
*Kullanılan belgeler tamamıyla sanal olup,  hiçbir kurum ve kuruluş ile ilgisi yoktur.  

 DIŞ TİCARET 

İŞLEMLERİNDE 

KULLANILAN BELGELER 

  



BELGELERİN ÖNEMİ 

 

Belgeler düzenlenmediğinde; 

  
•  ihracat gerçekleşmez 

 

• Alıcı malları gümrüğünden çekemez 

 

•  Alıcı bankası ödeme yapamaz 

 

•  İşlemin yapıldığı ispat edilemez 

 

•  Malların kontrolü ve dağıtımı yapılamaz 

 

•  Taşıma Şirketi ihraç konusu malları teslim almaz 
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PROFORMA FATURA (Proforma Invoice)  

  

Proforma fatura satıştan önce, satıcı tarafından hazırlanan, malın cinsini ve 

miktarını, birim fiyatını, ödeme şeklini, meblağını gösteren ve bazı hallerde 

opsiyon taşıyan teklif niteliğinde bir belgedir. Eğer alıcı bu teklifi kabul ederse, 

proforma fatura içeriği olduğu gibi ticari faturaya aktarılır. Bu anlamda proforma 

faturalar ticari faturaların düzenlenmesine esas teşkil ederler. 

  

Bir opsiyon niteliği taşıyan proforma faturaların, sözleşmeye dönüşebilmesi için 

alıcının, proforma fatura üzerindeki şartları kabul ettiğini teklif geçerlilik süresi 

içinde bildirmesi gerekir. 

  

Akreditifli işlemlerde bazen akreditif ile proforma faturanın ilişkilendirildiği 

görülmektedir. Uluslararası ticari kurallara göre satış sözleşmeleri ve akreditif 

birbirinden  tamamen farklı, bağımsız işlemlerdir. 
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Proforma Fatura (İhracat) 
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Proforma Fatura (İthalat) 
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TİCARİ FATURA ( COMMERCIAL INVOICE) 
 

Satıcı tarafında alıcı adına düzenlenen, malın cinsini, miktarını, niteliğini, fiyatını ve 

mablağını içeren ve satışın yapılmış olduğunu gösteren belgeye ticari fatura denir. 

Uluslararası ticari kurallara göre bir faturada bulunması gereken hususlar 

şunlardır. 

  

-Fatura tarihi, 

-Satıcının ve alıcının ticari unvanları, adresleri, 

-Mal tanımı, 

-Malın  birim fiyatı, toplam fiyatı ve teslim şekli, 

-Ödeme şekli 

-Malların ağırlığı veya miktarı, 

-Sevk edilen malın ambalajı üzerindeki markalar ve numaralar, 

-Düzenleyenin imzası 

-Fatura numarası   
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Fatura (İhracat)  
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Fatura (İthalat) 
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EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ 

  
EFTA topluluğuna üye ülkelerle (Lihtenştayn, İzlanda, Norveç, İsviçre) ve 

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşmaları imzaladığı ülkelerle (İsrail, Makedonya, 

Bosna ve Hersek, Hırvatistan, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, 

Gürcistan, Kosova, Şili) yapılan ticaretlerde kullanılan ve hem serbest dolaşım 

hem de menşe ispatı niteliği taşıyan bir belgedir.  

 

İhracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde 

ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir. 

 

EUR.1 belgesinde,  

-ihracatçı ve ithalatçı firmanın adı, unvanı, adresi,  

-taşımaya ilişkin bilgiler,  

-bağlı bulunduğu ilgili odanın mührü ve imzası,  

-kolilerin sayısı, türü,  

-fatura no,  

-hacim ağırlık, ölçüler,  

-gümrük vizesi, vize tarihi, mühür, kaşe, imza,  

-ihracatçının beyanı, tarih ve mührü  gibi bilgiler yer alır. 
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Ülkemizde kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgesi, TOBB, Türkiye Ticaret, Sanayi, 

Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları tarafından bastırılarak ihtiyaca göre 

mahalli Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları’na 

gönderilmektedir. İhracatçılar, belgeleri, bağlı bulundukları Odalardan 

almaktadırlar.  

 

Bu belgenin temininde, başvuru ve onay mercii ihracatçının bağlı bulunduğu 

Oda'dır. Önce EUR.1 formu temin edilerek doldurulur ve buna dilekçe, fatura ve 

talepname eklenerek Oda'ya müracaat edilir. İlgili Oda ve Gümrükten onay görür. 

5 nüsha olarak düzenlenir. 1 nüsha gümrük idaresine, 1 nüsha ilgili Odaya verilir. 2 

nüsha firmada kalır. 1 nüsha alıcıya gönderilir. 

 

EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmiş bir eşya için ayrıca Menşe Şahadetnamesi 

düzenlenmesi gerekmemektedir. 
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Dolaşım Belgesi (EUR.1) 
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A.TR DOLAŞIM BELGESİ ( A.TR MOVEMENT CERTIFICATE) 

 

AB ülkeleriyle yapılan ticarette düzenlenen belgedir. İhracatçı ülkenin gümrük 

idaresi tarafından vize edilmektedir ve ithalatçıya gümrük indiriminden yararlanma 

hakkını vermektedir. Bu belgenin temininde, başvuru ve onay mercii ihracatçının 

bağlı olduğu Odadır. 

 

Çıkış gümrüğünde vize edildiği tarihten itibaren 4 ay içinde varış gümrüğüne ibraz 

edilmesi durumunda ithalatçı ülke gümrüklerinde vergi indirim hakkı sağlamaktadır. 

 

5 nüsha olarak hazırlanır. 1 nüsha Ticaret Odasına gönderilir, 2 nüsha gümrüğe 

bırakılır, 1 nüsha firmada kalır, 1 nüsha alıcıya gönderilir. 



A.TR Dolaşım Belgesi (Movement Certificate) 
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MENŞE ŞAHADETNAMESİ ( CERTIFICATE OF ORIGIN) 
 

Menşe şahadetnamesi, ihraç edilecek malın menşeini yani üretildiği yeri, 

hangi ülkeye ait olduğunu gösteren belgedir. İhracatçı tarafından ithalatçı 

ülkenin belirlediği şekilde hazırlanır. Ülkeler birbirinden yaptığı ithalatlarda ithal 

ürünlerinin hangi ülke menşeli olduğunu bilmek isterler. Çünkü, ithalat işlemlerinde, 

ürünlerin menşeine göre muameleye tabi tutulması gerekmektedir. Sağlık veya 

gümrük vergileri açısından Menşei Şahadetnamesi gereklidir. Örneğin, yabancı 

ülkelerde salgın hastalıkların baş gösterdiği durumlarda, o ülkeden ithalatın 

önlenmesi için ithalatçılardan malların kaynağını gösterecek belgeler istenebilir. 

 

Menşe şahadetnamesi, 3 nüsha olarak (A,B,C) ihracatçı tarafından hazırlandıktan 

sonra ihracatçının bağlı bulunduğu ilgili Oda tarafından onaylanır. Bir yazı ekinde 

Dış Ticaret Müsteşarlığına ve Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Onaydan sonra 2 

nüshası ihracatçıya geri verilmektedir. C nüshası ilgili Oda’da kalır. İthalatın 

yapılacağı ülkenin elçilik veya konsolosluğunca onaylandığı da olur. Eğer ithalatçı 

ülkenin, ihracatçının ülkesinde temsilciliği yoksa ithalatçı ülkenin onaylayacak 

makamına gönderilmesi gerekir. 

 

Malların menşei, hangi ülkeye ait olduğu, ithalatçı ülke tarafından uygulanacak 

gümrük vergisi oranlarını etkileyebilmektedir. Bu nedenle söz konusu belgeyi 

ithalatçı ülkenin talep ettiği biçimde dikkatlice ve doğru hazırlamak çok önemlidir. 
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Menşe şahadetnamelerinde bulunması gereken bilgiler 

 

-İhracatçı, Alıcı isimleri, unvanı, adresleri 

 

-Malın cinsi, özelliği, ambalaj şekli, 

 

-Koli adedi, kolilerin marka ve numarası 

 

-Malın brüt ağırlığı, 

 

-Gerektiğinde nakliye ile ilgili bilgi 

 

-Malın menşei,  

 

-İhracatçı firma beyanı, mührü, kaşe ve imza 

 

-Onayı veren kuruluşun mührü, kaşe ve imzası 



Menşe Şahadetnamesi 
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ÇEKİ LİSTESİ ( WEIGHT LIST) 

 

Çeki listesi, sevk edilen malların ağırlığını gösteren bir belgedir.  

 

İhracatçı firmanın, ihracat gümrük beyannamesi ve konişmentoda beyan 

ettiği malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin dökümünü, hangi 

taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her paketin ( çuval, kasa, varil, vb.) ne 

kadar ağırlık içerdiğini gösterir. 

 

Özellikle yüklenirken tartılmasına imkan olmayan dökme mallar için 

yükleyenin beyanına istinaden, mal miktarı tespit edilmiş konişmento ibraz 

edileceği hallerde ve ziyan ve hasar tespitinde sigorta şirketlerince aranan 

önemli bir belgedir. 



Çeki Listesi (İhraç Malı) 
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Koli Listesi (Packing List) 

 

Bu belge gönderilen malların koliler halinde ambalajlanması durumunda, 

her kolinin içinde hangi maldan kaç birim bulunduğunu gösteren listedir. 

Böylece ambalajı açmadan içindeki malların bilinmesi olanağını sağlar. Koli 

listesinin düzenlenmiş faturaya uygun olması gerekir.  



Koli Listesi (Packing List) 
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A.T.A. KARNESİ ( A.T.A. CARNET) 

 

A.T.A. karneleri, uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul 

Sözleşmesi) kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir 

belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını 

sağlayan gümrük belgeleridir.  

 

A.T.A. karnesi, uluslararası A.T.A. Sözleşmesi çerçevesinde, taraf ülkelere 

geçici olarak eşya götürmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin gümrük 

işlemlerini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış, özel bir 

gümrük belgesidir. 

 

A.T.A. kısaltması Fransızca Admission Temporaire ve İngilizce Temporary 

Admission (geçici kabul) sözcüklerinin ilk harflerinin birleşmesinden 

oluşmaktadır. 

 

A.T.A. Karnesi, sergi-fuara gidecek malzemeler, numune, mesleki teçhizat, 

bilimsel malzemeler vs. taraf ülkelere geçici kabulünde kolaylık sağlar. 
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Geçerlik süresi 1 yıl olan A.T.A. Karnelerinin her ülkeye girişte ve çıkışta 

ilgili gümrük idaresine ibraz edilip onaylatılması gerekir.  

 

A.T.A. karnesi alabilmek için gerçek ve tüzel kişiler, yetki verilmiş odalardan 

herhangi birine, ekinde yurtdışına çıkarılacak eşyanın değerini gösterir 

belge bulunan (Proforma faturası, ekspertiz raporu veya eşyanın cinsini, 

adedini, değerini, toplam tutarını ve diğer özelliklerini gösterir liste) bir yazı 

ile başvurması gerekir.  

 

Taraf ülkeler; 

Almanya , Amerika, Andora, Avustralya, Avusturya 

Belçika, Bulgaristan 

Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin 

Danimarka 

Estonya 

Fas, Fildişi Sahilleri, Finlandiya, Fransa 

Cebelitarık, Güney Afrika 

Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong 

İngiltere, İrlanda, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İspanya, İzlanda, İran 

Japonya 
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Kanada, Kıbrıs, Kore 

Letonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg 

Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, Mauritius 

Norveç 

Polonya, Portekiz 

Romanya, Rusya 

Senegal,Sırbistan, Singapur, Slovakya Cum., Slovenya, Sri Lanka 

Şili  

Tayland, Tayvan, Tunus, Türkiye 

Yeni Zelanda, Yunanistan 
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CMR (Convention Marchandises Routiers) 

 

Uluslararası nitelikteki CMR (Convention Marchandises Routiers) 

anlaşmasının hükümlerini kabul eden ülkelerce kullanılan bir karayolu 

taşıma belgesidir ve taşımanın CMR hükümlerine göre yapıldığını gösterir. 

Taşıyıcı tarafından alıcının adına düzenlenir. Malların belirtilen şartlarla 

taşınmak üzere, iyi durumda teslim alındığını ve taşıma sözleşmesinin 

yapıldığını gösteren hukuki bir delildir. Malların mülkiyetini temsil 

etmediğinden ciro edilemez. 

 

3 orijinal nüsha olarak düzenlenir. Birincisi ihracatçıya verilir, ikincisi 

mallara eşlik eder, üçüncüsü de taşıyıcıda kalır. İhracatçıdaki nüsha ürünün 

bedeli karşılığında ithalatçıya verilir. İhracatçı, mallar yolda iken taşımacıya 

talimat vererek taşımayı durdurma, teslim yerini değiştirme veya malların 

belgede ismi yazılı alıcıdan başka bir şahsa teslimini isteme hakkına 

sahiptir. Bu hak belgenin ikinci orijinalinin belgede adı yazılı alıcıya 

verilmesi üzerine hükümden düşer. Anılan hakkını kullanmak istediğinde 

ihracatçı, belgenin birinci orijinalini taşıyıcıya ibraz etmelidir. Bu durumda 

yeni talimat belgeye kaydedilir.  
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CMR, nakliyecilerin kendilerinin malı sigorta ettiklerini göstermektedir. 

Böylece bir hasar olduğunda sigortacının mal sahibine hasar bedelini 

ödedikten sonra, kendilerine rücu etmesi riskine karşı sigortalanmış 

olmaktadır. 

 



CMR Karayolu  Taşıma Belgesi 
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DENİZ KONİŞMENTOSU (Marine Bill of Lading)  

 

Bu belge ile taşıyıcı, malı teslim aldığını ve varış yerinde alıcıya teslim 

edeceğini beyan eder.  

 

Deniz konişmentosu kıymetli evrak olması dolayısıyla diğer taşıma 

belgelerinden farklı bir evraktır; ciro ve teslim yolu ile malların 

mülkiyetinin devrini sağlar.  
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Konişmentolar iki şekilde düzenlenebilir:  

 

1)- Tesellüm konişmentosu (Received for Shipment B/L), malların gemiye 

yüklenmek üzere teslim alındığını gösterir.  

 

2)- Yükleme konişmentosu (On Board B/L), mallar gemiye yüklendiğinde, 

taşıyıcı veya onun acentesi tarafından düzenlenir.  
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Devir yönünden konişmentolar 3 şekilde düzenlenebilir:  

 
1. Nama yazılı konişmento / (Straight Bill of Lading) :  Bu tür konişmentolar nadiren 

kullanılır; doğrudan doğruya gönderilenin adına düzenlenen konişmentolardır. 

Bunlar ciro edilemez, namına konişmento düzenlenen kişi konişmentoyu ve 

dolayısıyla konişmentonun temsil ettiği malları ancak yazılı olarak alacağın temliki 

yolu ile devredebilir. 

 

2. Emre yazılı konişmento / (Order Bill of Lading): İki türlüdür. “emrine” / ”to the 

order of” veya “emre” / “to order”. Her ikisi de ciro edilebilir. 

“Emrine”: Konişmento kimin “emrine” (to the order of …..) düzenlenmişse mallar 

onun cirosu ile devredilir. “Emrine” yazılı konişmentolar ihracatçının emrine veya 

gönderilenin emrine düzenlenebilir.  

“Emre”: Eğer konişmentoda sadece “emre" (to order) ibaresi bulunuyorsa bu, 

konişmentonun ihracatçının emrine düzenlendiği anlamına gelir. Konişmento 

ihracatçının emrine düzenlendiğinde bankaya ibraz edilmeden önce ciro edilir. 

 

3. Üçüncü bir tür olarak hamiline / (bearer) yazılı konişmentodan söz edilebilir. 

Hamiline konişmentoda (Bearer Bill of Lading); alıcı (consignee) kısmına "hamiline" 

(bearer) ibaresi yazılır. Konişmento hamili, acenteden malların kendisine teslimini 

isteyebilir. Ancak hamiline konişmentolar, doğuracağı risk nedeniyle uluslararası 

ticarette hemen hemen hiç kullanılmamaktadır.  
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Ciro, tam veya beyaz ciro şeklinde konişmentonun arka yüzüne yapılır.  

 

Tam ciro konişmentonun kime devredildiğini belirtmek suretiyle yapılır.  

 

Örneğin;  

DELIVER TO THE ORDER OF (Devredilenin adı, soyadı veya unvanı) -----------------

--------------------------------- (Devredenin kaşesi ve imzası)  

 

Beyaz ciro yalnızca devredenin imzalaması suretiyle yapılır.  

 

“Emre” veya “Emrine” yazılı konişmento da beyaz ciro ile ciro edilerek hamiline 

konişmentoya dönüştürülebilir 
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“Emrine” yazılı konişmentolarda, hamilin malları devralmak üzere orijinal 

nüshalardan birini taşıyıcıya ibraz etmesi malları taşıyıcıdan devralması için 

yeterlidir.  

 

Eğer “emrine” düzenlenmiş konişmento hamili banka ise, banka konişmentoyu 

alıcının emrine ciro ve teslim eder; alıcı bu konişmentoyu taşıyıcı firmaya ibraz 

ederek ordinoyu alır ve malları gümrükten çeker.  

 

Banka kendi emrine düzenlenmiş konişmentoyu alıcıya şu şekilde ciro eder:  

 

BANKAMIZA RÜCU HAKKI OLMAKSIZIN(alıcının adı)---------------------------------------

EMRİNE TESLİM EDİNİZ(Banka kaşesi ve imzaları)  

 

WITHOUT RECOURSE TO US (alıcının adı)---------------------------------------------

DELIVER TO THE ORDER OF (Banka kaşesi ve imzaları)  
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Bir deniz konşimentosunda aşağıdaki unsurlar yer almalıdır: 

  

-Taşıyanın (veya yetkili acentesinin) ad ve soyadı veya ticaret unvanı, 

 

-Kaptanın ad ve soyadı,  

 

- Geminin adı ve uyruğu,  

 

- İhracatçının ad ve soyadı veya ticaret unvanı,  

 

- Gönderilenin ad ve soyadı veya ticaret unvanı,  

 

- Yükleme limanı,  

 

- Boşaltma limanı veya buna dair talimat alınacak yer, 

 

- Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alınan malların cinsi, ölçüsü, sayı 

veya tartısı, markaları ve haricen belli olan hal ve nitelikleri,  

 

- Navluna ilişkin şartlar,  

 

- Teslim şekli, 

- Düzenlendiği yer ve tarihi, düzenlenen nüshaların sayısı,  



Marine Bill of Lading 
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Marine Bill of Lading 
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BİRLEŞİK TAŞIMA KONİŞMENTOSU (COMBINED B/L)  

 

Kombine taşımacılık deyimiyle, genelde, karayolunu olabildiğince az 

kullanma olanağını sağlayan ve birden fazla ulaştırma türünden 

yararlanılan bir taşıma sistemi anlatılmak istenmektedir. 

 

Taşıma zincirinin asıl büyük kısmının demiryolu veya denizyolu ya da iç-

suyolu ile gerçekleştirildiği, başlangıç ve bitiş ayaklarında karayolunun 

olabildiğince kısa olarak yer aldığı bir taşıma sistemidir. 

 

Kombine taşımacılık, ulaştırma türleri içerisinde teknik ve ekonomik açıdan 

en etkin taşıma zincirini gerçekleştirmesi nedeniyle akılcı biz çözümdür. 

Kombine taşımacılıkta karayolu taşıması yerine demiryolu taşımacılığının 

seçilmesi demiryollarının önem kazanmasında büyük bir önem 

taşımaktadır. 
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BİRLEŞİK TAŞIMA KONİŞMENTOSU (COMBINED B/L)  
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NAVLUN SÖZLEŞMESİNE DAYALI KONİŞMENTO (Charter Party B/L)  

 

Navlun sözleşmesi, taşıyan ile taşıtan arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu 

sözleşme ile taşıyan, bir ücret karşılığında, gemiyi kısmen ya da tamamen 

taşıtana tahsis ederek veya etmeksizin malı bir yerden başka bir yere deniz 

yolu ile taşımayı yükümlenir. 

  

Bir geminin tamamının veya belli bir bölümünün taşıtan ile taşıyıcı arasında 

bir taşıma sözleşmesi yapılarak ücret karşılığı kiralanmasına "Charter 

Party" denir. Bu tür sözleşmeler iki şekilde yapılabilir:  

 

a) "Trip Charter", geminin belirli bir seyahat için kiralanmasıdır,  

 

b) "Time Charter" ise geminin belirli bir süre için kiralanmasıdır.  

 

Taşıyıcı ve yükleyici arasında yapılan taşıma sözleşmesine dayanılarak 

düzenlenen konşimentolara "Charter Party Bill of Lading" denir. Bu 

konşimentolar belirli bir şekle tabi değildir; herhangi bir anlaşmazlıkta 

sözleşmenin hükümleri geçerlidir.  
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NAVLUN SÖZLEŞMESİNE DAYALI KONİŞMENTO (Charter Party B/L)  



39 

HAVAYOLU TAŞIMA SENEDİ ( AIRWAY BILL  /  AWB) 

 

Havayolu şirketlerince düzenlenen ve malların taşınmak üzere teslim 

alındığını gösteren makbuzdur.  

 

Havayolu konişmentosu da denilen bu belgenin ciro ve teslimi ile 

malların mülkiyeti devredilemez. Mallar, düzenlenen senedin üzerinde 

alıcı olarak kimin adı yazılı ise ona teslim edilir. 

 

Mallar üzerinde tasarruf etme yetkisi vermez. Varış limanında gümrük 

işleminin tamamlanmasından sonra mallar belgede ismi yazılı alıcıya teslim 

edilir. Alıcı yerine alıcının bankası adına da düzenlenebilir. Bu durumda 

banka, varış yerindeki havayolu şirketine vereceği yazılı talimatla malları 

alıcıya teslim ettirir.  

 

AWB, biri alıcıya, biri yükletene, biri de havayolu şirketine ait olmak üzere 3 

orijinal ve 9 kopya olarak düzenlenir.  
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HAVAYOLU TAŞIMA SENEDİ ( AIRWAY BILL / AWB) 
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HOUSE AIRWAY BILL 

 

Havayolu taşımacılığında taşıma komisyoncusu / forwarder / nakliye 

acentesi tarafından düzenlenen bir belgedir. Malın sevk edildiğini değil 

yalnızca teslim alındığını gösterir. Az miktarda mal sevk edecek ihracatçı 

firmalar navlun ücretini düşük tutmak amacıyla taşıma komisyoncusuyla 

anlaşırlar ve mallarını House Airway Bill karşılığında taşıma 

komisyoncusuna teslim ederler. Taşıma komisyoncusu bu tür firmaların 

mallarını toplayarak bir sevkiyatta gönderir ve bütün mallar için bir Airway 

Bill düzenlenir ve bu belgede "shipper" (yükleten) olarak taşıma 

komisyoncusu yer alır.  
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HOUSE AIRWAY BILL 
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DEMİRYOLU HAMULE SENEDİ (Rail Consignment Note)  

 

Demiryolu Hamule Senedi, malların demiryolu ile taşınması halinde, 

demiryolu idaresince verilen bir makbuzdur.  

 

Kıymetli evrak niteliğinde olmadığı için malların mülkiyetini temsil etmez, 

ciro edilemez ve yalnızca malların gönderilmek üzere demiryolu idaresine 

teslim edildiğini gösterir. Mallar, alıcısına, taşıma acentesine müracaatında 

kimliğini ispat etmesi halinde verilir.  

 

Demiryolu idaresinin, yükletene verdiği belge hamule senedinin ikinci 

nüshasıdır. Birinci nüsha (asıl) mallarla birlikte gönderilir. Mallar alıcının 

müracaatı ve kimliğinin ibrazı karşılığında , hamule senedi aranmaksızın 

teslim edilir.  
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DEMİRYOLU HAMULE SENEDİ (Rail Consignment Note)  



45 

FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) 

Taşıma Belgeleri üç gruptur:  

 

FIATA taşıma belgeleri, Uluslararası Taşımacılık Acentaları Birlikleri 

Federasyonu'na üye olan Taşıma Acenteleri tarafından düzenlenen 

Nakliyeci makbuzlarıdır. 

 

Bu belgeler standart formlar halinde düzenlenmiş olup taşıma sözleşmesi 

niteliğindedir. Taşımacı tarafından peşinen kabul edilmiş önemli şartları ve 

sorumlulukları içeren bu belgeler, varış yerinde, taşımacı Nakliye 

Acentesinin şubesi tarafından, belgede adı yazılı alıcıya teslim edilirler. 
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a) FCR (Forwarder's Certificate of Receipt) Taşımacının Teslim Alındı 

Belgesi: 

 

FIATA FCR, karayolu taşımacılığında kullanılan bir belgedir. malların 

gönderilene sevk edilmek veya gönderilenin emrine hazır tutulmak üzere 

teslim alındığını gösterir. Nama düzenlenir, ciro edilemez ve mallar 

yüklendikten sonra orijinal nüshanın ibraz edilmesi halinde sevk iptal 

edilebilir ya da sevk şartları değiştirilebilir. Anılan nüsha mallar yüklendiğinde 

yükletene yani satıcıya verildiği için alıcı açısından risk oluşturur. Bu nedenle 

belgenin banka adına düzenlenmesi istenir. Mallar, orijinal nüshanın, başka 

bir deyişle gönderen nüshasının taşıma acentesine ibraz edilmesi suretiyle 

alıcı tarafından teslim alınır.  

 

FIATA FCR nakliyeci makbuzunun yanı sıra FIATA başlığını taşımayan 

FCR'ler de mevcuttur. Bunlar FIATA Standardı dışında kalan ve 

nakliyecilerin kendi formlarını kullandıkları karayolu taşıma senetleridir. 
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b) FCT (Forwarder's Certificate of Transport) Nakliyeci Taşıma 

Belgesi:  

 

FIATA FCT emre düzenlenir. Ciro edilebilir. Bir karayolu taşıma belgesidir. 

 

Varış yerinde belgenin orijinal nüshasını ibraz eden alıcıya veya onun ciro 

ettiği şahsa teslim edilir.  

 

Nakliyatçı firmanın sorumluluğu, mallar alıcıya teslim edilinceye kadar 

devam eder. 
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c) FBL (FIATA Combined Bill of Lading) FIATA Kombine 

Konişmentosu:  

 

Üçüncü FIATA belgesi, Combined Transport Bill of Lading'dir. Bu belge 

konişmento türleri arasında incelediğimiz birleşik taşıma konişmentosunun 

FIATA tarafından hazırlanmış olanıdır. Deniz konişmentosu ile aynı hukuki 

niteliğe sahip bir taşıma belgesidir. Şekil ve şartları, Uluslararası Taşıma 

Acenteleri Birlikleri Federasyonu tarafından (FIATA) tespit edilmiş ve 

Uluslararası Ticaret Odası'nca (ICC) onaylanmış taşıma belgeleridir.  

 

FBL emre düzenlenir. Ciro edilebilir. Birden fazla takım halinde 

düzenlenebilir. Malların teslimi için bir orijinal nüshanın ibrazı yeterlidir. 
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FCR (Forwarder's Certificate of Receipt) Taşımacının Teslim Alındı Belgesi 
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FCT (Forwarder's Certificate of Transport) Nakliyeci Taşıma Belgesi 
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FBL (FIATA Combined Bill of Lading) FIATA Kombine Konişmentosu 
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POLİÇE (Draft/Bill of Exchange) 

 

Poliçe, alacaklı tarafından borçlu üzerine çekilen bir ödeme emridir.  

 

Ciro yoluyla devir edilerek el değiştirebilir. Vadesinden önce bankalara 

ibraz edilerek tahsili cihetine gidilebilir. Vadesinde ödenmemesi halinde 

protesto ettirilebilir.  

 

Bu ödeme emri, belirli bir meblağın belirtilen tarihte borçlu tarafından poliçe 

lehtarına kayıtsız şartsız ödenmesini içerir.  

 

Dış ticarette vadeli satışlarda çok yaygın olarak kullanılan bir finansal 

enstrümandır. 
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BONO (Senet / Promissory Note ) 

 

Bono, borçlu tarafından alacaklı üzerine düzenlenen ve belirli bir vadede 

belirli bir meblağın ödeneceğini taahhüt eden kambiyo senedidir.  

 

Ciro yoluyla devir edilerek el değiştirebilir. Vadesinden önce bankalara 

ibraz edilerek tahsili cihetine gidilebilir. Vadesinde ödenmemesi halinde 

protesto ettirilebilir.  

 

Dış ticarette poliçe kadar yaygın olmamakla birlikte son zamanlarda 

kullanım alanı bulmaktadır. 
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