenlerde/ebatlarda/büyüklüklerde geniş bir stokumuz her zaman mevcuttur.

3) We are able to execute your order immediately.
3) Siparişinizi derhal yerine getirebiliriz.

4) We advise you to cover your needs before our stock is sold out.
4) Stokumuz tükenmeden ihtiyacınızı karşılamanızı öneririz.

ıx. Siparişin Reddi:

Stoklar tükendiği için red:
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1) We are sorry to say that we are completely out of stock of this item and it will be at
least six weeks before we get our next delivery , bu please contact us then15.
1) Bu ürünün tamamının stoklarımızda tükendiğini ve bir sonraki teslimatı en az altı
hafta sonra alabileceğimizi bildiririz. Lütfen belirtilen zamanda bizimle temas kurunuz.

Uygun olmayan koşullar:

1) Delivery could not possibly be promised within the time given in your letter.
1) Teslimat, mektubunuzda belirtilen zaman dilimi içinde gerçekleştirilemeyecektir.

2) It would be uneconomical for us to offer our products at the discounts you suggest as
we work on a fast turnover and low profit margins.
2) Hızlı bir ciro ve düşük kar marjlarıyla çalıştığımızdan ürünlerimizi talep ettiğiniz
oranda bir indirimle sunmak bizim için hesaplı olmayacaktır.

3) Our company relies on quick sales, low profits, and a fast turnover, and therefore we
cannot offer long term credit facilities.
3) Firmamız hızlı satış, düşük kar ve hızlı bir ciro ile çalışmaktadır, bu nedenle uzun
vadeli kredi imkanı sunamamaktayız.

Sipariş miktarının çok fazla olması:

15

A.g.e., 81.
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1) We are a small firm and could not possibly handle an order for 20,000 units.
1) Küçük bir firma olduğumuzdan 20.000 kalemden fazla siparişi karşılamamız
mümkün
değildir.

2) Our factory does not have facilities to turn out 30,000 units a week.
2) Firmamız haftada 30.000 kalem üretecek tesislere sahip değildir.

Sipariş miktarının çok az olması:

1) The shirts we manufacture are sold in one colour and by the dozen. We never sell
individual garments.
1) Ürettiğimiz gömlekler tek renkli ve düzineler halinde satılmaktadır. Tek başına
gömlek satılmamaktadır.

2) Our factory only sells material by 30-metre rolls which cannot be cut up.
2) Fabrikamız ürünlerini sadece kesilemeyen 30 metrelik rulolar halinde satmaktadır.

x. Ödemenin Alındığını Teyit Etme

İthalatçı firmanın size yaptığı ödemeyi bir mektupla teyit etmek istiyorsanız ya da karşı
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tarafın böyle bir talebi varsa, yazılacak mektupta aşağıda yer alan örnek cümle
kalıplarından
yararlanılabilinir16:

1) We confirm the receipt of your remittance of ... .. Thank you.
1) ..... tarihli havalenizin alındığını teşekkürlerimizle teyit ederiz.

2) We thank you for the prompt payment of our invoice dated ....
2) .... tarihli faturamızın derhal ödenmesinden dolayı teşekkür ederiz.

3) After your remittance of ....., the balance of your account is now .... (amount,
currency).
3) .... tarihli havalenizden sonraki hesap bakiyeniz ...... (meblağ, döviz cinsi) dır.

4) After today’s receipt of your remittance, your account with us has been settled.
4) Havalenizin bugün alınmasıyla, bizimle olan hesabınız kapanmıştır/sıfırlanmıştır.

xi. Teslimattaki Gecikme

Çeşitli nedenlerden dolayı ithalatçı firmayla önceden kararlaştırılan teslimat tarihine

16

Altıparmak, Artun. Türkçe-İngilizce Ticari Yazışma El Kitabı. 2.bs. İstanbul: ABC Yayın,1993., 143.
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sipariş yetişmeyebilir. Karşı taraftan henüz bir şikayet gelmemiş olsa dahi, bu
durumu karşı tarafa gerekçeleri ile birlikte açıklamakta fayda vardır. Aşağıda bu
konu ile ilgili örnek cümlele verilmiştir17:

1) We offer our apologies for the delay in delivery.
1) Teslimattaki gecikme dolayısıyla özür diliyoruz

2) Please accept our apologies for this delay.
2) Lütfen bu gecikme için özürlerimizi kabul ediniz.

3) An oversight in the schedule of our production department resulted in our delayed
shipping of your order.
3) Üretim departmanımızın programındaki bir dikkatsizlik siparişinizi gecikmeli olarak
sevk etmemize neden olmuştur.

4) The delay in delivery was caused by incorrect planning in our order department. We
would like to assure you that in the future your orders will receive preferred attention.
4) Teslimattaki gecikmeye sipariş departmanımızdaki yanlış planlama neden olmuştur.
Siparişlerinizin ileride özel bir dikkatle ele alınacağına sizi temin etmek isteriz.

5) Our export department is so overburdened with work at the moment that we are
unable to ship your order dated …. within the agreed period.

17

A.g.e.,s.145.
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5) İhracat departmanımız şu anda aşırı bir iş yükü altında olduğundan ….. tarihli
siparişinizi kararlaştırılan süre içerisinde sevk etmemiz mümkün değildir.
6) Please excuse our delay in delivery. We ourselves were let down by one of our suppliers.
6) Teslimatta geciktiğimiz için bizi bağışlayınız. Bu duruma düşmemizin nedeni,
tedarikçilerimizden birinin sözünü yerine getirmemesidir.

7) Please accept our apologies for this delay.
7) Lütfen bu gecikme için özürlerimizi kabul ediniz.

Örneğin, ithalatçının eksik teslimatla ilgili bir şikayetine karşılık sizin tamamiyle haklı
olduğunuz bir durum söz konusu ise, bunu açıkça ve olumlu bir tavır içinde belirtmelisiniz.

1) You ordered ... items and we delivered them, therefore your complaint about an
incomplete delivery of the ordered amount is not in order.
1) Sipariş ettiğiniz ..... kalem malı teslim etmiş bulunuyoruz. Bu nedenle, eksik teslimat
yapıldığına ilişkin şikayetiniz yersizdir.

2) Because your last order was delivered correctly we would like to ask you to recheck
our shipment carefully.
2) Son siparişinizle ilgili teslimat eksiksiz yapıldığı için sevkiyatımızı dikkatli bir
şekilde tekrar gözden geçirmenizi rica ederiz.

3) In the course of the next few days, our represantative, Mr ......., will pass to check
your complaint about an incomplete delivery.
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3) Önümüzdeki birkaç gün içerisinde temsilcimiz Bay .... sizi ziyaret edip eksik
teslimatla ilgili şikayetinizi inceleyecektir.
4) Only after thorough examination can we recognize your claim of an incomplete
delivery.
4) Teslimatta eksiklik bulunduğuna ilişkin şikayetinizi ancak sıkı bir inceleme sonunda
kabul edebiliriz.

198

Uygulamalar

After today’s receipt of your remittance, your account with us has been settled.
Havalenizin bugün alınmasıyla, bizimle olan hesabınız kapanmıştır/sıfırlanmıştır.
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Uygulama Soruları
1) Fiyatlarımıza sigorta dahildir nasıl söylenir?
2) Fiyatlarımıza navlun dahil değildir nasıl söylenir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Burada bazı durumlarda karşılaşılabilecek cümle kalıplarına yer verilmiştir. Bunlar
Bilgi isteğine karşılık teklifte bulunma, fiyat bildirme, teklifin geçerliliği, teklifin geri alınması,
kalite ve garanti, ambalajlama, teslim süresi, miktar ve ebatlar, siparişin reddi, ödemenin
alındığını teyit etme, teslimattaki gecikme durumlarıdır. Bu durumlarda bazı terimleri kalıplar,
cümleler İngilizce ve Türkçe özetleriyle anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “Fiyatlarımıza sigorta dahil değildir?” Cümlesinin İngilizcesi nedir?
a) Our prices dont include insurance
b) Our prices dont include freight
c) Our prices include insurance
d) Our prices dont include freight
2) “The goods meet the quality you ordered.”cümlesinin Türkçesi nedir?
a) Mallar sipariş ettiğiniz gibidir
b) Siparişinizin karşılığı olan mallar gelmiştir.
c) Mallar sipariş ettiğiniz kaliteyi karşılamaktadır.
d) Mallar sipariş ettiğiniz kaliteyi karşılamamaktadır.
3) “Paketlenmiş” İngilizcede nasıl söylenir?
a) Packed
b) Package
c) Packing
d) Pack
4) “We give a 5 year guarantee on our machines.” cümlesinin tam karşılığı nedir?
a) Makinelerimize 5 yıl garanti veremeyiz
b) Makinelerimize 5 yıl garanti verebiliriz.
c) Makinelerimize 5 yıl garanti veririz.
d) Makinelerimize 5 yıl garanti vereceğiz.
5) Delay ne demektir?
a) Teslimat
b) Gecikme
c) Ödeme
d) Uyarma

6) Please excuse our ………..in delivery.
7) Please ……….our apologies for this delay.ü
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8) We thank you for the………… payment of our invoice.
9) Our prices are valid ……………..2.2.13
10) Delivery can be ………. by the end of next week.

Cevaplar

1)a
2)c
3)a
4)c
5)b
6)delay
7)accept
8)prompt
9) until
10) made
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9. YAZIŞMALARA ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Randevu Talebi İçin Rica
9..2.Sipariş Esnasındaki Yazışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Randevu mektubunda hangi kelimeleri kullanabiliriz?
2) Randevu talebini kim oluşturur?
3) Sipariş esnasında ne tür yazışmalar yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Randevu için rica mektubu

İhracatçı ve ithalatçının Mektup metni ve çevirisi ile
randevu için talebinin nasıl
yapılacağını bilmek

Sipariş için teklif mektubu

Siparişin nasıl yapılacağını Mektup metni ve çevirisi ile
bilme
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Anahtar Kavramlar

Look forward to, best regards, delivery, shipment, payment
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Giriş
Daha önceki haftalarda müşetriyle iletişim, tanıtım, satış çabaları, sipariş alma verme,
reddetme, satış sonrası iletişimle ilgili yüzyüze, telefonla iletşim yollarına yer verilmiş idi.
Geçen hafta yazışmalarda kullanılan cümle kalıplarına yer verilerek bazı çeviri denemeleri
yapmıştık. Bu hafta bir bütün olarak herhangi bir durum karşısında aldığımız yazışmayı
anlamak, sorunu çözebilmek ve bunu karşı tarafa ifade edebilmek için çeviri yapacağız. Çeviri
yapmak bize hem karşı taraftan gelen yazışmay anlamamızı, hem de bizim yazışma yapabilme
becerimizi geliştirecektir.
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9.1. YAZIŞMALARA ÖRNEKLER

Yazışmalara örnekler oldukça çeşitlidir. Nitekim ticaret hayatında tanıtım, reklam,
fiyat değişiklikleri, referans alma, sipariş ile ilgili bilgi ve sorunlar, yükleme, ödeme, teslimat
detayları, yaşanan aksilikler, malda kusur çıkması, adet, renk farklılğı, yanlış anlaşılmalar,
iptaller, memnuniyetler, şikayetler, özürler bunun gibi pek çok durum iyi iş ilişkilerinin
geliştirilmesi bakımından iyi bir uslupla kaleme alınması gereken pek çok durumdan
bazılarıdır. Bu bölümde Mesleki Yabancı Dil I dersinde girişi yapılan yazışmaların daha ileriki
aşamaları ve daha farklı versiyonları yer almaktadır.

9.4.1.Randevu İçin Rica

Örnek 1:

It was a pleasure to meet you in Budapest last week and I would like to thank you for your
interest in our office products. You mentioned that you were going tovisit Turkey soon, and
when you do I would like to invite you to visit our factory outside Istanbul.

We would be very pleased to show you round our new factory and modern production facilities.

As you would be our guest, we would of course arrange for you to stay in a good hotel and take
you out to dinner. Please let me know when you have finalised your travel plans.
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I

look

forward

to

seeing

you

in

Turkey

in

the

near

future.

Çevirisi:

Geçen hafta sizinle Budapeşte’de tanışmak bir zevkti ve ofis ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için
teşekkür ederim. Yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret edeceğinizi söylemiştiniz ve ziyaret
ettiğinizde İstanbul dışındaki fabrikamızı ziyaret etmeniz için sizi davet etmek isterim.

Yeni fabrikamız ve modern üretim tesislerimizi gezdirmekten memnuniyet duyarız.
Misafirimiz olacağınız için elbette ki kalmanız için iyi bir otel ayarlar ve akşam yemeğine
götürürüz.

Seyahat planlarınızı netleştirdiğinizde, lütfen beni bilgilendirin.

Yakın zamanda sizi Türkiye’de görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

9.4.2. Sipariş Esnasındaki Yazışmalar

9.4.2.1.Sipariş İçin Teklif

Yurtdışındaki ithalatçı firmalar sizinle ilk yazışmalaında veya birkaç yazışmadan sonra satın
almayı düşündükleri ürününüz için sizden bir teklif yapmanızı isteyebilirler. Bu durumda,
212

ithalatçının mektubunda belirttiği (belirtmişse) tüm ayrıntıları göz önüne alarak, istediği
miktarda ürün için teklifinizi yapabilirsiziz. Aşağıda bu durum için yazılmış bir mektup örneği
verilmektedir:

Örnek 1:

Dear Mr.Onat

Thank you for your request for quotation of.....
At the same time, we enclose the sample of ... which you requested.
Based on your annual requirement of ... items, we make the following offer:

Price: from factory, .... each
Packing: you will (not) be billed.
Payment: irrevocable letter of credit
Delivery: ..... days after receipt of order.

We assure you that these our lowest prices for the above-stated quantities.
See our brochure for all technical details.

If you have any additional questions, feel free to contact us.
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Yours faithfully
(imza)

Çevirisi:

Sayın Bay Onat

15.10.2012 tarihli teklif isteğinize teşekkür ederiz. Bu mektupla birlikte size istemiş olduğunuz
... numunesini yolluyoruz. Yıllık ...... adet mal isteğinizi esas alarak, aşağıdaki teklifi
sunuyoruz:

Fiyat: fabrikada teslim, adedi .......
Ambalajlama: fatura edil(mey)ecektir.
Ödeme: gayri kabili rücu akreditif
Teslimat: siparişin kabülünde .... gün sonra.

Yukarıda belirtilen miktarlar için en düşük fiyatlarımızı verdiğimize sizi temin
ederiz.

Tüm teknik ayrıntılar için broşürümüze bakınız.

Başka sorularınız olursa bizimle temes etmekte tereddüt etmeyiniz.
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Saygılarımızla
(imza)

SİPARİŞ VERMEYE CEVAP

Dear Mrs.Kalkan

We are glad to receipt your order of 29th June 2017 and have submitted the parts, of which you
sent us samples, to our customer.

We have obtained an order for our offer but on the condition that a trade discount of 5% must
be given.We are most anxious to build up our export connections and hope that you will assist
us in our efforts .

Enclosed please find our order form. If you can accept the payment terms offered by our
customer, we would ask you to arrange for immediate delivery and advise us details.

Best Regards.

Çevirisi:

Sayın Bayan Kalkan
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29 Haziran 2017 tarihli siparişinizi almaktan memnunuz ve numunlerini göndermiş olduğunuz
kısımları müşterimize gönderdik.

Teklifimiz için %5 lik bir indirim verilmesi şartıyla

bir sipariş elde ettik. İhracat

bağlantılarımızı kurma konusunda endişeliyiz ve bu çabamızda bize yardımcı olacağınızı
umuyoruz.

Lütfen ekte sipariş formunu bulun. Eğer müşterimizin teklif ettiği ödeme koşullarını kabul
edebilirseniz, Acil bir teslimat ayarlamanızı ve detayları bize bildirmenizi rica edeceğiz.
Saygılar
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Uygulamalar

Price: from factory, .... each
Packing: you will (not) be billed.
Payment: irrevocable letter of credit
Delivery: ..... days after receipt of order.
Boşlukları doldurunuz.
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Uygulama Soruları
1) We make the following offer ne demektir?
2) We assure you ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yazışmalara ilk olarak randevu için rica ve sipariş esnasındaki yazışmalara örnek verilmiştir.
Bir randevu talebinde bulunurken nelere dikkat etmemiz gerektiği, başlangıç ve bitiş
cümlelerinin neler olduğu gösterilmiştir. Sipariş için yazışmada ise, sipariş için nasıl bir teklifte
bulunabileceğimize yönelik önek ve çevirisine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Mention ne demektir?
A) Farketmek
B) Teyit etmek
C) Bahsetmek
D) Dikkat etmek

2) Sample ne demektir?
a) Numune
b) Ürün
c) Fiyat
d) Navlun
3) Aşağıdakilerden hangisi farklı anlamdadır?
a) Glad
b) Pleased
c) Content
d) Regret

4) Obtain ne demektir?
a) Zorunlu
b) Teyit etmek
c) Elde etmek
d) Geri vermek

5) Accept ne demektir?
a) İade etmek
b) Hesaplamak
c) Başvurmak
d) Kabul etmek
6) It was a pleasure to …………..you in Budapest last week.
7) I would like to ………….you to visit our factory outside Istanbul.
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8) As you would be our ………… we would of course arrange for you to stay in a good
hotel.
9) We make the ………… offer.
10) Enclosed please…………. our order form

Cevaplar

1) C
2) a
3) d
4) c
5) d
6) meet
7) invite
8) guest
9) following
10) find
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10. YAZIŞMALARA ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Siparişin Kabulu
10.2.Siparişin Reddi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir sipariş en kibar cümleyle nasıl reddedilebilir?
2) Siparişin kabulu için kullanılamayacak cümleleri belirleyin
3) Siparişin reddinde birbirinden farklı olabilecek yazışmalara örnekler verin.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Siparişin Kabulü

Sipariş geldiği zaman kabul Örnek cümleler ve çevirileri
etmek için bir mektup ile
yazabilmek

Siparişin Reddi

Sipariş
geldiği
zaman Örnek cümleler ve çevirileri
reddetmek için bir mektup ile
yazabilmek
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Anahtar Kavramlar

Order, place an order, competitive price
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Giriş

Bu hafta sipariş esnasında yazışmalar bölümümüzün devamı olarak siparişin kabulu ve reddi
yazışmalarını örnekleyeceğiz.
Sipariş talebine cevap verilirken sipariş kabul edilebileceği gibi red de edilebilir.
Aşağıda her iki konuyla ilgili ikişer yazışma örneği ve çevirileri yer almaktadır. Bu yazışmalar
sayesinde firmamıza gelen sipariş taleplerine nasıl cevap verebileceğimizi ve sipariş teklifi
oluşturmayı öğrenmiş olacağız.
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10.1. Siparişin Kabulü

Sipariş öncesi yapılan çeşitli yazışmalar sonucunda, ithalatçı ürünler hakkında az çok bilgi
sahibi olurlar ve ihracatçı firmadan bir siparişte bulunur. Alınan bu siparişi değerlendiren
ihracatçı firma, siparişi kabul etmesi durumunda bir mektup ile durumu bildirir. Örnek 1’de bu
durumda yazılabilecek genel bir mektup örneğine yer verilmiştir.

Örnek 1:

Dear Mr.Ergin

We confirm the receipt of your order dated (tarih) for the shipment of (ürünismi).

Shipment will be made in accordance with the conditions of our offer dated (tarih).

We will have your order ready for delivery on (tarih).

Yours sincerely
(imza)

Çevirisi:
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Sayın Ergin Bey,

(Ürün ismi) sevkiyat ile ilgili (…) tarihli siparişinizi aldığımızı teyit ederiz. Sevkiyat (….)
tarihli teklifimizde yer alan koşullara uygun olarak yapılacaktır. Siparişiniz teslimatı yapılmak
üzere(….) tarihinde hazırlanmış olacaktır.
Saygılarımızla
(imza)

Yurt dışındaki ithalatçı bir firma size ilk kez sipariş vermiş olabilir. Bununla ilgili olarak
ithalatçı firmaya yazılmış örnek bir mektup aşağıda yer almakatadır:

Örnek 2:

Dear Mr King

We are very pleased to receive your order dated June 18 for cotton prints, and welcome you as
one of our customers.

We confirm the supply of the prints at the prices stated in your letter. Delivery will be made by
our own vehicles early next week. We feel confident that you will be completely satisfied with
these goods and that you will find them of exceptional value for money.
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As you may not be aware of the wide range of goods we have available, we are enclosing a
copy of our catalogue.

We hope that our handling of your first order with us will lead to further business between us
and mark the beginning of a happy working relationship.

Yours sincerely
(imza)

Çevirisi:

Sayın Bay King

18 Temmuz tarihli pamuklu basma siparişinizi almaktan memnuniyetimizi bildirir,
müşterilerimiz arasına katıldığınız için en içten dileklerimizi iletiriz.

Basmaların mektubunuzda belirttiğiniz fiyatlar üstünden tedarik edileceğini teyit ederiz.
Sevkiyat gelecek hafta başında bizim araçlarımızla yapılacaktır. Bu ürünlerden tamamıyla
memnun kalacağınızdan ve onların paranızın değerini tam olarak karşılayacağından eminiz.

Sahip olduğumuz geniş ürün çeşidinin tamamını bilemeyeceğiniz düşünülerek ekte
kataloğumuz gönderilmektedir.
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Bu ilk siparişinizin gelecekte başka işleri de beraberinde getirmesini ve başarılı bir iş ilişkisini
başlatmasını dileriz.

Saygılarımla
(imza)

Aşağıdaki mektup örneğinde, ihracatçı firma üretiminin tümünü başka ithalatçı firmalara
sattığından dolayı, siparişi reddettiğini açıklamaktadır:

9.4.2.3. Siparişin Reddi

Bazı zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı, ithalatçı firmanın verdiği siparişler reddedilebilir.

Örnek 1:

Dear Mr. Ozenc

We have received your order for shipment dated (tarih). Unfortunately, we are not in a position
to deliver your order since our entire production is sold out for the next 3 months.

We very much regret not being able to meet your order, but will be in touch with
you as soon as our stocks are available.
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Yours sincerely
(imza)

Çevirisi:

Sayın ........

Sevkiyat talebinizi içeren (….) tarihli siparişinizi aldık. Maalesef şu anda siparişinizi teslim
edebilecek durumda değiliz, çünkü önümüzdeki (......) ay için üretim stokumuzun tamamı
satılmıştır.

Siparişinizi karşılayamamaktan ötürü üzgünüz ancak, stoklar müsait olduğunda
sizinle temasa geçeceğiz.

Saygılarımızla
(imza)

Örnek 2:

Dear Mr. Mehtap
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Thank you for your order, No 5, which we received today. Unfortunately, we do not feel that
we can offer the trade discounts which you have asked for, viz. 35 percent as we only allow a
25 percent trade discount to all our customers regardless of the quantity they buy.

Our prices are extremely competitive and it would not be worthwhile supplying on the
allowance you have asked for. Therefore, in this instance, I regret that we have to turn down
your order.

Yours sincerely
(imza)

Çevirisi:

Sayın ........

Bugün aldığımız, … no.lu siparişiniz için teşekkür ederiz. Ancak, %35 oranında talep ettiğiniz
indirimi ne yazık ki size sunamayacağız; çünkü tüm müşterilerimize, satın aldıkları miktar ne
olursa olsun, ancak %25 oranında indirim uygulayabiliyoruz.

Fiyatlarımız ciddi ölçüde rekabetçidir, bu nedenle istediğiniz ölçüde bir indirim yapmak
mümkün değildir. Bu durumda siparişinizi geri çevirmek zorunda olduğumuz için üzgünüz.
Saygılarımızla
(imza)
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Uygulamalar

Bu cümleyi İngilizceye çevriniz.

18 Temmuz tarihli pamuklu basma siparişinizi almaktan memnuniyetimizi bildirir,
müşterilerimiz arasına katıldığınız için en içten dileklerimizi iletiriz.
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Uygulama Soruları

1) Confirm ne demektir?
2) Yours sincerely yerine kullanılabilecek kapanış kelimelerini söyleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sipariş öncesi yapılan çeşitli yazışmalar sonucunda, ithalatçı ürünler hakkında az çok bilgi
sahibi olurlar ve ihracatçı firmadan bir siparişte bulunur. Alınan bu siparişi değerlendiren
ihracatçı firma, siparişi kabul etmesi durumunda bir mektup ile durumu bildirir. Bazı
zamanlarda çeşitli nedenlerden dolayı, ithalatçı firmanın verdiği siparişler reddedilebilir.
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Bölüm Soruları
1)

Confirm ne anlama gelmektedir?

a)

Dikkat etmek

b)

Doğrulamak

c)

Göndermek

d)

Yüklemek

2)

“Delivery will be made by our own vehicles” ne anlama gelmektedir?

a)

Yükleme bizim kendi araçlarımızla yapılmış olacaktır

b)

Teslimat bizim kendi hesabımızdan yapılmış olacaktır.

c)

Yükleme bizim kendi hesabımızdan yapılmış olacaktır.

d)

Teslimat bizim kendi araçlarımızla yapılmış olacaktır.

3)

Wide range of product ne demektir?

a)

Ürün rengi

b)

Ürünün geniş skalası

c)

Ürünün yüksek kalitesi

d)

Ürünün ücreti

4)

competitive ne anlama gelmektedir?

5)

a) Yarışmacı

6)

b) Rekabetçi

7)

c) Pahalı

8)

d) Fiyat

5) Aşağıdakilerden hangisi “tükendi” kelimesinin karşılığıdır?
a) Sell down
b) Sold out
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c) Buy now
d) Sell up

6) We have……………….. your order.
7) we are ……………….. a copy of our catalogue.
8) we are not in a……………….. to deliver your order.
9) Shipment will be …….. in accordance with the conditions of our offer
10) Our ………… are extremely competitive

Cevaplar
1)b
2)d
3)b
4)b
5)b
6)received
7)enclosing
8)position
9)made
10)prices
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11. YAZIŞMALARA ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. . Sipariş Yerine Getirilirken Yapılan Yazışmalar
11.2. Yükleme ile İlgili Bilgiler
11.3.Ödeme Bilgileri

243

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Yükleme ile ilgili ne tür sıkıntılar oluşabilir?
2) Ödeme ile ilgili ne tür sıkıntılar oluşabilir?
3) Sıkıntılsrın oluşmasını engellemek için mektubumuzda yer alması gereken özellikler
neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yükleme bilgileri

Yükleme bilgileri ile ilgili Yazışma örneği ve çevirisi
İngilizce mektup yazabilmek yardımı ile

Ödeme bilgileri

Ödeme bilgileri ile ilgili Yazışma örneği ve çevirisi
İngilizce mektup yazabilmek yardımı ile
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Anahtar Kavramlar

Sight draft, shipment, prompt, appeciate
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Giriş

Önceki hafta, sipariş verilirken yapılabilecek yazışma örneklerine yer vermiştik. Bu hafta ise
sipariş yerine getirilirken, yani ticaret yapılırken yapılabilecek yazışmalara örnek vereceğiz.
Sipariş yerine getirilirken karşı tarafla ticaretin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler
kesinleştirilmelidir. Bu bilgilerden en önemlileri arasında yükleme şekli ve ödeme bilgileri yer
almaktadır. Hem yükleme bilgilerini (teslim şekillerinde) hem ödeme bilgilerini (ödeme
şekilleri) daha önceki haftalarda incelediğimiz için ingilizce çevirilerde bu konuyla ilgili daha
çok fikir sahibi olacağız.
Aşağıda yükleme bilgileri ile ödeme bilgileri ile ilgili ikişer örnek ve çevirileri yer almaktadır.
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11.1. Sipariş Yerine Getirilirken Yapılan Yazışmalar

Burada sipariş yerine getiriliren yapılan yazışmaların yükleme, ödeme sevkiyat bildirimleri ve
mal alındısı ve yüklemetalimatı örneklerini sunacağız.

9.4.3.1. Yükleme ile İlgili Bilgiler

Yükleme ile ilgili bilgileri içeren yazışmaya aşağıdaki örnek verilebilir18.

Örnek 1:

Dear Ms. Eren

We wish to inform you that your above mentioned order was shipped today by S.S. Dicle
through your factory Eren & Son Co. Ltd. İstanbul

All necessary document will be forwarded to your bank tomorrow in accordance with their
instructions.

We hope you will find the consigment satisfactory and we look forward to receiving your
further orders.

18

Tuncay Güner, İngilizce Ticari Uygulama ve Yazışmalar, Yaylım Yayıncılık, 2.bs., 2010, s.32.

248

Çevrisi:

Sayın Ms.Eren

Yukarıda bahsedilen siparişinizin bugün Eren & Son Co. Ltd. İstanbul fabrikanıza S.S.Dicle
tarafından yüklendiğini bildirmek isteriz.

Tüm gerekli belgeler talimatlara uygun olarak yarın bankanıza iletilmiş olacaktır.

Gönderilen malı tatmin edici bulmanızı umar, ve gelecekteki siparişlerinizi almayı sabırsızlıkla
bekleriz.

Bir başka örnek ise aşağıda verilmiştir19.

Örnek 2:

Dear Mr. Kayhan

We would like to inform you that your order has been shipped on the S.S. Karatay the day
before yesterday. We have been told that the goods will reach you within the next 30 days.

19

A.e., s.33.
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All documents including sight draft for $ 10.500 have been forwerded by our bank to your.

We feel confident that you will be fully satisfied with the consignment and we will be able to
be one of your most reliable suppliers in your import file.
Very truly yours
Best regards

Çevrisi:

Sayın Mr.Kayhan

Sizi siparişinizin S.S.Karatay ile evvelsi gün yüklendiği hakkında bilgilerndirmek isteriz. Bize
malların önümüzdeki 30 gün içerisinde size ulaşacağı söylendi.

$ 10.500 değerindeki poliçe (görüldüğünde ödenecek)

dahil tüm belgeler bankamızdan

bankanıza iletilmiştir.

Gönderilen mallardan tamamen memnun kalacağınız ve ithalat dosyanızda en güvenilir az
edicilerinizden biri olabileceğimiz konusunda kendimizi emin hissediyoruz.

En içten dilelerimizle
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Saygılar

9.4.3.2. Ödeme Bilgileri

Ödeme bilgilerini içeren yazışmaya aşapıdaki örnek verilebilir20.

Örnek 1:

Dear Mr.Adilce
We have pleasure to inform you that payment of draft for $2750 against your invoice 3851 has
been done today.

Your prompt attention to our orders is appreciated indeed.

Best regards.

Çevirisi:

Sayın Bay Adilce

20

Güner, a.g.e., s.58.
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Sizi $2750 değerindeki poliçenizin ödemesinin 3851 sayılı faturayla bugün yapıldığı
konusunda bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.

Siparişimize olan acil dikkatiniz gerçekten takdir edilmiştir.

Saygılar.

Örnek 2

Dear Mr.Ertay

Our bank has informed us that the payment against our last consignment has been credited to
our account.

We would like to thank you for paying in due time and your careful and prompt attention to our
relations.

We wish to maintain our works increasingly and look forward to your further orders.

Very truly yours.

Çevirisi:
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Sayın Bay Ertay

Bankamız son gönderilen mal ile ilgili ödemenin hesabımıza kredilendirildiği hakkında bizi
bilgilendirmiştir.

Ödemenin zamanında gerçekleşmesi ve ilişkilerimize hemen gösterdiğiniz ilgi ve dikkat için
teşekkür etmek isteriz.

İşlerimizi artan oranda devam ettirmeyi ve gelecek siparişlerinizi almayı dört gözle bekleriz.

En içten dileklerimizle.
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Uygulamalar

Aşağıdaki cümleyi İngilizceye çeviriniz.

İşlerimizi artan oranda devam ettirmeyi ve gelecek siparişlerinizi almayı dört gözle bekleriz.
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Uygulama Soruları
1) “We would like to thank you for paying in due time “ ne anlama gelmektedir?
2) “Your prompt attention to our orders is appreciated indeed.” Ne anlama
gelmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Burada sipariş yerine getirilen yapılan yazışmaların yükleme, ödeme sevkiyat
bildirimleri ve mal alındısı ve yükleme talimatı örneklerini gördük. Ayrıca ödeme bilgilerini
içeren yazışmaya ve çevirisine de yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Reach kelimesinin anlammı nedir?
a) Belirlemek
b) Ulaşmak
c) Zengin olmak
d) Eklemek

2) Most reliable supplier ne anlama gelmektedir?
a) En ucuz mal
b) En güvenilir müşteri
c) En güvenilir tedarikçi
d) En düşük ücret

3) “We wish to maintain our works increasingly” cümlesinin en yakın karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Artan ilişkilerimizi değerlendirmenizi isteriz.
b) İşlerimizin artmasını talep ederiz
c) İşlerimizin artarak devam etmesini dileriz.
d) İş ilişkilerimizin devamında siparişlerinizi bekleriz.

4) “payment of draft” ne anlama gelmektedir?
a) Poliçenin ödemesi
b) Tarih gecikmesi
c) Ödemenin gecikmesi
d) Sigortanın ödemesi

5) Invoice hangi kelimenin eş anlamlısıdır?
A) Draft
B) Consigment
C) Insurance
D) Bill
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6) We wish to maintain our works increasingly and look forward to your ………..orders.
7) We would like to ………………………….. for paying in due time.
8) Your …………………….. attention to our orders is appreciated indeed.
9) All ……………………… document will be forwarded.
10) We ……………you will find the consigment satisfactory

Cevaplar
1) b
2)c
3)c
4)a
5)d
6)further
7)thank you
8)prompt
9)necessary
10)hope
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12. YAZIŞMALARA ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12.1. Malların Alınması, Yükleme Talimatı
12.2. Sevkiyat (Teslimat) ile İlgili Bilgiler

261

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Malların yüklemesi ne şekillerde olabilir?
2) Malların teslim alınması için kaç teslim şekli olduğunu hatırlıyor muyuz?
3) Malların teslimatı ne şekillerde yapılabilir?

262

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Malların yüklenmesi

Sipariş yerine getirilirkenki Malların yüklenmesi ile ilgili
yazışmalara hakim olmak
yazışma örnekleri ve çevirisi
ile

Malların teslim edilmesi

Sipariş yerine getirilirkenki Malların teslim edilmesi ile
yazışmalara hakim olmak
ilgili yazışma örnekleri ve
çevirisi ile
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Anahtar Kavramlar

Satisfactory, insurance, cover
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Giriş

Bu hafta siparişin yerine getirilmesi, diğer bir deyişle ticaret esnasındaki durumlarda
yazılabilecek mektup örneklerine yer verilecektir. Daha önce yükleme, ödeme bilgilerine ait
örneklere yer verilmişti. Bu hafta ise malların teslim alınması, yükleme talimatı, sevkiyatla ilgili
bilgiler, sigorta düzenleme ricası ile ilgili yazışma örneklerine yer verilecektir.
Bu konularla ilgili yazışma örnekleri ve çevirileri çeşitli örneklerle aşağıda yer almaktadır.
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12.1. Malların Alınması, Yükleme Talimatı

Bu konuyla ilgili bir örnek şu şekildedir21:

Örnek 1:

Dear Mr.Calıskan,

10 PIANOS

Please collect the above goods from the premises of pur Istanbul agency.

These are to be shipped by the first available steamer to our customer, Erdal&Sons Ltd.London.

The B/L is to be made to order in triplicate and we request you to send all three copies to our
address. We will take care of the insurance ourselves and send you a copy of the insurance
certificatee.

Your prompt action will be appreciated.

21

Tuncay Güner, İngilizce Ticari Uygulama ve Yazışmalar, Yaylım Yayıncılık, 2.bs., 2010, s.113.
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Yours respectfully.

Çevirisi:

Sayın Bay Çalışkan,

Lütfen Istanbul’daki acentalığımızdan yukarıdaki malları alınız.

Bunlar, müşterimiz Erdal&Sons Ltd.London.’a uugun olan ilk gemiyle yüklenmiştir.

B/L sipariş için üç nüsha halinde çıkartılmıştır ve biz üç kopyanın da adresimize göndermenizi
rica ediyoruz. Sigortayla kendimiz ilgileneceğiz ve sigorta sertifikasının kopyasını size
göndereceğiz.

Acil davranmanız takdir edilecektir.

Saygılar

9.4.3.4. Sevkiyat (Teslimat) ile İlgili Bilgiler

Sevkiyatla ilgili yazışma örnekleri ve çevirisi şöyledir:
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Örnek 1:

Dear Mr. Ersoy

We wish to inform you that your order No 35 dated June 26 2012 was shipped today.

The goods were shipped by truck through … (şirket ismi) at … (fiyat) fob.

We hope you will find this shipment satisfactory and we look forward to receiving your
additional orders.

Yours sincerely

(imza)

Çevirisi:

Sayın Mrs.Ersoy

26 Haziran 2012 tarihinde 35 no ile sipariş edilen mallar bugün sevkedilmiştir.
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Mallar (şirket ismi) aracılığıyla, TIR’la (fiyat)’a fob olarak sevkedilmiştir.

Bu sevkiyattan memnun kalacağınızı umar, başka siparişlerinizi de bekleriz.

Saygılarımızla
(imza)

9.4.3.5. Sigorta Düzenleme Ricası

Bazen firmalar ürünlerin herhngi bir kazaya karşı sigortalanmasını rica edebilir. Bu konuyla
ilgili örnek aşağıda verilmiştir22.

Örnek 1:

Dear Mr.Yakısan

Insurance Coverage Shipment

22

A.e.
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Please arrange full cover against all risk (A.A.R) for the above mentioned shipment of: 10 HiFi Record Players, value .750 TL.

The insurance is for our account. The consignment is lying, at present in our wearhouse on
West India Dock and is destined for Cope Town by MS.Durban Castle, scheduled to sail on
2nd January 2013.

You are kindly requested to let us have the insurance policy and certified copy as soon as
possible.

With our best regards.

Çevirisi:

Sayın Bay Yakışan

Sigorta Kapsamında Yükleme

Lütfen yukarda bahsedilen 10 Hi-Fi 5.750 TL değerindeki kayıt cihazının yüklemesi için bütün
risklere karşı tam kapsamlı sigorta düzenleyiniz.
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Sigorta bizim hesabımızdan olacaktır. Gönderilecek mal şuanda Batı Hindistan’daki
depomuzda durmaktadır ve Durban Castle tarafından Cope Şehrine 2 Ocak 2013’te yelkenle
açılması kararlaştırılmıştır.

Sigorta poliçesine ve mümkün olan en kısa zamanda sertifikalı bir örneğine sahip olmamız
konusunda ricada bulunuluyorsunuz.

En derin saygılarımızla

271

Uygulamalar
Cümleyi İngilizceye çeviriniz.

Mallar (şirket ismi) aracılığıyla, TIR’la (fiyat)’a fob olarak sevkedilmiştir

272

Uygulama Soruları
1) Sevkiyatın İngilizcesi nedir?
2) Insurance Coverage Shipment ne anlama gelmektedir?

273

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde malların sevk edilmesi ile ilgili kavramlar öğrendik. Malların
alınması/toplanması kavramı için “collect” kelimesinin kullanılabileceğini gördük.
Malların kamyona yüklenmesini the goods were shipped by truck şeklinde ifade
edilebildiğini gördük.
Look fprward to dan sonra gelen fiilin –ing takısını aldığını hatırladık.
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Bölüm Soruları
1) “The insurance is for our account.”cümlesini Türkçeye çeviriniz.
a) Sigorta ister misiniz?
b) Muhasebecilerimiz sigorta yapacaktır
c) Sigorta sizin için yapılacaktır
d) Sigorta bizim hesabımızdan yapılacaktır.

2) “We wish to inform you” ne demektir?
a) Sizi istediğimizi bilin
b) Sizi bilgilendirmek isteriz
c) Bizi bilgilendirmenizi isteriz
d) Sizi bilgilendirmeyi dört gözle bekliyoruz,
3) Prompt ne anlama gelmektedir?
a) Acil
b) Ödeme
c) Hazır
d) Sipariş
4) Receive hangi kelimeyle eş anlamlı tutulabilir?
a) Take
b) Give
c) Find
d) Enclose

5) Düzenlemek anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Make
b) Follow
c) Arrange
d) İnform
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6) “The goods were shipped by truck” cümlesinin anlamı nedir?
a) Mallar hızlıca yüklendi
b) Malların yüklemesi gemiye yapıldı
c) Mallar kamyona yüklenecektir
d) Mallar kamyona yüklenmiştir.

7) Warehouse kelimesinin anlamı nedir?
a) Sipariş evi
b) Antrepo
c) Depo
d) Nakliye

8) Additonal ne anlama gelmektedir?
A) İlave
B) Özellikli
C) Çekici
D) Ekleme olmadan
E) Eksik

9) Aşağıdaki kelimelerden hangisi daha farklı bir anlmdadır?
a) Request
b) Want
c) Wish
d) Regret

10) AAR (against all risk) ne anlama gelmektedir?
a) Bütün risklerle birlikte
b) Bütün riskleri dağıtan
c) Bütün risklere karşı
d) Bütün riskleri içeren
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Cevaplar:
1)d
2)b
3)a
4)a
5)c
6)d
7)c
8)a
9)d
10)c
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13. YAZIŞMALARA ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. Memnuniyet
13.2.Şikayet

.

279

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Sipariş Sonrasında mutlaka bir mektup yazılmalı mıdır?
2) Sipariş sonrasında memnuniyet ya da şikayet dışında nasıl bir mektup yazılabilir?
3) Memnuniyet mektubunda hangi kelimeler kullanılmaz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Memnuniyet mektubu

Sipariş sonrasında yazılabilir Memnuniyet
mektubunun
mektupları anlayabilmek
nasıl yazılacağını örnekle ve
çevirisiyle anlamak

Şikayet mektubu

Sipariş sonrasında yazılabilir Şikayet mektubunun nasıl
mektupları anlayabilmek
yazılacağını örnekle ve
çevirisiyle anlamak
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Anahtar Kavramlar

Request, expenses, compensation, discount
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Giriş

Yazışma örneklerinde sipariş esnasında yapılan yazışmalara, sipariş erine getirilirken yapılan
yazışmalara yer verilmiş idi.
Bu hafta ise, sipariş yerine geitirldikten, bir başka deyişle, mal ya da hizmet yerine ulaştıktan,
hatta kullanıldıktan sonra meydana gelebilecek durumlarda oluşturulabilecek yazışmalara
örnekler verilcektir. Aşağıda memnuniyet ve şikayet ile ilgili yazışmalara ve çevirilerine yer
verilmiştir.
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13.1. SATIŞ SONRASI YAZIŞMALAR

Satış sonrası yazışmalar günümüzün pazarlama anlayışındaki malı satana kadar değil, sattıktan
sonra da müşteri memnuniyetinin devamı için önemlidir. Satış sonrasında üründen memnun
kalma dile getirilebileceği gibi, çeşitli nedenlerden dolayı şikayetler de kaleme alınabilir. Bazen
satıcı tahsilatını alamadığı zaman ikaz, ihtar çekebilir, ya da şikayet dile getirilince çeşitli
nedenlerden ötürü özür mektupları yazılabilir. Şimdi bu örnekleri inceleyelim.

9.4.4.1.MEMNUNİYET

Memnuniyet duyulması ve iletilmesi firma için oldukça güzel bir durumdur. İş bağlantılarının
sıcak tutulması, iyi iş ilişkilerini geliştirilmesi için memnuniyet ve memnuniyetin bildirilmesi
oldukça önemlidir.

Memnniyetle ilgili bir örnek aşağıdaki gibidir23:

Örnek 1:

Dear Mr.Seker

We acknowledge receipt of the goods about which you informed us on 23rd March 2005.

23

Tuncay Güner, İngilizce Ticari Uygulama ve Yazışmalar, Yaylım Yayıncılık, 2.bs,s.50.
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As we are very satisfied with the goods, we are enclosing another order and we are content to
rely entirely upon you as to its careful fulfilment.

Best regards.

Çevirisi:

Sayın Bay Şeker

23 Mart 2005’ te bizi bilgilendirmiş olduğunuz malları aldığımızı bildiririz.

Mallardan çok memnun olduğumuz için, başka bir sipariş ekliyoruz ve tamamen dikkatlice
yerine getirmenizden ötürü memnunuz.

Saygılar

Bir başka örnekse şöyledir24

Örnek 2:

24

A.y.
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Dear Mrs.Inal

It gives me great pleasure to be able to express my complete satisfaction with the oven supplied
by you on 15 May 2005.

I have found the oven extremely efficient. It bakes uniformly and its gas consumption is very
economical. The design of the oven makes operational easy.

If you wish to use this letter as a testimonial to your product you may certainly do so.

Very tuely yours.

Çevirisi:

Sayın Bay Inal,

15 Ocak 2013’te arz ettiğiniz fırından tamemen memnun kaldığımı ifade edebilmek bana
büyük bir zevk vermektedir.

Fırını oldukça yeterli buldum. Düzgün olarak pişirmekte ve yakıt tüketimi bakımından oldukça
eknomik. Frının dizaynı işlemi kolaylaştırmakta.
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Eğer bu mektubu ürününüz için bir takdirname olarak kullanmak isterseniz kesinlikle öyle
yapabilirsiniz.

En içten saygılarımızla.

9.4.4.2.ŞİKAYET

Pek çok sebepten ötürü şikayet yazışması yapılabilir. Buna birörnek aşağıda verilebilir25

Örnek 1:

Dear Mr.Kortak

We have recieved 100 shoes which were sent under above order.

Because of bad packing 30 of them become heavily broken which need labour expenses. So,
we request you to apply 5%discount of for compensation of our expenses.

We wait for your answer.

25

A.e., s.35.
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Yours faithfully.

Çevirisi:

Sayın Bay Kortak

Sipariş üzerine göndermiş olduğunuz 100 ayakkabıyı aldık.

Kötü paketleme nedeniyle bunlardan 30 u işçilik masraflarını gerektirecek şekilde kırılmış hale
gelmiştir.

Yani, masraflarımzın telafisi için %5 oranında indirim uygulamanızı rica ederiz.

Cevabınızı bekliyoruz.

Saygılar

Bir başka örnek ise şöyledir26

26

A.y.
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Örnek2:

Dear Mr.Kıraç

We have recieved 25 dozens of gloves which we ordered on 29 November 2013.

We regret to say that 10 dozens of them dont match with the others which look most
unattractive. Paleness and the difference in color maket them impossible for sale.

We are therefore, returning the mentioned quantities to you carriage forward, and would request
you to send us suitable ones soon.

Best regards.

Çevirisi:

Sayın Mr.Kıraç

29 Kasım 2013 te sipariş ettiğimiz 25 çift eldiveni aldık. Bunlardan 10 çiftinin hiç çkici
gözükmeyen diğerleriyle eşleşmediğini üzülerek söyleriz. Solukluk ve renkteki farklılık onları
satış için imkansız hale getirmiştir.
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Biz bu nedenle, bahsedilen miktarı size nakliye ücreti satıcıya ait olacak şekilde iade ediyoruz
ve uygun olanları yakında göndermenizi rica ediyoruz.

Saygılar
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Uygulamalar
Masraflarımızın telafisi için %5 oranında indirim uygulamanızı rica ederiz.
Cümlesini İngilizceye çeviriniz.
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Uygulama Soruları

1) Reecive hangi kelimenin eş anlamlısıdır?
2) Regret kelimesinin anlamı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Satış sonrasında memnuniyet, ki dersin başında firmanın karlılığını sürdürebilmesi için müşteri
memnuniyetinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik, ya da memnuniyetsizlik
durumlarından bahsedeceğiz. Memnuniyetsizlik durumunda direkt olarak iş bağlantıları
kesilebilir, ya da karşı tarafa şikayet mektubu yazılabilir. Elbette ki iş bağlantılarının kesilmesi
firmayı oldukça kötü etkileyeceğinden memnuniyetsizlik durumunda şikayetin belirtilmesi
daha olumlu sonuçlar doğurabilecektir. Şikayet mal ya da hizmetle ilgili olabileceği gibi, yanlış
bilginin mevcut olması, servisin kötü olması gibi durumlardan da kaynaklanabilir.
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Bölüm Soruları
1) We are enclosing another order” ne anlama gelmektedir?
a) Sipariş vermiştik
b) Siparişinizi aldık
c) Bir başka siparişinizi bekliyoruz
d) Bir başka sipariş ekliyoruz
2) “We regret to say” ifadesi ne anlama gelmektedir?
a) Söylemekten üzgünüz
b) Söyleyemiyoruz
c) Pişmanlığımızı söylüyoruz
d) Üzüntümüzü söylüyoruz
3) “Because of bad packing” hangi tür bir yazışmada kullanılabilir?
a) Memnuniyet
b) Şikayet
c) Uyarı
d) Teşekkür

4)

“If you wish to use this letter as a testimonial” ne anlama gelmektedir?
a) Eğer bu mektubu alırsanız
b) Eğer bu mektubu kullanmak isterseniz
c) Eğer bu mektubu numune almak için kullanmak isterseniz
d) Eğer bu mektubu bir takdirname olarak kullanmak isterseniz

5)

Hangisi bir ürünün betimlenmesinde kullanılacak olumlu bir özellik olamaz?
a) Brightness
b) Colourful
c) Paleness
d) Beautiful

6) Aşağıdakilerden hangisi memnuniyet mektubunda sıklıkla kullanılan bir kelimedir?
a) Regret
b) Sorry
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c) Acknowledge
d) Satisfaction

7) Aşağıdakilerden hangisi memnuniyet mektubunda kullanılan kelimelerden değildir?
a) Pleasure
b) Regret
c) Content
d) Satisfied

8) Return kelimesi hangi mektup türünde yaygın olarak kullanılabilir?
a) Şikayet
b) Memnuniyet
c) Uyarı
d) Teslimatta gecikme
9) Aşağıdaki kelimelerden hangisi cost kelimesiyle eş anlamlı sayılabilir?
a) Return
b) Expense
c) Revenue
d) Amount

10) “Şiparişle eşleşmiyor” nasıl söylenebilir?
a) It matches with suitible one
b) It doesnt match with the order.
c) It matches with the order
d) It doesnt match with the goods.

Cevaplar
1) d
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2)a
3)b
4)d
5)c
6)d
7)b
8)a
9)b
10)b

296

14. YAZIŞMALARA ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Ödemede Gecikme İçin Uyarma
14.2.Özür Mektupları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Ödemede gecikme için uyarma süresi sizce ne kadar olmalıdır?
2) Şİkayet mektubu sonrasında mutlaka özür mektubu mu yzlırı?
3) Özür mektubu sizce hangi hallerde yazılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Gecikme
mektubu

için

Özür mektubu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

uyarma Gecikme
için
uyarma Yazışma
örnekleri
mektubunu yazabilmek
çeviriler ile

ve

Özür mektubunu yazabilmek Yazışma
örnekleri
çeviriler ile

ve
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Anahtar Kavramlar

regret, return, apologize, hesitate, due time.
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Giriş
Alıcı ve satıcı arasında ödemenin zamanında yapılması iyi iş ilişkilerinin devam ettirilebilmesi
için oldukça önemlidir. Ödeme yapılmadığı zaman önce karşı tarafı nazikçe uyarmak, daha
sonra uyarıları tekrarlamak ve yasal yollara başvurulabileceğini ima etmek gerekebilir. Bu tür
durumlarda oluşturulabilecek yazışmalar bu hafta örnek ve çevirileriyle aşağıda yer almaktadır.
Dış ticaret işlemleri sırasında çeşitli nedenlerden dolayı aksaklıklar yaşandığında, bu
durumlardan duyulan üzüntü ve şikayetlerin dile getirilmesi ve buna cevaben karşı tarafın
sunduğu özürler ve gerekçeler de yazışmalar yoluyla olabilir. Örneğin ürününüzün ihracatı
sırasında, teslimatta bir gecikme yaşanmış veya ambalajlama ithalatçının istediği şekilde
yapılmamış olabilir. Veya ürünler kırılmış/bozulmuş/hasar görmüş şekilde ulaşmış olabilir
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14.1. Ödemede Gecikme İçin Uyarma

Bu konuya aşağıdaki örnek verilebilir27:

Örnek 1:

Dear Mr. Usanmaz

We have not recieved your response although we requested various times for settlement of
overdue balance of our account.

We have been extremely patient so far but we have to warn you to pay in full of your debt up
to 18 November 2013.

We must inform you that unless your payment is made in mentioned date, we will have to take
legal action to collect the amount owing.

Sincerely yours.

Çevirisi:

27

Tuncay Güner, İngilizce Ticari Uygulama ve Yazışmalar, Yaylım Yayıncılık, 2.bs.2010.,s.61.
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Sayın Mr. Usanmaz

Çeşitli zamanlarda hesabımızdaki günügeçmiş bakiyenin çöüzümü için ricada bulunmamıza
rağmen sizden herhangi bir cevap alamadık.

Şuana kadar oldukça sabırlı olduk ancak 18 Kasım 2013 e kadar borcunuzun tamamını
ödemeniz konusunda sizi uyarmak zorundayız.

Eğer bahsedilen tarihe kadar ödeme gerçekleşmezse miktarı kanuni yoldan alacağımızı
bildirmek zorundayız.

En içten dileklerimizle.

9.4.4.4. Özür Mektupları

Dış ticaret işlemleri sırasında çeşitli nedenlerden dolayı aksaklıklar yaşandığında, bu
durumlardan duyulan üzüntü ve şikayetlerin dile getirilmesi ve buna cevaben karşı tarafın
sunduğu özürler ve gerekçeler de yazışmalar yoluyla olabilir. Örneğin ürününüzün ihracatı
sırasında, teslimatta bir gecikme yaşanmış veya ambalajlama ithalatçının istediği şekilde
yapılmamış olabilir. Veya ürünler kırılmış/bozulmuş/hasar görmüş şekilde ulaşmış olabilir.

Buna benzer durumlarda, karşı taraf size bir şikayette bulunabilir. Bu şikayetler mutlaka dikkate
alınmalı ve cevaplanmalıdır. Söz konusu aksaklıkla ilgili sizin herhangi bir suçunuz olmasa
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dahi, mektup yazarken agresif ve kırıcı olmamaya dikkat edilmeli, olumlu bir çerçevede,
uzlaşmacı ve açıklamacı bir bakış açısıyla cevap verilmelidir.

Aşağıda cevap vermedeki bir gecikme için özür yazısı bulunmaktadır28.

Örnek 1:

Dear Mrs.Akyuz

Thank you for your letter of 21 st February 2013. I much regret the delay in replying your
mentioned letter, but I have been away from the Office for 3 weeks an unfortunately, due to an
inexcusable oversight, your earlier letter was left to wait my return this morning. I do apoligize
for this carelessness.

I am sending requested catalogs and our recent price list soon today, together with a detailed
infromation for the part you pointed out.

Please do not hesitate to contact me personally in the event that you think I may be helpful for
you.

Apologizing once again,

28

A.e., s.156.
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I remain
Yours respectfully,

Çevirisi:

Sayan Bayan Akyuz

21 Şubat 213 teki mektubunuz için teşekkürler. Bahsedilen mektubunuza cevap vermedeki
gecikme için büyük üzüntü duymaktayım. 3 haftalığına ofis dışındaydım ve maalesef,
affedilemez bir kusur nedeniyle daha erken gönderilmiş olan mektubunuz bu sabah benim
dönüşümü beklemeye bırakılmış oldu. Bu ilgisizlik için özür dilerim.

İşaret etmiş olduğunuz kısımla ilgili detaylı bilgiyle beraber istenilen katalogları ve en sonki
fiyat listemizi gün içinde gönderiyorum.

Lütfen sizin için yardmcı olabileceğimi düşündüğünüz bir durumda benimle kişisel olarak
iletişim kurmakta tereddüt etmeyiniz.

Bir kez daha özür dileyerek kalır

Saygılar sunarım.
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Bir başka örnek ise siparişi yerine getirememe için özür yazışması için verilmiştir29.

Örnek 2:

Dear Mrs.Tenekecioglu

Thank you for your letter regarding our failure to fulfill your order.

Unfortunately, due to an inexcusable oversight on your part, you were not advised that our
supplier has ceased production of mentioned fine tea and that, as a consequence, this part is no
longer available.

We do apoligze for our laxity on this occasion and as a small recompanse fort he manner in
which you have been treated, would request you to accept the enclosed package of our new
supply. According to many of esteemed customers, this new tea is exactly similar in previous
one and should satisfy you and your clients completely.

We apologizing for above incovinence we caused you, once again and, Remain

Yours cordially.

29

A.e., s.158.
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Çevirisi:

Sayın Bayan Tenekecioğlu

Siparişinizi yerine getirmekteki başarısızlığımızla ilgili mektubunuz için teşekkürler.

Maalesef, kendi tarafımızda affedilemez kusur nedeniyle tedarikçimizin bahsedilen iyi çayların
üretimini durdurmasıyla ilgili bilgilendirilmediniz ve sonuç olarak, bu kısım artık mevcut değil.

Buna sebebiyet veren gevşekliğimiz için özür dileriz ve size gösterilen bu tavrı küçük de olsa
telafi etmek için ekte bulunan yeni tedariğimizin paketini kabul etmenizi rica ederiz.

Pek çok seçkin müşterimize göre, bu yeni çay bir öncekiyle kesin olarak benzemektedir ve sizi
ve müşterilerinizi tamamen memnun bırakabilecktir.

Yukarıdaki sebep olduğumuz uygunsuzluk için tekrar özür dileyerek kalır,

Saygılar sunarız.
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Uygulamalar
Siparişinizi yerine getirmekteki başarısızlığımızla ilgili mektubunuz için teşekkürler.
Cümlesini İngilizceye çeviriniz.
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Uygulama Soruları

1) “We apologizing for above incovinence” ne demektir?
2) Apologizing once again, ne anlama gelmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dış ticaret işlemleri sırasında çeşitli nedenlerden dolayı aksaklıklar yaşandığında, bu
durumlardan duyulan üzüntü ve şikayetlerin dile getirilmesi ve buna cevaben karşı tarafın
sunduğu özürler ve gerekçeler de yazışmalar yoluyla olabilir. Örneğin ürününüzün ihracatı
sırasında, teslimatta bir gecikme yaşanmış veya ambalajlama ithalatçının istediği şekilde
yapılmamış olabilir. Veya ürünler kırılmış/bozulmuş/hasar görmüş şekilde ulaşmış olabilir.
Buna benzer durumlarda, karşı taraf size bir şikayette bulunabilir. Bu şikayetler mutlaka dikkate
alınmalı ve cevaplanmalıdır. Söz konusu aksaklıkla ilgili sizin herhangi bir suçunuz olmasa
dahi, mektup yazarken agresif ve kırıcı olmamaya dikkat edilmeli, olumlu bir çerçevede,
uzlaşmacı ve açıklamacı bir bakış açısıyla cevap verilmelidir.

Bölüm Soruları
1) Alıcı ödemeyi taahhüt ettiği tarihte gerçekleştiremezse ne tür bir yazışma
oluştururdunuz?
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a) Şikayet
b) Teşekkür
c) Uyarma
d) Özür
2) “Şuana kadar oldukça sabırlı olduk.” cümlesi İngilizcede nasıl ifade edilebilir?
a) We are patient a lot.
b) We have been extremely patient so far.
c) We are patienting so far.
d) We were patient by now.
3) “We apologizing for above incovinence we caused you” cümlesini Türkçeye çevriniz.
a) Size sebep olduğumuz yukarıdaki uygunsuzluk için özür dileriz.
b) Yukarıdaki özürümüzü kabul ediniz
c) Sebep olduğunuz çatışma için özrünüzü bekliyoruz.
d) Sebebi ne olursa olsun özür dileriz.
4) “I much regret the delay in replying your mentioned letter” cümlesi ne tür bir özür
mektubuna örnektir?
a) Ödemedeki gecikme
b) Cevaptaki gecikme
c) Teslimattaki gecikme
d) Yüklemedeki gecikme
5) “your cordially” ne anlama gelmektedir?
a) Saygılar
b) Masrafınız
c)Misafiriniz
d) Sizin takdiriniz
6) “Apologizing once again”, ne anlama gelmektedir?
a) Bir kez daha özür dileyin
b) Bu kez özür diliyoruz
c) Bir kere daha özür diliyoruz
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d) Bu defa özür dileyemeyiz.

7) “Hesitate” ne anlama gelmektedir?
a) Özür dilemek
b) Şikayet etmek
c) Tereddüt etmek
d) Dört gözle beklemek

8) “I am sending requested catalogs” ne analama gelmektedir?
a) Katalogları gönderir misiniz?
b) Katalogları göndermenizi rica ediyorum.
c) İstenen ktalogları göndermiştim.
d) İstenen katalogları gönderiyorum.

9) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden faklı anlamdadır?
a) Consumers
b) Clients
c) Customers
d) Sellers

10) “Carelesness” ne anlama gelmektedir?
a) İlgilenmek
b) İlgisizlik
c) İlgilenim
d) İlgilenmemek
Cevaplar
1)c
2) b
3)a
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4)b
5) a
6)c
7)c
8)d
9)d
10)b

KAYNAKÇA
Uluslararası Terim ve Kısaltmalar, http://www.mevzuat.net/fayda/kisaltmalar.htm

Teslim

Şekilleri,

Avrupa

Birliği

Türkiye

İş

Geliştirme

Merkezeri

Ağı,

http://www.abigem.org/appmanager/tr/portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageKobiUluslararasi
&nodeName=KobiUluslararasi_11

http://www.terra-trans.com.tr/Pages/TR/Incoterms/dap.aspx

Incoterms 2012, Burhill Logistics, http://www.burhilllogistics.com/content/pdf/Incoterms.pdf

Dış

ticaretle

İlgili

Genel

Sorular,

İstanbul

ticaret

Odası,

http://www.ito.org.tr/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iDgCBzUz
cPIwP_EEM3A0-LYDc3S7cwQ5NAI_2CbEdFAJmxa6A!/

1

Methods

of

payment

in

International

trade,

http://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_payment_in_International_trade
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Randevu ve Konuk Kabulü, MEGEP, Ankara 2007, s.31.

http://www.speakenglish.co.uk/phrases/entertaining_guests?lang=tr
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