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Export - Import Glossary  

İhracat-İthalat Sözlüğü 

 
Acceptance - This term has several related meanings: 

Kabul: Bu terimin konuyla alakalı birkaç anlamı vardır: 
 

(1) A time draft (or bill of exchange) that the drawee has accepted and is unconditionally obligated to pay 
at maturity. The draft must be presented first for acceptance - the drawee becomes the "acceptor" - then 
for payment. The word "accepted" and the date and place of payment must be written on the face of the 
draft.  

Havaleyi alan kişinin vadesi geldiğinde ödemeyi koşulsuz olarak kabul ettiği zaman poliçesi (veya 
kambiyo faturası). Poliçe ilk olarak kabul için sunulmalıdır. Havaleyi alan kişi, ödeme için “Kabul 
eden” konumuna geçer. “Kabul ettim” ibaresi, ödeme yeri ve zamanı poliçe üstünde belirtilmelidir. 

 
(2) The drawee's act in receiving a draft and thus entering into the obligation to pay its value at maturity.  

Havaleyi alan kişinin poliçeyi alması ve vadesi geldiğinde gerekli miktarı ödeme zorunluluğuna 
girmesi 

 
(3) Broadly speaking, any agreement to purchase goods under specified terms. An agreement to 
purchase goods at a stated price and under stated terms.  

Genel olarak, belli koşullar altında mal almak için yapılmış anlaşma. Belli koşullar ve belli bir fiyat 
üzerinden mal almak için yapılmış anlaşma. 

Ad valorem - According to value. See Duty. Değere bağlı- Bakınız Vergi 

Advance against documents - A loan made on the security of the documents covering the shipment.  

Peşin Dökümanları: Yükleme belgelerinin güvenliği üzerine yapılan borçlanma 

Advising bank - A bank, operating in the exporter's country, that handles letters of credit for a foreign 
bank by notifying the export firm that the credit has been opened in its favor. The advising bank fully 
informs the exporter of the conditions of the letter of credit without necessarily bearing responsibility for 
payment.  

Tavsiye Bankası: İhracatçının ülkesinde faaliyet gösteren bankadır, başka bir ülke bankası adına 
yazılan kredi mektupları ile ilgilenir, ihracatçı firmaya kredinin kendi lehine açıldığını bildirir. 
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Tavsiye bankası ödeme sorumluluğuna grime zorunda olmadan, ihracatçıyı kredi mektubu 
konusunda detaylı şekilde bilgilendirir. 

Advisory capacity - A term indicating that a shipper's agent or representative is not empowered to make 
definitive decisions or adjustments without approval of the group or individual represented. Compare 
Without reserve.  

Tavsiye Kapasitesi: Nakliyeci acentanın veya temsilcinin, grubun veya bireylerin onayı olmadan 
kesin kararlar veremeyeceğini belirten terimdir. (Rezerv olmadan ile karşılaştırınız.) 

Agent - See Foreign sales agent.  

Acenta: Yabancı Satış Acentasına bakınız. 

Air waybill - A bill of lading that covers both domestic and international flights transporting goods to a 
specified destination. This is a nonnegotiable instrument of air transport that serves as a receipt for the 
shipper, indicating that the carrier has accepted the goods listed and obligates itself to carry the 
consignment to the airport of destination according to specified conditions. Compare Inland bill of lading, 
Ocean bill of lading, and through bill of lading.  

AWB: Hava İrsaliyesi/Konşimentosu: Belirli bir varış noktasına nakledilen malların hem yurtiçi 
hemde yurtdışı uçuşlarını kapsar. Bu hava taşımacılığında nakliyeci için listenen malları aldığını 
kabul ettiği ve malları önceden belirlenmiş olan havaalanına sevk edeceğini bildiren makbuzdur. 
(Kara Konşimentosu,Okyanus taşımacılığı konşimentosu,üst üste taşıma konşimento ile 
kıyaslayınız) 

Alongside - The side of a ship. Goods to be delivered "alongside" are to be placed on the dock or barge 
within reach of the transport ship's tackle so that they can be loaded aboard the ship.  

Yanında: Geminin yanı. Malların rıhtımda veya  mavnada yükleme gemisine yükleme yapılabilmesi 
için. geminin yanına teslimi. 

Antidiversion clause - See Destination control statement. Bakınız Varış Kontrol Beyanı 

Arbitrage - The process of buying foreign exchange, stocks, bonds, and other commodities in one 
market and immediately selling them in another market at higher prices.  

Arbitraj: Döviz, stok, bono ve diğer ticari malları bir pazardan alıp hemen bir diğer pazarda daha 
pahalıya satma işlemidir. 

Asian dollars - U.S. dollars deposited in Asia and the Pacific Basin. Compare Eurodollars.  

Asya Doları: Asya ve Pasifik havzasına yatırılmış olan Amerikan dolarları. Eurodolar ile 
karşılaştırınız. 

ATA Carnet - See Carnet.  ATA Karnesi-Bakınız Gümrük Geçiş Belgesi. 
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Balance of trade - The difference between a country's total imports and exports. If exports exceed 
imports, a favorable balance of trade exists; if not, a trade deficit is said to exist.  

Ticaret Dengesi- Bir ülkenin toplam ihracatı ile ithalatı arasındaki farktır. Eğer ihracat ithalattan 
fazla ise istenilen ticaret dengesi kurulmuştur, değilse ticaret açığı var denir. 

Barter - Trade in which merchandise is exchanged directly for other merchandise without use of money. 
Barter is an important means of trade with countries using currency that is not readily convertible.  

Takas: Para kullanmaksızın bir malın diğeri ile değiştirilmesidir. Takas, para birimi kolayca 
değiştirilemeyen ülkeler için önemli bir ticaret dalıdır. 

Beneficiary - The person in whose favor a letter of credit is issued or a draft is drawn.  

Lehdar- Lehine bir akreditif açılan veya poliçe verilen kişi. 

Bill of exchange - See Draft.  Bakınız Ticaret senedi- Poliçe 

Bill of lading - A document that establishes the terms of a contract between a shipper and a 
transportation company under which freight is to be moved between specified points for a specified 
charge. Usually prepared by the shipper on forms issued by the carrier, it serves as a document of title, a 
contract of carriage, and a receipt for goods. Also see Air waybill, Inland bill of lading, Ocean bill of lading, 
and through bill of lading.  

Konşimento: B/L: Nakliyeci firma ile taşımacı firma arasında hangi malların daha önceden 
belirlenmiş olan kontrattaki fiyatlar üzerinden taşınacağını bildiren belgedir. Genelde taşıyıcı 
tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yükleyici tarafından hazırlanırlar, bu bir başlık belgesi 
olarak, taşıma sözleşmesi ve mallar için hizmet makbuzu görevi görür. Ayrıca Hava konşimentosu, 
kara konşimentosu,okyanus konşimentosu ve üst üste taşıma konşimentosuna bakınız. 

Bonded warehouse - A warehouse authorized by customs authorities for storage of goods on which 
payment of duties is deferred until the goods are removed.  

Antrepo (Gümrük Antreposu): Gümrük yetkili makamları tarafından malların kaldırılıncaya kadar 
vergilerinin ödenmesi ertelenmiş depolama alanıdır. 

Booking - An arrangement with a steamship company for the acceptance and carriage of freight.  

Rezervasyon: Bir malın kabulü ve taşınması için gemi şirketiyle yapılan anlaşmadır. 

Buying agent - See Purchasing agent. Satın Alma Acentası (Bakınız Alıcı Acenta) 

Carnet - A customs document permitting the holder to carry or send merchandise temporarily into certain 
foreign countries (for display, demonstration, or similar purposes) without paying duties or posting bonds.  



“ingilizce.com-İhracat/İthalat Sözlüğü-Export/Import Glossary” 

 

Her Hakkı Saklıdır.  Izinsiz kopyalanması veya yayınlanması yasaktır.            Ingilizce.com 

Bu dokümanın ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde düzenlenmesini istiyorsanız lütfen 

ingilizce.com ile iletişim kurunuz.                             Sayfa 4 

 

Gümrük Geçiş Belgesi : Hamiline elinde bulundurduğu malları geçici olarak ödemelerini 
yapmadan yurtdışına (bir sergi, gösteri veya benzer sebepler için ) çıkarma imkanını sağlayan 
gümrük belgesidir. 

Cash against documents (CAD) - Payment for goods in which a commission house or other 
intermediary transfers title documents to the buyer upon payment in cash.  

Belge Karşılığı Ödeme (Vesaik Mukabili Ödeme) CAD : Malların, bir komisyon aracısı veya diğer 
orta dereceli transferciler (aracılar) konu olan dökümanları alıcıya nakit olarak ödemesi için 
sunmasıdır. 

Cash in advance (CIA) - Payment for goods in which the price is paid in full before shipment is made. 
This method is usually used only for small purchases or when the goods are built to order.  

Peşin Ödeme: CIA: Malların bedeli yüklemeden önce tamamen ödenir. Bu metod genelde küçük 
alımlarda veya mal siparişi yapmak için kullanılır. 

Cash with order (CWO) - Payment for goods in which the buyer pays when ordering and in which the 
transaction is binding on both parties.  

Sipariş verildiğinde ödeme-Siparişte Peşin Para (CWO)- Alıcının sipariş verdiği zaman ödemesi ve 
bu işlem her iki taraf içinde bağlayıcıdır. 

Certificate of inspection - A document certifying that merchandise (such as perishable goods) was in 
good condition immediately prior to its shipment.  

Denetleme Sertifikası: Alınan malın (Çabuk bozulan mallar gibi) nakliyesinden hemen önce iyi 
koşulda olduğunu   gösteren sertifikadır. 

Certificate of manufacture - A statement (often notarized) in which a producer of goods certifies that 
manufacture has been completed and that the goods are now at the disposal of the buyer.  

Üretim Sertifikası: Üreticinin malları alıcının gelip götürmesi için hazır hale getirdiğini gösteren 
belgedir. (genelde noter onaylı) 

Certificate of origin - A document, required by certain foreign countries for tariff purposes, certifying the 
country of origin of specified goods.  

Menşe Şehadetnamesi: Bazı yabancı ülkeler tarafından istenilen, alımlarda fiyat tarifesi için belli 
malların kaynağının hangi ülke olduğunu gösteren belgedir. 

CFR - Cost and freight. A pricing term indicating that the cost of the goods and freight charges are 
included in the quoted price; the buyer arranges for and pays insurance.  

Fiyat ve Navlun: Mallar için verilen fiyatın ve nakliye ücretinin belirlenen toplam fiyata dahil 
olduğunu belirten terimdir. Alıcı buna gore sigorta ücretini yatırır. 
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Charter party - A written contract, usually on a special form, between the owner of a vessel and a 
"charterer" who rents use of the vessel or a part of its freight space. The contract generally includes the 
freight rates and the ports involved in the transportation.  

Navlun Sözleşmesi: Gemi Kiralama Sözleşmesi- Yazılı kontrat,genelde özel bir formun üstüne 
gemi sahibi ve “gemiyi kiralayan” arasında veya yük alanının bir parçasının kullanımında kontrat 
genelde yük oranları ve liman ulaşımını içerir. 

CIF - Cost, insurance, freight. A pricing term indicating that the cost of the goods, insurance, and freight 
are included in the quoted price.  

CIF-Ücret,sigorta, navlun: Bir fiyatlandırma terimidir, malların fiyatını, sigortasını ve navlununun 
alınan fiyata dahil olduğunu gösterir. 

Clean bill of lading - A receipt for goods issued by a carrier that indicates that the goods were received 
in "apparent good order and condition," without damages or other irregularities. Compare Foul bill of 
lading.  

Temiz Konşimentosu: Taşıyıcı tarafından hazırlanan, getirdiği malların “iyi durumda” olduğunu 
herhangi bir zarar görmediğini bildiren makbuzdur. (Karşılaştırınız Kusurlu konşimento ile) 

Clean draft - A draft to which no documents have been attached.  

Temiz Poliçe: Üzerine hiçbir belge iliştirilmemiş poliçedir. 

Collection papers - All documents (commercial invoices, bills of lading, etc.) submitted to a buyer for the 
purpose of receiving payment for a shipment.  

Döküman Kolleksiyonu: Tüm dökümanlar (ticari faturalar, B/L vs.) bir yükleme için ödemenin 
alınması amacıyla alıcıya gönderilmektedir. 

Commercial attache - The commerce expert on the diplomatic staff of his or her country's embassy or 
large consulate.  

Ticari Ateşe: Kendi ülkesindeki elçilikte bulunan görevliler konusunda uzmandır. 

Commercial invoice - An itemized list of goods shipped, usually included among an exporter's collection 
papers.  

Ticari Fatura: Yüklenmiş malların listesidir, genelde ihracatçının alım kağıtları üzerinden yapılır. 

Commission agent - See Purchasing agent. Komisyon Acentesi – Bakınız Satınalma Acentesi 

Common carrier - An individual, partnership, or corporation that transports persons or goods for 
compensation.  
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Ortak Taşıyıcı: Bir bedel için kişileri veya malları taşıyan şahıs, ortaklık veya şirkete denir. 

Confirmed letter of credit - A letter of credit, issued by a foreign bank, the validity of which has been 
confirmed by a domestic bank. An exporter whose payment terms are a confirmed letter of credit is 
assured of payment by the domestic bank even if the foreign buyer or the foreign bank defaults. See 
Letter of credit.  

Onaylanmış Kredi Mektubu (Onaylanmış Akreditif) : Yabancı bir banka tarafından yazılmış, yurt  
içinde bir banka tarafından geçerliliği kabul edilmiş olan akreditiftir. Eğer yabancı alıcı veya banka 
yükümlülüklerini yerine getirmezse bile, yerli bankanın ihracatçının ödeme koşullarını güvence 
altına alan onaylanmış akreditiftir. Bakınız Akreditif (Kredi Mektubu) 

Consignment - Delivery of merchandise from an exporter (the consignor) to an agent (the consignee) 
under agreement that the agent sell the merchandise for the account of the exporter. The consignor 
retains title to the goods until the consignee has sold them. The consignee sells the goods for 
commission and remits the net proceeds to the consignor.  

Konsinye Mal Gönderme: Bir ihracatçıdan (gönderen) bir acenteye (alıcı,emanet alan) anlaşma 
altında acentecinin malları ihracatçı adına satması için mal teslimidir. Gönderen, malları emanetçi 
onları satana kadar korur. Emanetçi (alıcı) malları komisyon için satar ve net gelirleri 
gönderene(ihracatçıya) verir. 

Consular declaration - A formal statement, made to the consul of a foreign country, describing goods to 
be shipped.  

Konsolosluk Deklerasyonu: Başka bir ülke konsolosluğuna yapılan resmi bir bilgidir. Nakliye 
edilecek malları tanımlar. 

Consular invoice - A document, required by some foreign countries, describing a shipment of goods and 
showing information such as the consignor, consignee, and value of the shipment. Certified by a consular 
official of the foreign country, it is used by the country's customs officials to verify the value, quantity, and 
nature of the shipment.  

Konsolosluk Faturası- Bazı yabancı konsolosluklar tarafından istenen bir belgedir, mallarınnakliye 
şeklini tanımlar ve ihracatçı, acente ve nakliyenin değeri hakkında bilgi verir. Başka bir ülkenin 
konsolosluk görevlisi tarafından onaylanarak, o ülkenin gümrük görevlileri tarafından malların 
değerini, kalitesini ve diğer özelliklerini belirtir. 

Convertible currency - A currency that can be bought and sold for other currencies at will.  

Çevrilebilir Para Birimi(Konvertibıl Para-Serbest döviz): İstenildiğinde alınıp satılabilen para 
birimidir. 

Correspondent bank - A bank that, in its own country, handles the business of a foreign bank.  

Muhabir Banka: Kendi ülkesinde bir yabancı ülke bankasının işlerini yapan bankadır. 



“ingilizce.com-İhracat/İthalat Sözlüğü-Export/Import Glossary” 

 

Her Hakkı Saklıdır.  Izinsiz kopyalanması veya yayınlanması yasaktır.            Ingilizce.com 

Bu dokümanın ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde düzenlenmesini istiyorsanız lütfen 

ingilizce.com ile iletişim kurunuz.                             Sayfa 7 

 

Counter trade - The sale of goods or services that are paid for in whole or in part by the transfer of goods 
or services from a foreign country.  

Karşılıklı Ticaret: Yabancı bir ülke tarafından transfer edilen malların veya hizmetin tamamı veya 
bir bölümü ödenmiş olan mallar veya hizmetlerin satışıdır. 

Countervailing duty - A duty imposed to counter unfairly subsidized products.  

Telafi edici vergi-Ek gümrük vergisi- Haksız sübvansiyonlu ürünlere karşı konulan vergi. 

CPT (carriage paid to) and CIP (carriage and insurance paid to) - Pricing terms indicating that 
carriage, or carriage and insurance, are paid to the named place of destination. They apply in place of 
CFR and CIF, respectively, for shipment by modes other than water.  

Taşıma ücreti ödenmiş CPT ve Taşıma ücreti&Sigortası Ödenmiş CIP: Taşıma üceretinin veya 
taşıma ve sigorta ücretlerinin birlikte daha çnce belirlenmiş hedef yer için yatırılmasını 
ücretlendiren terimdir.  CFR ve CIF yerine, sırasıyla su dışında olan modlarla gönderilmesi için 
geçerlidir. 

Credit risk insurance - Insurance designed to cover risks of nonpayment for delivered goods. Compare 
Marine insurance.  

Kredi Risk Sigortası: Teslim edilen malların ödeme riskini karşılamak için tasarlanmış sigortadır. 
Deniz sigortası ile karşılaştırın. 

Customhouse broker - An individual or firm licensed to enter and clear goods through customs.  

Gümrük Komisyoncusu: Gümrüğe mal getirmek veya bulunan malları temizlemekle görevli lisanslı 
şahıs veya firma. 

Customs - The authorities designated to collect duties levied by a country on imports and exports. The 
term also applies to the procedures involved in such collection.  

Gümrük: Bir ülkenin ihracat ve ithalat gümrük vergilerini toplamak üzere oluşturulmuş otoritedir. 
Bu tip toplama işlemini yapmak için gereken prosedürlerde de kullanılan bir terimdir. 

Date draft - A draft that matures in a specified number of days after the date it is issued, without regard to 
the date of acceptance. See Draft, Sight draft, and Time draft.  

Vadeli Poliçe- Kabul tarihine bakılmaksızın yayınlandıktan belli bir gün sayısı sonra vadesi gelen 
poliçedir. Bakınız poliçe, ibrazında ödenmesi gereken poliçe, vadeli poliçe. 

Deferred payment credit - Type of letter of credit providing for payment some time after presentation of 
shipping documents by exporter.  



“ingilizce.com-İhracat/İthalat Sözlüğü-Export/Import Glossary” 

 

Her Hakkı Saklıdır.  Izinsiz kopyalanması veya yayınlanması yasaktır.            Ingilizce.com 

Bu dokümanın ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde düzenlenmesini istiyorsanız lütfen 

ingilizce.com ile iletişim kurunuz.                             Sayfa 8 

 

Ertelenmiş Ödeme Kredisi: İhracatçının nakliye belgelerini sunmasından sonra ödemeyi sağlayan 
kredi mektubudur. 

Demand draft - See Sight draft. İbrazında ödenecek poliçe- Bakınız İbrazında ödenecek poliçe 

Devaluation - The official lowering of the value of one country's currency in terms of one or more foreign 
currencies. For example, if the U.S. dollar is devalued in relation to the French franc, one dollar will "buy" 
fewer francs than before.  

Devalüasyon: Bir ülke para biriminin diğer bir ülke veya ülkelerin para birimleri karşısında değer 
kaybetmesidir.Örneğin Amerikan doları, Fransız frangı karşısında devalue olmuşsa , eskisine 
kıyasla bir Amerikan doları daha az Fransız frangı satın alır. 

DISC - Domestic international sales corporation. Yurtçi Uluslararası satış şirketi 

Discrepancy - Letter of credit - When documents presented do not conform to the letter of credit it is 
referred to as a discrepancy.  

Uyumsuzluk- Akreditif-Sunulan belgeler kredi mektubuna uymuyorsa buna uyumsuzluk denir. 

Dispatch - An amount paid by a vessel's operator to a charterer if loading or unloading is completed in 
less time than stipulated in the charter party.  

Göndermek: Yükleme veya boşaltma işlemi taşıma aracını kiralayan kişi tarafından vaktinden önce 
bitirilirse, aracın sahibi tarafından kiracıya verilen paradır. 

Distributor - A foreign agent who sells for a supplier directly and maintains an inventory of the supplier's 
products.  

Dağıtıcı: Bir üreticinin mallarını direk olarak satan ve hizmeti veren yabancı acentadır. 

Dock receipt - A receipt issued by an ocean carrier to acknowledge receipt of a shipment at the carrier's 
dock or warehouse facilities. Also see Warehouse receipt.  

Liman Makbuzu, Rıhtım Makbuzu, Yük Teslim Belgesi,Rıhtım alındı belgesi- Okyanus taşıyıcısı 
tarafından taşıyıcının rıhtım veya depo tesisilerinde bir gönderinin alınmasından sonra kabulu için 
sunulur. Ayrıca Depo Makbuzuna bakınız. 

Documentary draft - A draft to which documents are attached.  

Belgeli Poliçe( vesikalı poliçe) :Belgelerin iliştirildiği poliçedir. 

Documents against acceptance (D/A) - Instructions given by a shipper to a bank indicating that 
documents transferring title to goods should be delivered to the buyer (or drawee) only upon the buyer's 
acceptance of the attached draft.  
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Kabul karşılığı belgelerin teslimi-Kabul karşılığı vesaik D/A- Gönderen tarafından bir bankaya 
verilen talimat ile belgeler mal için alıcıya sadece alıcının ekli poliçenin kabulü ile teslim 
edileceğini bildirir. 

Draft (or Bill of exchange) - An unconditional order in writing from one person (the drawer) to another 
(the drawee), directing the drawee to pay a specified amount to a named drawer at a fixed or 
determinable future date. See Date draft, Sight draft, Time draft.  

Poliçe (veya Poliçe Kambiyo Senedi) – Bir kişiden (keşideci) başka bir kişiye yazılı olarak verilen 
koşulsuz bir emirdir, muhatapı belirlenen miktarı adı belirlenen keşideciye sabit veya belirlenebilir 
ileri bir tarihte ödemesi için yönlendirmedir. Bakınız vadeli poliçe, görünce poliçe … 

Drawback - Articles manufactured or produced in the United States with the use of imported components 
or raw materials and later exported are entitled to a refund of up to 99 percent of the duty charged on the 
imported components. The refund of duty is known as a drawback.  

Geri Ödeme- İthat edilmiş malzemeler veya hammaddelerle (Amerikada) üretilmiş ve daha spnra 
ihraç edilmiş eşyalar üzerinden kesilen gümrük vergisinin %99 una kadar olan kısmı geri ödenir. 
Bu verginin geri ödenmesi drawback(geri ödeme) olarak bilinir. 

Drawee - The individual or firm on whom a draft is drawn and who owes the stated amount. Compare 
Drawer. Also see Draft.  

Muhatap-Poliçe keşide edilen kişi- Bireysel veya firma olarak poliçenin üzerine yapıldığı ve 
belirtilen miktarda borçlu olan. Keşideci ile karşılaştırınız ayrıca poliçeye bakınız. 

Drawer - The individual or firm that issues or signs a draft and thus stands to receive payment of the 
stated amount from the drawee. Compare Drawee. Also see Draft.  

Keşideci- Bireysel veya firma olarak poliçeyi yayınlayan veya imzalayan ve muhataptan belirlenen 
ödemeyi alacak olan kişidir. Muhatap ile karşılaştırınız .Ayrıca Poliçeye de bakınız. 

Dumping - Selling merchandise in another country at a price below the price at which the same 
merchandise is sold in the home market or selling such merchandise below the costs incurred in 
production and shipment.  

İndirim-Damping- Bir malı yurt içinde satılan fiyatının altında yurtdışında satmak veya üretim ve 
nakliye tutarlarının altında bir fiyata satmak. 

Duty - A tax imposed on imports by the customs authority of a country. Duties are generally based on the 
value of the goods (ad valorem duties), some other factor such as weight or quantity (specific duties), or a 
combination of value and other factors (compound duties).  

Vergi- Bir ülkenin gümrük idaresi tarafından dayatılan ithalat vergisidir. Vergiler genelde malların 
değeri (değerine gore vergiler), bazı diğer faktörler ağırlık veya miktar gibi (spesifik vergiler) veya 
değer kombinasyonu ve diğer faktörler (birleşik vergiler) baz alınarak düzenlenir. 
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EMC - See Export management company. Bakınız İhracat Yönetim Şirketi 

ETC - See Export trading company. Bakınız İhracat Ticari Şirketi 

Eurodollars - U.S. dollars placed on deposit in banks outside the United States; usually refers to 
deposits in Europe.  

Avrupa Doları: Amerika dışındaki bankalara yatırılmış olan genelde Avrupa bankalarına Amerikan 
dolarlarına denir. 

Ex - From. When used in pricing terms such as "ex factory" or "ex dock," it signifies that the price quoted 
applies only at the point of origin (in the two examples, at the seller's factory or a dock at the import point). 
In practice, this kind of quotation indicates that the seller agrees to place the goods at the disposal of the 
buyer at the specified place within a fixed period of time.  

-den Çıkış –“fabrika çıkışı” veya “rıhtım çıkışı” gibi terimler fiyatlandırmada kullanılır. Sadece 
orijin noktasındaki fiyat teklifini işaret eder (iki örnektede, satıcının fabrikası veya rıhtımında 
ithalat noktasındadır) Pratikte, bu çeşit fiyatlandırma , satıcın alıcıya malların devir edileceği yer 
hakkında (belirlenmiş yer ve sabitlenmiş zaman dilimi içinde) anlaşıldığını gösterir.  

Exchange permit - A government permit sometimes required by the importer's government to enable the 
import firm to convert its own country's currency into foreign currency with which to pay a seller in another 
country.  

Değiştirme -Takas İzni- İthalatçı hükümeti tarafından, ithalat firmasının kendi ülkesinin para 
birimini başka ülkedeki satıcıya ödemek için yabancı para birimine dönüştürme iznini ister, 
hükümette bazen izin verir.  

Exchange rate - The price of one currency in terms of another, that is, the number of units of one 
currency that may be exchanged for one unit of another currency.  

Döviz Kuru-Kambiyo Kuru- Bir para biriminin başka para birimine dönüştürülmesi, bir para 
biriminin miktarının başka bir para birimi miktarına dönüşmesidir. 

Eximbank - Export-Import Bank of the United States.   

Eximbank: Amerikanın İhracat ve İthalat Bankası 

Export broker - An individual or firm that brings together buyers and sellers for a fee but does not take 
part in actual sales transactions.  

İhracat Komisyoncusu: Alıcı ve satıcıları belli bir ücret karşılığı bir araya getiren ancak satış 
işlemlerinde rol almayan kişi veya şirketlerdir. 

Export commission house - An organization which, for a commission, acts as a purchasing agent for a 
foreign buyer.  
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İhracat Komisyon Birimi: Yabancı bir alıcı için belli bir komisyon karşılığında satın alma acentası 
rolünü üstlenen organizasyondur. 

Export declaration - See Shipper's export declaration.  İhracat Deklerasyonu Bakınız Yükleyici 
İhracat Deklerasyonu 

Export license - A government document that permits the licensee to export designated goods to certain 
destinations. See General export license and Individually validated export license. 

İhracat Lisansı: Belirli malların belli yerlere ihracatına izin veren hükümet belgesidir. Bakınız  
Genel  İhracat Lisansı ve Bireysel Geçerli İhracat Lisansı  

Export management company - A private firm that serves as the export department for several 
producers of goods or services, either by taking title or by soliciting and transacting export business on 
behalf of its clients in return for a commission, salary, or retainer plus commission.  

İhracat Yönetim Şirketi: Birçok üretici için ihracat departmanı görevini üstlenen özel bir 
kuruluştur. Bu işlem ya ürünlerin adını alarak ya da belli bir komisyon veya maaş karşılığı 
şirketlerin ihracat işlerini onlar adına yürütmekle olur. 

Export trading company - A firm similar or identical to an export management company.  

İhracat Ticari Şirketi: İhracat yönetim şirketinin bir benzeri veya özdeşidir. 

FAS - Free alongside ship. A pricing term indicating that the quoted price includes the cost of delivering 
the goods alongside a designated vessel.  

FAS (Gemi yanında serbest)-Belirlenen malların fiyatına planlanan gemi yanına teslim 
masraflarının dahil olduğunu işaret eden fiyatlandırma terimidir.  

FCA - "Free carrier" to named place. Replaces the former term "FOB named inland port" to designate 
the seller's responsibility for the cost of loading goods at the named shipping point. May be used for 
multimodal transport, container stations, and any mode of transport, including air.  

FCA- Eski “FOB belirtilen kara limanı” teriminin yerine geçer, adlandırılan yükleme noktasında, mal 
yükleme maliyetinin satıcının sorumluğunda olduğunu belirtir. Birçok modlu taşımacılıkta, konteynır 
istasyonlarında ve hava taşımacılığının dahil olduğu herhangi bir mod için kullanılabilir. 

FCIA - Foreign Credit Insurance Association.  Yabancı Kredi Sigorta Kurumu 

FI - Free in. A pricing term indicating that the charterer of a vessel is responsible for the cost of loading 
and unloading goods from the vessel.  

Serbest Giriş-FI- Malların taşındığı aracın kiralayan kişinin, malların yükleme ve boşaltma  
ücretlerinden sorumlu olduğunu belirten ücretlendirme terimidir. 
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Floating policy - See Open policy. Dalgalı Sİgorta Poliçesi- Serbest poliçe Bakınız Açık Poliçe 

FO - Free out. A pricing term indicating that the charterer of a vessel is responsible for the cost of loading 
goods from the vessel.  

Serbest Çıkış-FO- Malların taşındığı aracı kiralayan kişinin malların yükleme ücretlerinden sorumlu 
olduğunu belirten ücretlendirme terimidir. 

FOB - "Free on board" at named port of export. A pricing term indicating that the quoted price covers all 
expenses up to and including delivery of goods upon an overseas vessel provided by or for the buyer.  

FOB: İhracatın yapılacağı belirtilen limanda “Free on Board” .Denizaşırı geminin alıcı veya alıcı 
tarafından sağlanmış olan malların taşınacakları taşıt üzerine yüklenme ücretlerinin daha önceden 
belirlenmiş olan fiyata dahil olduğunu belirten ücretlendirme terimidir. 

Force majeure - The title of a standard clause in marine contracts exempting the parties for nonfulfillment 
of their obligations as a result of conditions beyond their control, such as earthquakes, floods, or war.  

Force Majör: Beklenmedik hal-Olağanüstü Hal- Deniz sözleşmelerinde, deprem,sel, savaş gibi 
tarafların kendi kontrolleri ötesindeki koşullar sonucu yerine getirmekten muaf oldukları koşulların 
standart bir başlığıdır. 

Foreign exchange - The currency or credit instruments of a foreign country. Also, transactions involving 
purchase or sale of currencies.  

Yabancı Kambiyo: Yabancı bir ülkenin döviz veya kredi belgesidir.Ayrıca Döviz alış ve 
satışlarınıda içerir. 

Foreign freight forwarder - See Freight forwarder. Yabancı Gümrük Komisyoncusu(Nakliye 
Komisyoncusu)- Bakınız Gümrük komisyoncuu 

Foreign sales agent - An individual or firm that serves as the foreign representative of a domestic 
supplier and seeks sales abroad for the supplier.  

Yabancı Satış Acentası: Yerli üreticinin yurtdışındaki temsilciliğini yapan kişi veya şirkettir ve 
üretici için yurtdışındaki satış imkanlarını araştırır. 

Foreign trade zone - See Free-trade zone. Yabancı Ticaret Bölgesi-Bakınız Serbest Ticaret Bölgesi 

Foul bill of lading - A receipt for goods issued by a carrier with an indication that the goods were 
damaged when received. Compare Clean bill of lading.  

Hata/Kusurlu Mal Konşimentosu- Malların teslim alındığında kusurlu olduklarını bildiren 
konşimentodur. Temiz Konşimento ile karşılaştırınız. 
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Free port - An area such as a port city into which merchandise may legally be moved without payment of 
duties.  

Serbest Liman- Malların yasal olarak gümrük vergisi alınmadan getirilebileceği alanlardır. (bir 
şehir limanı gibi) 

Free-trade zone - A port designated by the government of a country for duty-free entry of any 
nonprohibited goods. Merchandise may be stored, displayed, used for manufacturing, etc., within the 
zone and reexported without duties being paid. Duties are imposed on the merchandise (or items 
manufactured from the merchandise) only when the goods pass from the zone into an area of the country 
subject to the customs authority.  

Serbest Ticaret Bölgesi: Bir ülkenin hükümeti tarafundan belirlenen yasaklanmamış olan malların 
gümrüksüz olarak sokulabileceği limandır. Mallar bu bölgenin içinde depolanabilir, sergilenebilir 
veya üretim için kullanılabilir ve gümrük vergisi ödenmeden tekrar ihraç edilebilir.Bu mallardan 
gümrük vergisi alınması, ancak malların bu bölgeden gümrük vergisi alınan başka bir bölgeye 
nakledilmesi ile olur. 

Freight forwarder - An independent business that handles export shipments for compensation. (A freight 
forwarder is among the best sources of information and assistance on export regulations and 
documentation, shipping methods, and foreign import regulations.)  

Gümrük Komisyoncusu-(Nakliye Komisyoncusu)- Bağımsız bir işkoludur. İhracat yüklemelerini bir 
ücret karşılığı yapar. (Bir gümrük komisyoncusu, ihracat düzenlemeleri ve bilgileri ve 
dökümantasyon, yükleme metodları ve yabancı ithalat düzenlemeleri için en iyi kaynaklar 
arasındadır.) 

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade. A multilateral treaty intended to help reduce trade 
barriers between signatory countries and to promote trade through tariff concessions.  

GATT-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret üzerine Genel Anlaşma- Bir çok taraflı anlaşmadır, anlaşmayı 
imzalayan ülkeler arasında ticari engelleri azaltmayı ve tarife tavizleri yoluyla ticaretin artırılması 
amacıyla düzenlenmiştir. 

General export license - Any of various export licenses covering export commodities for which 
Individually validated export licenses are not required. No formal application or written authorization is 
needed to ship exports under a general export license.  

Genel İhracat Lisansı: Duruma özel ihracat lisansı gerekmediğinde kullanılan çeşitli ihracat 
lisanslarından herhangi biridir. Bu lisansla gemi taşımacılığında özel resmi veya yazılı bir izin 
gerekmez. 

Gross weight - The full weight of a shipment, including goods and packaging. Compare Tare weight.  

Brüt Ağırlık: Bir nakliyede malların ambalajıyla birlikte toplam ağırlığıdır. Dara ağırlığı ile 
karşılaştırınız. 
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Import license - A document required and issued by some national governments authorizing the 
importation of goods into their individual countries.  

İthalat Lisansı: Ticari malların bir diğer ülkeye götürülüp satılmasına izin veren, hükümet 
tarafından hazırlanmış belgedir.  

Individually validated export license - A required document issued by the U.S. Government authorizing 
the export of specific commodities. This license is for a specific transaction or time period in which the 
exporting is to take place. Compare General export license.  

Duruma Özel İhracat Lisansı- Amerikan hükümeti tarafından yayınlanan belli malların ihracatına 
yetki verdiğini gösteren istenen bir belgedir. Bu lisans özel bir işlem veya belli zaman periyodu 
içinde ihracatın gerçekleştirilmesi içindir. Genel İhracat Lisansı ile karşılaştırınız. 

Inland bill of lading - A bill of lading used in transporting goods overland to the exporter's international 
carrier. Although a through bill of lading can sometimes be used, it is usually necessary to prepare both 
an inland bill of lading and an ocean bill of lading for export shipments. Compare Air waybill, Ocean bill of 
lading, and through bill of lading.  

Kara Konşimentosu: Mallar ihracatçının yurtdışı taşımacısına getirilirken kullanılan 
konşimentodur. Bu durumlarda genel konşimento kullanılsada hem kara hem de deniz 
konşimentosu hazırlanması gerekir. AWB, okyanus konşimentosu ve üst üste taşıma 
konşimentosu ile karşılaştırınız. 

International freight forwarder - See Freight forwarder. Uluslararsı yük taşıyıcı –Bakınız Yük taşıyıcı 

Irrevocable letter of credit - A letter of credit in which the specified payment is guaranteed by the bank if 
all terms and conditions are met by the drawee. Compare Revocable letter of credit.  

Geri dönülmez akreditif-Gayrikabili rucü akreditif- Feshedilemeyen Akreditif- Eğer tüm şartlar 
keşideki tarafındaki şartlara uyuyor ise belirlenen ödemin banka tarafından garanti edildiği bir 
akreditiftir. Kabulü rucü akreditif ile karşılaştırınız. 

Letter of credit (L/C) - A document, issued by a bank per instructions by a buyer of goods, authorizing 
the seller to draw a specified sum of money under specified terms, usually the receipt by the bank of 
certain documents within a given time.  

Akreditif (Kredi Mektubu): Banka tarafından, mal alıcının talimatları doğrultusunda hazırlanan, 
malları satan kişinin belli koşullar altında (genelde belirlenen zaman içinde belli dökümanların 
banka tarafındanalınması şeklinde) bankadan belirli miktarda para çekmesine izin veren belgedir. 

Licensing - A business arrangement in which the manufacturer of a product (or a firm with proprietary 
rights over certain technology, trademarks, etc.) grants permission to some other group or individual to 
manufacture that product (or make use of that proprietary material) in return for specified royalties or 
other payment.  
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Lisanslama: Bir ürünün üreticilerinin (veya bir teknoloji ya da bir marka üzerindeki öncelik hakkına 
sahip olan şirketin) bir başka gruba ya da şahısa, o ürünü üretme hakkını (veya kullanma hakkını) 
vermesidir. Karşılığında özel telif hakkı anlaşması veya ayrı bir ödeme yapılır. 

Manifest - See Ship's manifest. Manifesto- Bakınız Gemi Manifestosu 

Marine insurance - Insurance that compensates the owners of goods transported overseas in the event 
of loss that cannot be legally recovered from the carrier. Also covers air shipments. Compare Credit risk 
insurance.  

Deniz Sİgortası: Deniz aşırı taşınan malların sahibinin yasal olarak taşıyıcıdan karşılayamayacağı 
kayıplar olması halinde dengeleme yapan sigortadır. Ayrıca hava taşımalarınıda kapsar. Kredi risk 
sigortası ile karşılaştırınız. 

Marking (or marks) - Letters, numbers, and other symbols placed on cargo packages to facilitate 
identification.  

İşaretleme ( veya işaretler)- Kargo paketleri üzerindeki kimliklemeyi kolaylaştırmak için harfler, 
numaralar ve diğer semboller ile işaretleme. 

Ocean bill of lading - A bill of lading (B/L) indicating that the exporter consigns a shipment to an 
international carrier for transportation to a specified foreign market. Unlike an inland B/L, the ocean B/L 
also serves as a collection document. If it is a "straight" B/L, the foreign buyer can obtain the shipment 
from the carrier by simply showing proof of identity. If a "negotiable" B/L is used, the buyer must first pay 
for the goods, post a bond, or meet other conditions agreeable to the seller. Compare Air waybill, inland 
bill of lading, and through bill of lading.  

Okyanus Konşimentosu: İhracatçının belirlenen yabancı Pazar için uluslararası taşıyıcıya yükleme 
yaptığını belirten konşimentodur. Bir kara konşimentosunun aksine deniz konşimentosu toplama 
belgesi olarak da hizmet vermektedir. Eğer “düz B/L” ise yabancı alıcı sadece kimlik göstererek 
taşıyıcıdan gönderiyi alabilir. Eğer  “Devredilebilir-ciro edilebilir B/L” ise alıcı önce mallar için 
ödeme yapmak, sözleşme göndermek veya satıcıyla anlaştıkları diğer durumlara uymak 
zorundadır. AWB, kara konşimentosu ve üst üste taşıma konşimentosu ile karşılaştırınız. 

On board bill of lading - A bill of lading in which a carrier certifies that goods have been placed on board 
a certain vessel.  

Yükleme Konşimentosu: Bir taşıyıcının belirli bir gemiye yerleştirilmiş olan malları belgelediği 
konşimentodur. 

Open account - A trade arrangement in which goods are shipped to a foreign buyer without guarantee of 
payment. The obvious risk this method poses to the supplier makes it essential that the buyer's integrity 
be unquestionable.  
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Açık Hesap: Yabancı alıcıya yüklenen malların garanti olmaksızın ödenmesi şeklindeki ticari bir 
ayarlamadır.Tedarikçi açısından bu metodtaki belirgin risk, alıcının dürüstlüğünün tartışılmaz 
olması gerekliliğidir. 

Open insurance policy - A marine insurance policy that applies to all shipments made by an exporter 
over a period of time rather than to one shipment only.  

Açık sigorta Poliçesi- Belirli bir zaman süreci içinde sadece bir gönderi yerine ihracatçı tarafından 
yapılan tüm gönderiler için geçerli olan deniz sigorta poliçesidir. 

Order bill of lading - A negotiable bill of lading made out to the order of the shipper.  

Talimatlı Konşimento-Emre yazılı konşimento- Taşıyıcı ermine yapılmış ciro edilebilen 
konşimentodur. 

Packing list - A list showing the number and kinds of items being shipped, as well as other information 
needed for transportation purposes.  

Paketleme Listesi: Bu liste ürünün neyden yapıldığı, neler içerdiği, nasıl yükleme yapılacağı ve 
benzeri bilgileri içerir. 

Parcel post receipt - The postal authorities' signed acknowledgment of delivery to receiver of a shipment 
made by parcel post.  

Parçalı (Parsiyel) Yükleme Makbuzu- Parçalı yüklemeci tarafından yapılan gönderi alıcıya telim 
edildiğinde posta yetkililerince imzalı bilgilendirme yapılır. 

PEFCO - Private Export Funding Corporation. A corporation that lends to foreign buyers to finance 
exports from the United States.  

PEFCO-Özel İhracat Finansman Şirketi- Amerika’da yabancı alıcılara ihracatı finance edebilmeleri 
için borç veren bir kuruluştur. 

Perils of the sea - A marine insurance term used to designate heavy weather, stranding, lightning, 
collision, and sea water damage.  

Deniz Rizikoları- Ağır hava koşulları, geminin karaya oturması, yıldırım, çarpışma ve deniz suyu 
zararlarını belirtmek için kullanılan bir deniz sigortası terimi. 

Phytosanitary inspection certificate - A certificate, issued by the U.S. Department of Agriculture to 
satisfy import regulations for foreign countries, indicating that a U.S. shipment has been inspected and is 
free from harmful pests and plant diseases.  

Bitki Sağlığı Muayane Şehadetnamesi- Amerika Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan ihtalat 
yönetmeliklerini yabancı ülkeler için yerine getirmek üzere,Amerika yüklemelerinin muayan 
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edildiğini ve zararlı hayvanlardan ve bitki hastalıklarından arınmış olduğunu gösteren bir 
sertifikadır. 

Political risk - In export financing, the risk of loss due to such causes as currency inconvertibility, 
government action preventing entry of goods, expropriation or confiscation, and war.  

Politik Risk: İhracat finansında temel sorun iki para birimi arasında alacağınız ücretin azalmasıdır. 
Bazı önemli durumlarda savaş, istila, darbe gibi bu tarz politik riskler daha da büyümektedir. 

Pro forma invoice - An invoice provided by a supplier prior to the shipment of merchandise, informing 
the buyer of the kinds and quantities of goods to be sent, their value, and important specifications (weight, 
size, etc.).  

Proforma Fatura: Tedarkçinin malın nasıl gideceğini, alıcıya mal hakkında tür, ebat, ağırlık, miktar 
vs hakkında bilgi verdiği ve değerinin ne kadar olduğunu gösterir belgedir. 

Purchasing agent - An agent who purchases goods in his or her own country on behalf of foreign 
importers such as government agencies and large private concerns.  

Satınalma Acentası- Kendi ülkesinde yabancı ithalatçılar adına hükümet acentesi ve büyük 
kurluşlar gibi malları satın alan acentedir. 

Quota - The quantity of goods of a specific kind that a country permits to be imported without restriction 
or imposition of additional duties.  

Kota: Belli bir  malın o ülkeye sınırlama veya uygulama olmaksızın belli bir miktar ithal edileceğini 
bildiren belgedir. 

Quotation - An offer to sell goods at a stated price and under specified conditions.  

Fiyat Teklifi- Belirtilen fiyata ve belli koşullar altında mal satmak için yapılan teklif. 

Remitting bank - The bank that sends the draft to the overseas bank for collection.  

İhracat Belgesini Muhabire Tahsile Gönderen Banka- Tahsil edilmek  üzere poliçeyi yurtdışındaki 
bankaya gönderen bankadır. 

Representative - See Foreign sales agent. Temsilci- Bakınız Yabancı Satış Acentesi 

Revocable letter of credit - A letter of credit that can be canceled or altered by the drawee (buyer) after 
it has been issued by the drawee's bank. Compare Irrevocable letter of credit.  

Geri alınabilir akreditif-Rucü edilebilir akreditif- Vazgeçilebilir Akreditif- Alıcının bankası tarafından 
yayınlandıktan sonra, alıcı tarafından iptal edilebilen veya değiştirilebilen akreditiftir. 
Değiştirilemez akreditif ile karşılaştırınız. 
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Shipper's export declaration - A form required for all shipments by the U.S. Treasury Department and 
prepared by a shipper, indicating the value, weight, destination, and other basic information about an 
export shipment.  

Nakliyeci İhracat Deklerasyonu- Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından tüm yüklemeler için istenen 
ve nakliyeci tarafından hazırlanan, ihracat yüklemeleri hakkında değerini, ağırlığını, varış yeri ve 
diğer bazı basit bilgileri içeren bir formdur. 

Ship's manifest - An instrument in writing, signed by the captain of a ship, that lists the individual 
shipments constituting the ship's cargo.  

Gemi Manifestosu- Geminin kaptanı tarafından imzalanan, geminin kargosunun bireysel 
gönderilerinin yük listesini oluşturan yazılı belgedir. 

Sight draft (S/D) - A draft that is payable upon presentation to the drawee. Compare Date draft and Time 
draft.  

İbrazında Ödenecek Poliçe- Keşideciye ibrazında ödenecek olan poliçedir. 

Spot exchange - The purchase or sale of foreign exchange for immediate delivery.  

Peşin Döviz Piyasası- Satın alma veya acil teslimat için döviz satışı. 

Standard industrial classification (SIC) - A standard numerical code system used to classify products 
and services.  

Standart Endüstriyel Kodlama- Ürünleri ve servisleri sınıflandırmak için kullanılan standart 
numerik kod sistemi. 

Standard international trade classification (SITC) - A standard numerical code system developed by 
the United Nations to classify commodities used in international trade.  

Standart Uluslararası Ticari Kodlama-Birleşmiş Milletlerce geliştirilen uluslararası ticaretlerde 
kullanılan malları sınıflandırmak için kullanılan standat numerik kod sistemidir. 

Steamship conference - A group of steamship operators that operate under mutually agreed-upon 
freight rates.  

Buharlı Gemi Müzakeresi- Karşılıklı navlun oranları üzerinde anlaşıp çalışan bir grup buharlı gemi 
operatörleri. 

Straight bill of lading - A nonnegotiable bill of lading in which the goods are consigned directly to a 
named consignee.  

Adına Yazılı Konşimento- Ada düzenlenmiş konşimento: Malların doğrudan adlandırılmış bir 
alıcıya tahsis edildiği ciro edilemeyen bir konşimentodur. 
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Tare weight - The weight of a container and packing materials without the weight of the goods it 
contains. Compare Gross weight.  

Dara Ağırlığı- Bir konteynır veya bir paketleme malzemesinin içindeki mallar olmaksızın dara 
ağırlığıdır. Brüt ağırlık ile karşılaştırınız. 

Tenor (of a draft) - Designation of a payment as being due at sight, a given number of days after sight, or 
a given number of days after date.  

Asıl Suret (Poliçenin) Bir ödemenin tahsis edilmesi için, görüldüğünde, görüldüğünden verilen 
gün sayısı kadar sonra veya vadesinden verilen gün sayısı kadar sonra yapılmasıdır. 

Through bill of lading - A single bill of lading converting both the domestic and international carriage of 
an export shipment. An air waybill, for instance, is essentially a through bill of lading used for air 
shipments. Ocean shipments, on the other hand, usually require two separate documents - an inland bill 
of lading for domestic carriage and an ocean bill of lading for international carriage. Through bills of lading 
are insufficient for ocean shipments. Compare Air waybill, Inland bill of lading, and Ocean bill of lading.  

Üst üste taşıma konşimentosu-Tek konşimento- Doğrudan konşimento- Tekli konşimento 
ihracatçının gönderisinin hem yurt içi hemde uluslararası taşımasını dönüştürür. Bir AWB , 
örneğin özellikle hava gönderileri için kullanılan bir konşimentodur. Okyanus konşimentosu, öte 
yandan genelde 2 ayrı belge ister- bir kara konşimentosu yurt içi taşıma için ve bir okyanus 
konşimentosu uluslararası taşıma için.Üst üste taşıma konşimentosu (tekli konşimento)okyanus 
taşımacılığı için yetersiz kalır. AWB, kara ve okyanus konşimentosu ile karşılaştırınız. 

Time draft - A draft that matures either a certain number of days after acceptance or a certain number of 
days after the date of the draft. Compare Date draft and Sight draft. 

Vadeli Poliçe- Bir poliçe kabulünden belli bir gün sayısı sonra veya poliçenin tarihinden belli bir 
gün sayısı sonra vadesi gelen poliçedir. 

Tramp steamer - A ship not operating on regular routes or schedules.  

Yük Vapuru-Şilep- Düzenli rota üzerinde veya tarife ile işlemeyen bir gemi. 

Transaction statement - A document that delineates the terms and conditions agreed upon between the 
importer and exporter.  

İşlem Bildirimi- İthalatçı ve ihracatçı arasında anlaşılan şartları ve koşulları tanımlayan bir 
belgedir. 

Trust receipt - Release of merchandise by a bank to a buyer in which the bank retains title to the 
merchandise. The buyer, who obtains the goods for manufacturing or sales purposes, is obligated to 
maintain the goods (or the proceeds from their sale) distinct from the remainder of his or her assets and 
to hold them ready for repossession by the bank.  
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Emanet Makbuzu- Malların serbest bırakılması için bir banka tarafından alıcıya hangi bankanın 
malları alıkoyduğunu göstermesidir. Alıcı malları, kim ki üretmek veya satış amaçlı alan, malları 
(veya satışlarından gelir elde eden) kendi varlıklarından korumak ve onları banka tarafından 
yeniden yeniden sahip olunması için hazır tutmak zorundadır. 

Warehouse receipt - A receipt issued by a warehouse listing goods received for storage.  

Ambar Makbuzu-Antrepo Makbuzu- Ambarda listelenen malların depolanmak için alındığını 
gösteren belgedir. 

Wharf age - A charge assessed by a pier or dock owner for handling incoming or outgoing cargo.  

İskele Yıpratma: Bir rıhtım veya iskele sahibinin gelen veya giden yükleri taşımak için aldığı 
masraf 

Without reserve - A term indicating that a shipper's agent or representative is empowered to make 
definitive decisions and adjustments abroad without approval of the group or individual represented. 
Compare Advisory capacity. 

Saklı Kayıt olmaksızın- Bir yükleme acentesinin veya temsilcisinin , grup veya bireysel onay 
olmadan kesin kararlar almaya ve yurtdışında ayarlamalar yapmaya yetkisi olduğunu gösteren bir 
terimdir. Danışma kapasitesi ile karşılaştırınız. 

 


