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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Finansman belgeleri, ihracatçı firma ithalatçıya mal mukabili yani serbest olarak mal
göndermeyip, karşı tarafa kredi ile mal satmak istemekle beraber, kendini kambiyo senedi ile
garanti altına almak istediğinde gündeme gelmektedir. Bu amaçla dış ticarette kambiyo
senedi olarak poliçe ve daha az oranda bono kullanılmaktadır.
İnsan sağlığını ilgilendiren ürünler, gıda ürünleri, bitkisel ve hayvansal ürünlerle ilgili
olarak sağlık sertifikalarının ilgili kuruluşlardan temin edilmesi gerekmektedir.
Bu modülde sigorta ve finansman belgelerinin hazırlanmasını ve sağlık sertifikalarının
temin edilmesini öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu modül ile sınıf, ofis ve uygulama atölyesi ortamında, bilgisayar, yazıcı, telefon ve
faks gibi donanımları ve araç gereçleri kullanarak Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul
Kanunu’na uygun şekilde sigorta ve finansman belgelerini araştırıp bu belgeleri kurallarına
bağlı olarak düzenleyebileceksiniz

ARAŞTIRMA



Sigorta belgesinin işlevini ve içeriğini araştırınız.
Finanasman belgelerinin işlevlerini ve içeriklerini araştırınız.

1. SİGORTA VE FİNANSMAN BELGELERİ
1.1. Sigorta Belgesi
Sigorta belgesi, CIF veya CIP teslim şekline göre yapılan ihracatta söz konusu
olmaktadır. İthalatçının verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve ithalatçı hesabına
ihracatçı tarafından yaptırılmaktadır. Malın satıcı tarafından alıcıya sevki sürecindeki taşıma
risklerini kapsar. Sigorta belgeleri malın istenilen riskler kapsamında sigorta edildiğini
kanıtlar.

1.1.1. Sigorta Poliçesi
Sigorta belgelerinin en yaygını sigorta poliçesidir. Bu belge sigorta edilen ile sigorta
eden arasında yapılan bir sözleşme olup tarafların hak ve sorumluluklarını gösterir.
Sigortadan yararlanacak olan kişinin adına, emrine ya da hamiline düzenlenir. Sigorta
kapsamındaki haklar ciro yolu ile başkasına devredilebilir.
UCP-500’ün 34. Maddesinin “f “fırkasına göre sigorta belgesinin kapsaması gereken
minimum sigorta değeri, malların CIF bedeli (ismi belirtilen varış limanına kadar mal
bedeli+sigorta+navlun) veya CIP bedeli (ismi belirtilen varış yerine kadar taşıma ücreti ve
sigorta ödenmiş) artı %10’dur.
ICC (Milletlerarası Ticaret Odası / International Chamber Of Commerce)’nin
yeknesak kuralları bulunmaktadır. Ucp 500 Sayılı yayın mayıs 1993’te basılmıştır (Icc
Uniform Customs And Practice For Documentary Credits Ucp 500). ICC (Milletlerarası
Ticaret Odası) 1919’da Atlantic City, Amerika’da kurulmuştur. Merkezi Paris olan bu
kuruluş uluslararası iş ilişkilerini ve genel uygulanabilir kurallarının tespitini kendisine iş
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edinmiştir. Hükümetler ve siyasi iradelere karşı bağımsız bir kuruluştur. 110 ülkede faaliyet
göstermekte ve on binlerce üyesi bulunmaktadır. Kendi varlığını üye aidatları ve yayın
gelirleri ile devam ettirmektedir. Ülkemiz, bu kuruluşa zamanın hükümetinin önerisi ile ilk
olarak 1930 yılında İstanbul Ticaret Odası bünyesinde açılarak dâhil olmuştur. 1945 yılında
bakanlar kurulu kararı ile millî unvanını kazanmıştır. Millî komitenin çalışma alanının daha
fazla yaygınlaşabilmesi için 1950 yılında 55590 Sayılı Kanun (madde 62/d) ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine dâhil olmuştur. Şu anda TOBB Ankara merkez binasında
faaliyet göstermektedir.
Sigorta poliçeleri ve sertifikaları arasında en çok kullanılan deniz sigorta poliçesidir.
İhracatçı her mal gönderiminde nakliyeye ilişkin belgeleri arasında sigortacısından temin
ettiği sigorta sertifikasını da hazırlar. Düzenli ihracat yapan ve deniz sigorta poliçesi
kullanan ihracatçılar her mal gönderiminde ayrı bir poliçe hazırlamak yerine her ayın
sonunda sigortacısına ay boyunca yaptığı sevkiyatın özetini gönderir. İhracatçının böyle bir
bağlantısı yoksa her sevkiyat için sigorta şirketine ayrı bir poliçe düzenletmesi zorunludur.
Bu durumda sigorta şirketinden veya acentasından ya da aracısından söz konusu belgeleri
talep etmesi gerekir.
Sigorta poliçesinde belirtilecek hususlardan bir veya birkaçının kesinlik kazanmadan
sigorta yaptırılmasının gerekli olduğu hâllerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif
açıldığında sigorta teminatına ihtiyaç duyulması hâlinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir
poliçe tanzim edilir. Buna “şotan poliçe” denir. Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman,
kesinleşen bilgilerle “kati sigorta poliçesi” (zeyilname) tanzim edilir.
Her yüklemenin sigortalanması konusunda ihtar için yer olmalıdır. İhracatçı, nakliye
konusunda şüphe duyarsa kesinlikle sigorta yaptırmalı veya konsinyatör ya da acentasının
sigorta işini organize ettiği konusunda yazılı teyid almalıdır.
İhracatçı, sigorta işinin saptanmasında malın iki katı bedelle riskin sigortalanmasını
mutlaka önermelidir. Deniz yolu ile nakliye sigortasının maliyeti dünyanın pek çok yerinde
nispeten makul düzeydedir ve gönderilen malın değerinin çok az bir bölümünü içermektedir.
Ancak bu nakliye şeklinde; gönderilen ürünün tamamı veya bir kısmı ciddi zarar görebilir,
gecikmeler yaşanabilir dolayısıyla firma için daha maliyetli sonuçlar doğurabilir. Pek çok
durumda taşıyıcının sorumluluğunun nakliye koşulları ile sınırlı olduğu kesinlikle
belirtilmelidir. Kayıp veya hasar durumunda taşıyıcının yükümlülüklerine bağımlılık
gerçekçi olmayabilir.
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Belge 1.1: Sigorta belgesi (boş form)
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Belge 1.2: Sigorta belgesi (Dolu form)
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1.1.1.1. Sigorta Belgesinin İçeriği(Tablo içerisindeki numaralar)


[1] Sigorta sertifikasının tarihi, malların fabrikadan çıkış tarihi olmalıdır.



[2] Bu örnekte, mallar ihracatçı tarafından sigortalanmıştır.



[3] Sigortalanan ürünlere ilişkin açıklama ticari faturada yer alan bilgileri
kapsamalıdır.



[4] İşaret ve numaralar nakliyeye ilişkin belgeler ile aynı olmalıdır.



[5] Nakliyenin ne şekilde yapılacağı yani yol güzergâhı belirtilmelidir.



[6] Kısa deniz yolculuklarında, malların gönderileceği gemiye ilişkin ayrıntılı
bilgiyi zamanında almanın mümkün olamayabileceği hususu gözönüne
alınmalıdır.



[7] Deniz nakliyesi için sigorta yapılması durumunda ürünün fatura değerinin
%110’u tutarında sigortalanabilir.



[8] Kargo veya nakliye sırasında taşımaya ilişkin uyarılması gereken hususlar
ayrıntılı şekilde belirtilmelidir.



[9] Burada sigorta şirketi tarafından belirlenen sigorta görevlisinin ismi yer
almalıdır.



[10] Normalde bu tarz poliçelerde ihracatçı, sigorta şirketi adına imzalamaya
yetkilidir.

1.1.1.2. Karşılaşılabilecek Temel Sorunlar ve Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar


Yetersiz veya yanlış açıklamalar gecikmelere neden olacak ve muhtemelen
sigorta talebinin karşılanmamasına yol açacaktır.



Koli üstündeki yanlış işaret ve numaralar sigorta talebinde sorunlar yaratacaktır.



Yol güzergâhı
sağlanmayabilir.



Sigorta bedeli sigortalanan toplam ürünün maliyetini içermelidir.



Sigortacının koşullarının belirtilmemesi şikâyetlere yol açabilir.



Sigortacının yerel temsilcisinin
sonuçlanması gecikebilir.

doğru

gösterilmezse

adı

üründe

belirtilmez

tam

ise

sigorta

sigorta

1.1.2. Sigorta Belgesi Hazırlarken İhracatçının Kontrol Etmesi Gereken
Hususlar (Kontrol Listesi)


Ürün tam olarak açıklanmalıdır (diğer belgelerle tutarlı olacak şekilde).



İşaret ve numaraların doğruluğu kontrol edilmelidir.
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garantisi

talebinin



Seyahat güzergâhı tam olarak belirtilir. Bu örnekte olduğu gibi
Abbeyville/Miami/New York olarak güzergâh belirtilmişse kayıp, New York’ta
olmuşsa (son varış yeri olduğu için) sigorta ödenmeyebilir.



Kısa yolculuklarda, nakliye aracının adını yazmak mümkün olmayabilir. Bu
durumda nakliye firmasının adı veya taşıyıcının adı yazılır.



Sigorta bedelinin maliyetleri karşılayacak şekilde belirlenmesine dikkat
edilmelidir. Bu çerçevede navlun, menşe şahadetnamesi, gözetim raporu almak
için yapılan harcamalar da dikkate alınmalıdır.



Sigorta bedeli, değişik risk ve değişik rotalar için farklı olduğundan sigortacı ile
birlikte gönderilen mala ilişkin özel koşullar ve gönderilen yere ilişkin riskler
kontrol edilmelidir. Gemide bulunan farklı türden seramik, masa örtüsü gibi
ürünler aynı yere gönderilseler dahi sigorta açısından farklı oranlar
uygulanacaktır.



Sigortacının, malın gönderildiği ülkedeki temsilcisinin bulunduğundan ve talep
hâlinde gecikme olmaksızın sigorta talebinin karşılanacağından emin
olunmalıdır.

1.2.Finansman Belgeleri
1.2.1.Poliçe
Poliçe, belirli bir alacağın belirlenmiş bir tarihte üçüncü bir şahsa veya emrine
ödenmesini sağlayan bir senettir. Poliçe üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Poliçede üç
taraf vardır. Bunlar; poliçeyi düzenleyen (keşideci), poliçeyi ödeyecek olan (muhatap) ve
poliçe bedelini tahsil edecek olan (lehtar veya poliçe hamili) dır.

Şema 1.1: Poliçe tarafları
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Poliçeyi düzenleyen (keşideci)nin hem muhatapla hem de lehtarla ilişkisi vardır.
Keşidecinin muhataptan alacağı, lehtara da borcu vardır. Keşideci poliçe düzenleyerek
muhatabın da kabul etmesiyle aradan çekilmekte, muhataptan kendisine olan borcundan
poliçede yazdığı tutar kadarını kendisinin borcu olan lehtara ödemesini istemektedir.
Poliçenin şekil ve şartları TTK'nın 583. maddesinde belirtilmiştir.
Poliçenin mecburi şekil şartları:


Senet metninde "Poliçe" kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde
yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,



Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,



Ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) ad ve soyadını,



Vadeyi,



Ödeme yerini,



Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını;



Düzenleme tarihi ve yerini,



Düzenleyenin imzasını ihtiva etmelidir.

Aşağıda yazılı hâller dışında yukarıda yazılı unsurları taşımayan bir senet poliçe
sayılmaz, adi senet sayılır ve ciro ile devri de mümkün olmaz.


Vadesi gösterilmemiş olan poliçe, görüldüğünde ödenir.



Açıklık bulunmadığı takdirde muhatabın soyadı yanında gösterilen yer, ödeme
yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır.



Düzenlenen yeri gösterilmeyen poliçe, düzenleyenin soyadı yanında gösterilen
yerde düzenlenmiş sayılır.

Belge 1.3: Türkçe poliçe örneği

9

Belge 1.4: Akredifli işlemler için poliçe örneği

1.2.1.1. Açık Poliçe
Tedavüle çıkarılırken zorunlu şekil şartları tam olmayan, en az keşidecinin imzasını
içeren, tarafların aralarındaki anlaşmaya uygun olarak lehtar veya daha sonraki hamiller
tarafından tamamlanması kararlaştırılan, doldurulunca unsurları tam bir poliçe hüviyetini
kazanan poliçe; açık ya da diğer bir deyişle beyaz poliçe sayılır. Poliçeyi alan ve doldurma
yetkisi olan hamil veya hamiller bu poliçeyi aralarındaki anlaşmalara aykırı olarak
doldururlarsa bu husus daha sonraki hamillere karşı ileri sürülmez. Bunun anlaşmaya taraf
olan hamile karşı ileri sürülebilmesi için onun poliçeyi kötü niyetle iktisap etmiş olması veya
iktisabı sırasında kendisine ağır bir kusurun yüklenmesi gerekir.
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1.2.1.2. Poliçede Kabul Şartları
Kabul, muhatabı poliçe ilişkisine sokan ve onu poliçenin asıl borçlusu hâline getiren
şartsız ve bağımsız bir taahhüttür. Kabulde geçerli tek şart kısmi kabuldür. Kabul; muhatap
tarafından poliçe üzerine "kabulümdür“, “ödeyeceğim“ veya benzeri bir ibare ve atılacak
imza ile gerçekleşir. İmza kabulde esaslı şekil şartıdır. Muhatabın sorumluluğunun doğduğu
an, kabul için imza attığı an değil kabul edilen senedin kabule arz edene teslim edildiği andır.
Muhatap kabulden önce poliçeden sorumlu olmaz.
Poliçe düzenlendiği andan vadeye kadar kabule ibraz edilir. Vade günü ile vadeyi
takip eden iki iş günü içinde senet ödenmek üzere ibraz edilir. Poliçeyi kabule arz, hamil
veya senedin zilyedi tarafından gerçekleştirilir. İbraz edilen poliçe kabul edilmez ise ibraz
eden hamil veya zilyed bu hususu çekeceği bir kabul etmeme protestosu ile tespit ettirebilir.
Görüldüğünde ödenen poliçeler kabule ibraz edilmez. Kabul için ibraz yeri muhatabın
yerleşim yeridir.
Kabul için ibraz isteğe bağlı olmakla birlikte, bazı hâllerde kabule ibraz mümkün
değil, bazı hâllerde ise kabule ibraz zorunludur. Görüldüğünde vadeli poliçeler ile kabule
arzın keşideci tarafından belirli bir süre veya tamamen yasaklandığı durumlarda senet kabule
arz edilemez. Ancak öte yandan görüldüğünden belirli bir süre ödenecek poliçeler ve
ikametgâhlı poliçeler ile keşidecinin kabule arzı zorunlu kıldığı durumlarda senedin kabule
arzı mecburidir.

1.2.1.3. Poliçenin Ciro Edilmesi
Ciro emre yazılı senetlerin içerdiği hakları devretmeye yönelik bir irade beyanı olup
bu irade beyanı ile ciranta senet borçlusuna ve ciro edilen kimseye çifte yetki vermektedir.
Ciro, yazılı bir devir beyanıdır. Bu beyan senedin arka yüzü veya devamı olan
alonj üzerine yapılır. Ciro kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Kabulden farklı olarak kısmi ciro
batıldır. Bu anlamda ciro şekli olarak tam veya beyaz ciro şeklinde yapılabilir. Tam ciro, ciro
edenle ciro edilenin belli olduğu cirodur.
Ciro, poliçe lehtarın eline geçtiği andan ödememe protestosunun keşide edildiği veya
bu protesto keşide edilmemiş ise yasal olarak keşide edilebileceği vadeyi izleyen iki iş günü
içinde iş saatleri bitimine kadar yapılabilir. Vadeden sonra yapılan ciro ise alacağın temliki
hükümlerine tabidir.
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Belge 1.5: Ciro uygulaması



Cironun türleri






Temlik cirosu: Poliçeden doğan hakkın devredilmesi amacı ile yapılan
cirodur. Temlik cirosu tam ciro veya beyaz ciro şeklinde
yapılabilmektedir. Temlik fonksiyonunun anlamı, temlik cirosu ile poliçe
ve poliçeden doğan hakların mülkiyetinin ciro edenden ciro edilene
geçmesidir. Temlik cirosu ile poliçeyi elinde bulunduran kişi, düzgün bir
ciro silsilesi ile poliçeyi elinde bulundurduğunu belirterek hak sahipliğini
kanıtlar.
Tahsil cirosu: Tahsil cirosunda ciranta, ciro edilene poliçe bedelini tahsil
ve buna bağlı işlemleri yapma yetkisini verir. Tahsil cirosu ancak tam
ciro olarak yapılabilir. Bu ciroya ayrıca "bedeli tahsil içindir”, “tevkil
içindir” gibi bir ibare eklenir. Senedi tahsil cirosu ile alan kimse ancak
yeni bir tahsil cirosu yapabilir, bir temlik veya rehin cirosu yapamaz.
Rehin cirosu: Rehin cirosu ile ciro eden, poliçede yerleşmiş olan hakkı
ciro edilen kişiye rehnetmektedir. Rehin cirosu da ancak tam ciro
şeklinde yapılır. Ayrıca, "bedeli rehindir”, “bedeli teminat içindir”
şeklinde bir ibare de bulunur. Poliçeyi rehin cirosu ile alan kişi poliçeyi
ciro etmek isterse ancak tahsil cirosu ile devredebilir, temlik veya rehin
12

cirosu yapamaz. Tahsil cirosundan farklı olarak rehin cirosunda poliçeyi
devralan, cirantanın temsilcisi değildir. Bu nedenle poliçeyi ciro edene
karşı ileri sürülebilecek kişisel defiler kendisine karşı ileri sürülemez.

1.2.2. Bono
Bono iktisadi mahiyeti itibari ile kredi vasıtasıdır. Ayrıca ödeme, ispat ve teminat
vasıtası olarak da kullanılır. Piyasada bono yerine senet adı da kullanılmaktadır.

1.2.2.1. Bononun Mecburi Şekil Şartları


Senet metninde bono (veya emre muharrer senet) kelimesini ve senet Türkçeden
başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan kelmeyi,



Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini,



Vadeyi,



Ödeme yerini,



Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,



Senedin düzenlendiği gün ve yeri


Senedi düzenleyenin imzasını ihtiva etmelidir.
Aşağıda yazılı hâller dışında yukarıda yazılı unsurları taşımayan bir senet bono
sayılmaz, adi senet sayılır ve ciro ile devri de mümkün olmaz:


Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenir.



Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı
zamanda düzenleyenin yerleşim yeri sayılır



Düzenlenen yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin ad ve soyadı yanında
yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır.

Bono, vade tarihinden itibaren üç yıl sonra zamanaşımına uğrar. Hamilin cirantalar ile
keşideciye karşı açacağı davalar, keşide edilen protesto tarihinden itibaren veya senette
"Masrafsız iade olunacaktır." kaydı varsa vadenin bittiği tarihten itibaren, bir yıl sonra
zamanaşımına uğrar. Bir cirantanın, başka cirantalarla keşideci aleyhine açacağı davalar,
cirantanın poliçeyi ödediği veya poliçenin dava yolu ile kendisine karşı öne sürüldüğü
tarihten itibaren altı ay sonra zamanaşımına uğrar. Bonoya pul yapıştırmak zorunlu değildir.
Bonoya kefil olarak imza atan kişi müteselsilen sorumludur.
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Belge 1.6: Türkçe bono örneği
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Belge 1.7: İngilizce bono örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını bir örnek üzerinde uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sigorta belgesi düzenlemek için gereken  Sigorta belgesi düzenlerken malların
kimin tarafından sigortalandığına dikkat
bilgileri öğreniniz.
ediniz.
 Bir örnek olay oluşturarak sigorta  Poliçe düzenlenmesinde arkadaşlarınızla
taraf oluşturunuz.
belgesini hazırlayınız.
 Poliçe düzenlemek için gereken bilgileri
öğreniniz.
 Bir örnek olay
düzenleyiniz.

oluşturarak

poliçe

 Düzenlediğiniz poliçeyi cirolayınız.
 Bono düzenlemek için gereken bilgileri
öğreniniz.
 Bir örnek olay
düzenleyiniz.

oluşturarak

bono
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evet

Hayır

Sigorta belgesi düzenlemek için gereken bilgileri öğrenebildiniz
mi?
Bir örnek olay oluşturarak sigorta belgesini hazırlayabildiniz
mi?
Poliçe düzenlemek için gereken bilgileri öğrenebildiniz mi?
Bir örnek olay oluşturarak poliçe düzenleyebildiniz mi?
Düzenlediğniz poliçeyi cirolayabildiniz mi?
Bono düzenlemek için gereken bilgileri öğrenebildiniz mi?
Bir örnek olay oluşturarak bono düzenleyebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Uygulama
değerlendiriniz.

faaliyetinde yapmış

olduğunuz çalışmayı

kontrol listesine göre

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin
başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. ( ) Sigorta belgeleri malın istenilen riskler kapsamında sigorta edildiğini kanıtlamaz
2. ( ) Sigorta belgesi, sigortadan yararlanacak olan kişinin adına, emrine ya da hamiline
düzenlenir.
3. ( ) Sigorta bedelinin sigortalanan toplam ürünün maliyetini içermesine gerek yoktur.
4. ( ) Poliçe düzenlenmesinde keşidecinin muhataba borcu, lehtardan alacağı vardır
5. ( ) Vadesi gösterilmemiş olan poliçe, görüldüğünde ödenir.
6. ( ) Muhatabın sorumluluğunun doğduğu an, kabul için imza attığı andır.
7. ( ) Bono; ödeme, ispat ve teminat aracı olarak kullanılamaz.
8. ( ) Bono, vade tarihinden itibaren üç yıl sonra zamanaşımına uğrar.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirmelerinizi cevap anahtarı ile karşılaştırınız. “Doğru” cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Yanlış” cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara “Doğru” cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
Ofis, Tarım İl Müdürlüğü ve bilgisayar ortamında, Dış Ticaret Mevzuatı, Zirai
Karantina Yönetmeliği ve Dış Ticaret Mevzuatı‘na göre, Sağlık Sertifikası temin
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:





6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu’nu araştırınız.
Veteriner sertifikasının nasıl temin edildiğini araştırınız.
Bitki sağlık sertifikasının nasıl temin edildiğini araştırınız.
Helal, koşer ve radyasyon belgelerinin nasıl temin edildiğini araştırınız.

2. SAĞLIK SERTİFAKALARI
2.1. Veteriner Sertifikası (Veterinary Certificate)
Veteriner sertifikası; canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin (et, süt, yumurta, bal,
deri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak, sakatat, tırnak, boynuz, kan, kemik ve gübre; deniz ve tatlı
su ürünlerinin tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, füme edilmiş hazır konserve
şekilleri, balık yağları vb.) ihraç veya ithal edilebilmesi için sağlıklı olduğuna ve bulaşıcı
hastalık taşımadığına dair, gümrük giriş- çıkış kapılarında resmî veteriner hekim tarafından
yapılan kontrollerin sonucunu gösteren bir belgedir.
Ülkemizde bu konuda kontrol yapmaya yetkili kurumlar; İstanbul, İzmir, Trabzon,
Mersin, Edirne, Gürbulak, İzmit, İskenderun ve Ankara Gümrük Başmüdürlükleri ve bunlara
bağlı Gümrük Giriş ve Çıkış Müdürlükleridir.
İhracatçıların canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ihracatında, bu
ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu gösterir sağlık
sertifikalarını temin etmeleri gerekmektedir.
Canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ile ilgili yedi ayrı belge
bulunmakta olup her biri için yetkili kurumlar tarım il müdürlükleridir.
İhracata konu mala göre değişen belgeler; canlı hayvanlar için "Hayvanların Orijin ve
Veteriner Sağlık Sertifikası", hayvansal ürünlerde "Hayvani Maddeler İçin Veteriner
Şehadetnamesi", AB'ye yönelik süt ürünleri ihracatında "IMA1 Sertifikası" ve deniz ürünleri
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için "Model I ve Model II Sertifikaları"dır. Model I; taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
balık, kabuklu deniz hayvanı, taze yumuşakçalar (canlı veya ölü), deniz kestanesi, mürekkep
balığı, deniz memelileri, kurbağa ve etleri ile ilgili sağlık sertifikasını; model II; deniz ve
tatlı su ürünlerinin tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, füme edilmiş, hazır ve konserve
şekilleriyle, balık yağları ve deniz memelilerine ait ürünlerle ilgili sağlık sertifikasını; etler
ve yenilen sakatatlar ile insan gıdası olarak kullanılan maddeler için uluslararası orijin ve
veteriner sağlık sertifikasını; deri, yün ve insan gıdası olarak kullanılmayan hayvan
maddeleri için uluslararası orijin ve sağlık sertifikasını ifade etmektedir.
İhracatçı, matbu dilekçe, teknik yardım ücretinin yatırıldığına dair makbuz ve Yurt İçi
Sevk Raporu ile Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı ihracatla Yetkili Tarım İl
Müdürlüklerine müracaat eder. Böylece işlem başlamış olur.
İl Müdürlüğünde, ilgili veteriner ya da kontrolörce Hükümet Genelgesine uygun
olarak canlı hayvanlar tartılır, cinsiyetleri tesbit edilir, alıcı ülkelerin talepleri doğrultusunda
laboratuvar analizleri yapılarak raporlar düzenlenir. Bu işlemler sonrasında üçer nüsha belge
tanzim edilir.
Canlı hayvan ihracatı ve ithalatında kullanılan veteriner sertifikası, "Hayvan İhracına
Mahsus Sağlık Raporu (Health Certificate for Animal Export)"dur. Hayvansal ürünler için
ise "Hayvani Menşeli Maddeler İçin Veteriner Sağlık Şahadetnamesi (Veterinary Health
Certificate for Animal Products)" doldurulur ve bu belge ile ihracat gerçekleştirilir. Bu
belgeler, bulunulan ildeki Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı tarım il müdürlüklerinden
alınabilir.
İhracı yapılacak hayvansal ürünlerin sağlık sertifikalarının düzenlenmesi için tarım il
müdürlüklerine bir dilekçeyle ve ihracı yapılacak ürünün numunesi ile başvurulur. (Belge
2.1’e bk.).

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KOCAELİ

Özellikleri aşağıda belirtilen hayvansal ürünleri yurt dışına ihraç etmek istiyorum.
Muayenesi ile gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

__ / __ /200_
ADRES
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ÜRÜNE AİT BİLGİLER
MENŞEİ

:

CİNSİ

:

AMBALAJ ŞEKLİ

:

KOLİ SAYISI

:

BRÜT AĞIRLIK

:

NET AĞIRLIK

:

İHRACATÇI FİRMA (Adı-Adresi)

:

GİDECEĞİ ÜLKE

:

İTHALATÇI FİRMA (Adı-Adresi)

:

MALIN DEĞERİ (Dolar)

:

Belge 2.1: Hayvansal ürün ihracı ile ilgili başvuru dilekçesi

Tarım il müdürlüklerinde görevli resmî veteriner hekimler tarafından, belirlenen
standartlara göre ürünlerin kontrolü yapılır ve sağlığa aykırı bir durum tespit edilmemiş ise
sertifikası düzenlenerek ihracına izin verilir. Veteriner sertifikası örneği için Belge 2.2.’ye ve
Belge 2.3’e bakınız.

Resim 2.1: Hayvansal ürünler
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Belge 2.2: T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen veteriner sertifikası örneği
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Belge 2.3: İthal edilen bir ürün için ihracatçı ülkenin düzenlemiş olduğu veteriner sertifikası
örneği
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TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RUFAL AFFAIRS
İl Müdürlüğü
Directorate of Province
SERTİFİKA
CERTIFICATE
Üretici :
Manufactuer :
İhracatçı Firma :
Name of Exporter Firm :
Ürün Adı ve Tipi(Nevi) :
Name and Type of Product :
Üretim Yeri :
Place of Production :
Orijin Ülke :
Origin Country :
Net Ağırlık (Kg) :
Net Weight ın Kgs :
Gideceği Ülke :
Country of Destination :
Yukarıda adı geçen ürün ile ilgili Bakanlığımızın mevzuatına
uygun olarak üretilmiş ve pazara sunulmuştur. Ürün Bakanlığımızın kontrolü altındadır.
The product described above is manufactured with food
reliability in accordance with the corcerned regulations under the control of the Ministry
and is offered to the market. Their production is offered to the market, their production is
obsorved with in the control program of ministry.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü, bu ürünün Türk mevzuatına göre insan tüketimi için uygunluğunu sertifiye
eder.
The Ministry of Agriculture and Rural affairs, General
Directorate of Protection and Control hereby certifies that the products is in conformity
with the Turkish regulation and is fit for human consumption.
......../......../.....
İl Müdürü
Province Director
Belge 2.4 : Tarım il müdürlükleri tarafından düzenlenen gıda sertifikası örneği
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AB'ye üye ülkelere ihraç edilecek veya bu ülkelerden ithal edilecek süt ürünleri
(özellikle peynir) için yine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan alınacak İMA-1 formu
doldurulduktan sonra, bir resmî veteriner hekim tarafından kontrol ettirilerek onaylatılır.
Daha sonra bu belge gümrük idaresine ibraz edilerek malın giriş- çıkışı yapılır (Belge 2.5 ve
2.6’ya bk.).

Belge 2.5: Süt ürünleri ile ilgili IMA-1 boş formu
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Belge 2.6 : IMA-1 örnek form
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2.2. Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate)
İthal veya ihraç edilecek bitki veya bitkisel ürünlerin hastalık veya zararlı haşarat
taşımadıklarının giriş- çıkış gümrüklerine kanıtlanması için ihracatçı, Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürlüğünden temin edebileceği Zirai
Karantina Servisi Bitki İhraç Dilekçesini doldurduktan sonra Tarım İl Müdürlüğünden ilgili
Bitki Koruma Şube Müdürlüğüne sevk alır. Üzerine sevk kaydı düşülmüş dilekçe ile tekrar
Bitki Koruma Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunulduktan sonra, ihraç konusu olan ürünün
bir numunesinin, ürünün yüklendiği yerde kontrolör tarafından analizi yapılır. Yapılan analiz
olumlu sonuçlanırsa kontrolör bir belge tanzim edip imzalar ve ihracatçıya verir ki bu
belgeye “Bitki Sağlık Sertifikası” denir. Bu belge üç nüsha düzenlenir. Belgenin aslı
ihracatçıya verilir ve ihracatçı bu belgeyi ithalatçıya gönderir. Belgenin bir nüshası çıkış
gümrük idaresine verilir, diğer sureti ise kontrolün yapıldığı ilgili kurumda kalır. Ancak
ihraç konusu mal, yaş sebze ve meyveler grubuna giriyorsa bu malların kontrolünün
yapılabilmesi için ihracatçının öncelikle, üyesi olduğu İhracatçı Birliğinin bu amaçla açtığı
hesaba "teknik yardim ücreti" yatırması gerekir.

2.2.1. Bitki Sağlık Sertifikasını Temin Etmek İçin İzlenecek Prosedür
 İhracatçı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube
Müdürlüğünden temin edeceği Zirai Karantina Servisi Bitki İhraç Dilekçesini
doldurduktan sonra Tarım İl Müdürlüğünden havale alır (Belge 2.7’ye bakınız.).
 İhracatçı Bitki Koruma Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunduktan sonra, ihraç
konusu ürünün yüklendiği yerde kontrolör tarafından hijyenik kontrolü yapılır.
Kontrolör Bitki Sağlık Sertifikasını tanzim ederek imzalar (Belge 2.8’e bk.). Ürünün
kontrolünün yapılabilmesi için dilekçesi dikkate alınarak belirlenen muayene
ücretinin ihracatçı veya vekili tarafından yatırılması gerekmektedir.
Bitki Sağlık Sertifikalarının süreleri, yaş sebze ve meyve için 10 gündür. İhracatın bu
süre içinde yapılmaması hâlinde tarım ürünlerinin yeniden kontrolünün yapılması ve
sertifikanın yenilenmesi zorunludur. Tarım ürünleri daha önce muayene edilmiş olsalar bile
ihraç anına kadar her zaman ve her yerde yeniden kontrole tabi tutulabilir.
Orta Doğu ve Körfez ülkeleri; Bitki Sağlık Sertifikasının ayrıca Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'deki kendi Büyükelçilikleri tarafından da
onaylanmasını istemektedir. Üstelik ilgili ithalatçı ülkelerin istekleri doğrultusunda
laboratuvar analiz raporları da “Bitki Sağlık Sertifikası”na eklenmektedir (Belge 2.10’a bk.)
Bitki sağlik sertifikalarının ithalatta da önemi büyüktür. İthal mal için getirilecek bitki
sağlık sertifikası, karşı taraftaki ihracatçı ülkenin ilgili servisleri tarafından mutlaka
imzalanıp mühürlenmiş olmalıdır. Ayrıca dili de; Türkçe, İngilizce, Fransızca veya
Almancadan biri olmalıdır. Eğer bu lisanlardan başka bir lisanla yazılmışsa, yetkili
mercilerce onaylı bir Türkçe nüshası eklenmelidir.
İthalatçı bitki ve bitkisel malların bitki sağlık sertifikasının aslını getirmelidir. Bu
belgeyi Tarım Bakanlığı'na bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü
tarafından verilen süre içinde getirmediği taktirde mallar, ilgili ihracatçı ülkeye iade edilir
veya imha edilir.
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İthal mal, ithal edildiği ihracatçı ülke menşeli
değilse beraberinde menşe ülke tarafından son ihracatçı
ülkeye gönderilmiş bitki sağlık sertifikasının aslı veya
tasdikli bir sureti ile son ihracatçı ülkenin düzenleyeceği
bitki sağlık sertifikası (Re- export bitki sağlık sertifikası)
bulunmalıdır (Belge 2.9’a bk.).

Resim 2.2: Bitkisel ürünler
T.C.

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Bitki Koruma Şubesi)
ANKARA
ZİRAİ KARANTİNA SERVİSİ
(Bitki İhraç Dilekçesi)
..../..../199
Aşağıda vasıfları kayıtlı bitkilerin, bitki parçalarının veya bitkisel ürünlerin yahut bunları temsil
eden numunelerinin muayenesiyle, gerekli belgenin verilmesini dilerim.
İmza :

Adı Soyadı : ..................................................
..................................................

GÖNDERİLECEK OLAN BİTKİYE AİT BİLGİ
Gönderenin Adı ve Adresi : .......................................................
.......................................................
.......................................................
Alacak Olanın Adı ve Adresi : ...................................................
.......................................................
.......................................................
Ambalaj Adedi ve Şekilleri : .....................................................
Markası

: .....................................................

Menşei (İl, İlçe veya Köy olarak) : ............................................
Taşıma Aracı
Giriş Yeri

: ......................................................
: ......................................................

Bitkinin Adı ve Miktarı

: ......................................................
Belge 2.7: Bitki ihraç dilekçesi örneği
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Belge 2.8: Bitki sağlık sertifikası örneği
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Belge 2.9 : Re-export bitki sağlık sertifikası örneği
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Belge 2.10: Analiz sonuç raporu boş formu
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2.3. Helal Belgesi (Halal Certificate)
Et ithalatında hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan
belgedir. Bu belge ihracatçının bulunduğu il müftülüğü tarafından düzenlenip verilmektedir
(Belge 2.10’a bk.).

Belge 2.10: Helal belgesi örneği
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2.4. Koşer Belgesi
Bir ihraç ürününün Musevi dinine uygunluğunu belgeleyen vesikaya “koşer belgesi”
(koşer sertifikası) adı verilir (Belge 2.11’e bk.). Burada ihraç ürünü gıda sanayi (özellikle et
ürünleri) ürünüdür. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bu sertifikaya büyük ilgi vardır.
Dünyada 150 milyar dolarlık bir hacme sahip olan bu belge, diğer dünya ülkelerinde olduğu
gibi Türkiye'de de Hahambaşılık tarafından verilmektedir.
İthalatçı tarafından, koşer istendiğinde ihracatçı firmalar Türkiye Hahambaşılığına
şahsen veya faksla müracaat eder ve belirttikleri gıda maddeleriyle ilgili koşer sertifikasını
ister. Müracaat sırasında söz konusu gıda ürününde hangi ham maddelerin (ambalaj dâhil)
kullanıldığı da belirtilir. Koşer belgesinde önemli olan, bu maddelerin hangi miktarlarda ve
oranlarda yer aldığı değil ihraç malının içinde hangi maddeler bulunduğudur.
Ülkemizde belge başına 750 dolar alınmaktadır. Her bir ürün için ayrı bir koşer
belgesi doldurulur. Verilen belge sadece İsrail'e değil her ülkeye yapılan ihracat için geçerlidir.

Resim 2.3: Et ürünleri
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Belge 2.12: Koşer belgesi örneği
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2.5. Radyasyon Belgesi (Radiation Certificate)
İhraç edilecek tarım ürünlerinin hiç radyasyon içermediğini veya kabul edilebilir
orandan daha fazla radyasyon içermediğini ispatlayan belgedir. İhracatçı ülkenin bu konuda
ölçüm yapmaya yetkili bir resmî kuruluşu tarafından düzenlenip ithalatçıya ulaştırılır.
Türkiye'de bu belgeyi düzenlemeye yetkili kuruluş, Türkiye Atom Enerjisi Kurumudur.
AB ülkeleri tarafından, Türk ihracatçı firmalardan, Çernobil nükleer kazası sebebiyle
özellikle yaş doğa mantarı için radyasyon belgesi istenmektedir. Bu belgenin ithalatçı ülkeler
tarafından talep edilmesi hâlinde ihracatçı firmalar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bağlı
Ankara-Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araştırma
ve Eğitim Merkezine başvurarak söz konusu belgeyi temin ederler.
Radyasyon sertifikası almak için uygulanacak prosedür şöyledir:






Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)- Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne hitaben dilekçe yazılır.
Numune gönderilir.
Analiz ücreti banka dekontu dilekçeye eklenir (Yatırılacak ücret ve banka hesap
numaraları,
http://www.taek.gov.tr/ustmenu/ucretler.html
adresinden
öğrenilebilir.). Bankalar arası EFT bilgisayar çıktısı dekont olarak kabul
edilmemektedir.
Fatura bilgileri (ithal ve ihraç ürünleri için) dilekçeye eklenir.

Belgelerden herhangi birinin eksik olmaması gerekmektedir.
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Belge 2.13: Radyasyon sertifikası örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Veteriner sertifikası ve bitki sağlığı  Veteriner sertifikası ve bitki sağlığı
sertifikası
başvurusu
için
dilekçe
sertifikalarının temini konusunda tarım
hazırlayınız.
il müdürlüklerini ziyaret ederek bilgi
 Ürüne ait bilgileri dilekçe üzerinde
alabilirsiniz.
belirtiniz.
 Sertifika başvurusu için uyulması gereken
prosedürü inceleyerek öğreniniz.
 Helal belgesi temin etmek için yapılması  Helal belgesi temini konusunda il
müftülüklerinden
bilgi
temin
gerekenleri inceleyerek öğreniniz.
edebilirsiniz.
 Koşer belgesi temin etmek için yapılması
gerekenleri inceleyerek öğreniniz.
 Radyasyon setifikası temin etmek için  Radyasyon belgesi temini konusunda
yapılması
gerekenleri
inceleyerek
Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan
öğreniniz.
bilgi temin edebilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Yaptığınız uygulamayı kontrol listesine göre değerlendirerek eksik veya hatalı
gördüğünüz davranışları tamamlama yoluna gidiniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

Veteriner sertifikasının hangi ürünler için gerekli olduğunu
öğrendiniz mi?
Veteriner sertifikasının nereden temin edileceğini öğrendiniz
mi?
Veteriner sertifikasının nasıl temin edileceğini öğrendiniz mi?
Bitki sağlığı sertifikasının hangi ürünler için gerekli olduğunu
öğrendiniz mi?
Bitki sağlığı sertifikasının nereden temin edileceğini öğrendiniz
mi?
Bitki sağlığı sertifikasını temin etme prosedürlerini öğrendiniz
mi?
Helal belgesinin niçin gerekli olduğunu ve nereden temin
edilebileceğini öğrendiniz mi?
Koşer belgesinin niçin gerekli olduğunu ve nereden temin
edilebileceğini öğrendiniz mi?
Radyasyon belgesinin nereden ve nasıl temin edildiğini
öğrendiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Uygulama
değerlendiriniz.

faaliyetinde yapmış

olduğunuz çalışmayı

kontrol listesine göre

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili
konuyu tekrarlayınız.

40

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.
1.

Veteriner sertifikası, -------------- ---------------- ve ---------------- ---------------‘in ihraç
veya ithal edilebilmesi için bu malların sağlıklı olduğuna ve bulaşıcı hastalık
taşımadığına dair, gümrük giriş- çıkış kapılarında resmî veteriner hekim tarafından
yapılan kontrollerin sonucunu gösteren bir belgedir.

2.

Canlı hayvan, hayvansal maddeler ve deniz ürünleri ile ilgili belge düzenlemeye
yetkili kurum -------------- --------- ----------------------------- dir.

3.

AB'ye üye ülkelere ihraç edilecek veya bu ülkelerden ithal edilecek süt ürünleri
(özellikle peynir) için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan alınacak ------------------------------- doldurularak onaylatılır.

4.

Bitki sağlık sertifikalarının süreleri, yaş sebze ve meyve için --------- gündür.

5.

Bitki sağlık sertifikası ---------- nüsha olarak düzenlenir.

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin
başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
6. ( ) Veteriner sertifikası herhangi bir veteriner hekim tarafından doldurularak
imzalanabilir
7. ( ) İthalatta, bitki sağlık sertifikasının aslı olmadan getirilen bitki ve bitkisel malların
ithalatçısı, bu belgeyi Tarım Bakanlığı'na bağlı Zirai Karantina Müdürlüğü ve İl
Tarım Müdürlüğü tarafından verilen süre içinde getirmediği taktirde mallar, ilgili
ihracatçı ülkeye iade edilir veya imha edilir.
8. ( ) Koşer belgesi il müftülüklerinden temin edilebilir.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirmelerinizi cevap anahtarı ile karşılaştırınız. “Doğru” cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. “Yanlış” cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin
başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. ( ) Bonoya pul yapıştırmak zorunludur.
2. ( ) Bonoya kefil olarak imza atan kişi müteselsilen sorumludur.
3. ( ) Deniz nakliyesi için ürünün fatura değerinin %110’u tutarında sigorta yapılır.
4. ( ) Sigorta sertifikasının tarihi, normalde malların fabrikadan çıkış tarihi olmalıdır.
5. ( ) Sigorta poliçesi, sigorta edilen ile sigorta eden arasında yapılan bir sözleşme olup
tarafların hak ve sorumluluklarını gösterir.
6. ( ) Helal belgesi Musevilik dinine mensup tüketicisi olan ülkeler tarafından talep
edilmektedir.
7. ( ) Türkiye'de radyasyon belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş, Türkiye Atom Enerjisi
Kurumudur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

42

KONTROL LİSTESİ
Bu modül ile kazandığınız sigorta belgesi, poliçe ve bono düzenleme, sağlık
sertifikalarını temin etme işlemlerini tekrar yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Evet

Hayır

Sigorta ve Finansman Belgeleri
Sigorta belgesi düzenlemek için gereken bilgileri öğrenebildiniz
mi?
Bir örnek olay oluşturarak sigorta belgesini hazırlayabil
dinizmi?
Poliçe düzenlemek için gereken bilgileri öğrenebildiniz mi?
Bir örnek olay oluşturarak poliçe düzenleyebildiniz mi?
Düzenlediğniz poliçeyi cirolayabildiniz mi?
Bono düzenlemek için gereken bilgileri öğrenebildiniz mi?
Bir örnek olay oluşturarak bono düzenleyebildiniz mi?
Sağlik Sertifikaları
Veteriner sertifikasının hangi ürünler için gerekli olduğunu
öğrenebildiniz mi?
Veteriner
sertifikasının
nereden
temin
edileceğini
öğrenebildiniz mi?
Veteriner sertifikasının nasıl temin edileceğini öğrenebildiniz
mi?
Bitki sağlığı sertifikasının hangi ürünler için gerekli olduğunu
öğrenebildiniz mi?
Bitki sağlığı sertifikasının nereden temin edileceğini
öğrenebildiniz mi?
Bitki sağlığı sertifikasının nasıl temin edileceğini öğrenebildiniz
mi?
Helal belgesinin niçin gerekli olduğunu ve nereden temin
edilebileceğini öğrenebildiniz mi?
Koşer belgesinin niçin gerekli olduğunu ve nereden temin
edilebileceğini öğrenebildiniz mi?
Radyasyon belgesinin nereden ve nasıl temin edildiğini
öğrenebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevapları bir daha gözden
geçiriniz. Bütün cevaplar “Evet” ise bir sonraki modüle geçebilirsiniz.
Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Y
D
Y
Y
D
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2‘NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Canlı hayvan
ve hayvansal
ürünler
Tarım İl
Müdürlükleri
İMA-1
Formu
on
üç
Y
D
Y

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Y
D
D
D
D
Y
D
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
ÖNERİLEN KAYNAKLAR


www.utikad.org.tr



www.tkib.gov.tr



www.kkgm.gov.tr



www.eximbank.gov.tr
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


KEMER Osman Barbaros, Dış Ticaret Teknikleri, Alfa Aktüel Yayınevi,
İstanbul, 2005.



www.igeme.org.tr



www.tsrsb.org.tr



http://www.verginet.net/UserFiles/File/Gunruk_yonetmeligi/yonetmelik_ekleri/
ek9.pdf



http://www.finaldis.com.tr/turkce/yararli_ithalat.asp#gereklibelgeler



http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21644.html



www.tkib.gov.tr



www.kkgm.gov.tr



www.eximbank.gov.tr
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