
İthalat Prosedürleri

Yük Teslim Belgesi Alımı İçin Gerekli Evraklar

1-    Cirolanmış orjinal konşimento

2-    Yük Teslim Belgesi almaya gelen kişi; 

        Alıcı Firmanın Çalışanı ise: 

a. Alıcı firma antetli kağıdına kişi adına düzenlenmiş yetki belgesi

b. Firma imza sirküleri

        Gümrük Firmasının Çalışanı ise: 

a. Alıcı firmanın gümrük firmasına verdiği vekalet

b. Firma imza sirküleri

3-    Yük Teslim Belgesi alımında, geçici kabul varsa ve nakliyeyi firma kendi yapıyorsa, firmanın antetli kağıdına geçici kabul taahhütnamesi 

hazırlanmalıdır.

4-    CMA CGM SA adına düzenlenmiş depo çeki (1 aylık).

5-    Konşimento başına 12,00 TL tutarındaki damga vergisi ödenmiş olmalıdır. Pul Numarası veya Vergi Dairesi Ödendi Makbuzu 

getirilmesi gereklidir.

6-    Şahsi eşya geldiği durumlarda alıcı, pasaport aslı ve fotokopisi ibraz edilmek zorundadır.

7-    Merkez bankası döviz alış kuru kullanılmaktadır.

8-    Daha hızlı ve etkili bir servis sunabilmemiz için, lütfen ihbarnamenizi gümrük firmanızla paylaşınız. 

9-    Yük Teslim Belgesi verilme saatleri: Haftaiçi 08:00 - 11:30 ve 13:00 - 16:00 dır.

Yük Teslim Belgesi Verilme Prosedürü

İsme/Nama yazılı konşimento: Orijinal konşimento alıcı tarafından cirolanmış olmalı ve Yük Teslim Belgesi alımında ibraz edilmelidir. Bu tür 

konşimentolar ciroyla bir başka firmaya devredilemez.

Alıcı kutusunda “TO ORDER” yazan konşimento: Bu tür konşimentolarda, yükleyici cirosu olmak zorundadır. Yükleyici cirosu olmadığı durumlarda, 

yükleyici Non Endorsed Bills formunu acenta kanalıyla iletmelidir.

Alıcı kutusunda “BANKA” yazan konşimento: Alıcı kutusunda hangi banka ismi yazıyorsa konşimentonun o banka tarafından cirolanmış olması 

zorunludur. Eğer konşimento bankanın belli bir şubesi adına düzenlenmişse o zaman o şubenin cirosunun konşimento üzerinde olması zorunludur.

Telex Release

Telex release mesajı, ilgili CMA CGM Acentası tarafından teslim alınmış olmalıdır. Yük teslim belgesi telex release mesajının fotokopisinin ibrazıyla 

düzenlenmez. Alıcı, ilgili mesajın alınıp alınmadığını kontrol için ilgili ofisle temas halinde olmalıdır.

Waybill

Waybill şartlı yüklemelerde yük teslim belgesi, alıcıdan orijinal konşimento talep edilmeden, manifestolarda alıcı olarak belirtilen kişiye teslim 

edilir. 

• Her türlü sorularınız için Müşteri Hizmetleri Departmanımızla isb.impsupport@cma-cgm.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.


