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Vaka	  Çalışması:	  
ELEKTRONİK	  ÜRÜN	  İTHALATI ve 

KONTEYNER TAŞIMA OPERASYONU	  

©	  Prof.	  Dr.	  Murat	  ERDAL	  

Spor ürünleri ithalat ve ihracatı yapan bir firmada MURAT SPOR A.Ş.’de çalışan Ebru 

Hanım, Çin’in Shenzen şehrinden ithalatı planlanan halı saha skorbordunu parsiyel olarak 

taşıtmak üzere ERD Lojistik ile anlaşmıştır. Ürünün ölçüleri 90 x 180 cm olup kalınlığı da 7 

cm’dir. ERD Lojistik’ten Burçin Hanım taşıma organizasyonu için Ebru hanım ile iletişime 

geçiyor. Ebru Hanım kendisine ürünün 25 Ocak’ta Çin’de fabrikada olduğunu ve hazır olarak 

yerinde gördüğünü anlatıyor. Burçin Hn. müşterisine yükün 25 kg. ağırlığında olmasına 

rağmen boyutları Hong-Kong’dan kalkacak olan tarifeli uçağa kadar taşıma problemleri ve 

havayolu maliyeti nedeniyle yükü denizyoluyla parsiyel olarak getirme ihtiyacı hissettiğini 

anlatıyor.  

 Transit zamanı 30 gün olarak belirtilen anlaşmada taraflar yerel masraflar dahil 150 

Dolara anlaşıyorlar. Ürün bedelinin 300 Dolar olduğu ve parsiyel yük taşıma bedelinin de 150 

Dolar olduğu durumda toplam masraf firma için 450 Dolar olarak görünmektedir. ERD Lojistik 

aynı bölgede 2 tane acentaya sahiptir. Murat Spor, ERD lojistikten Burçin hanımın verdiği 

acenta bilgilerini ihracatçı firmaya bildiriyor. Aynı şekilde Ebru hanım ihracatçı bilgilerini 

Burçin hanıma iletiyor. Böylece Burçin hanım da ihracatçı firmanın iletişim bilgilerini yurtdışı 

acentasına geçiyor. Acenta ve ihracatçı firma malın taşınmasıyla ilgili irtibata geçiyorlar. 

Fakat bu süreçte ERD Lojistik acentesinde değişiklik yapması gerektiğini söyleyip, Murat 

Spor firmasına 2.acenta bilgilerini ihracatçı firmaya iletmesini istiyor. Spor firması ERD 

Lojistiğin 2. Acenta bilgilerini de geçerek, ihracatçı firmaya malı 2.acenta ile taşınması 

gerektiğini bildiriyor. İhracatçı firma ise tamam diyor. Malın ihracatçı firmadan teslim alındığı 

gün ise 1 Şubat 2010’dur.  

Çin’in her sene yeni yıl tatili farklı aylara denk gelmektedir. 2010 yılında ise bu tatil 

Şubat ayının 13’ünde başlayacaktı. Bu resmi tatil 3 hafta sürecek olup, yurtdışı acentaları, 

ülkedeki tüm firmalar, devlet kurumları dahil bu süre zarfında kapalı olacaktı. 13 Şubat’tan 

sonra ülkede kalan her türlü ihracat mallarının 3 hafta boyunca ülkeden çıkması neredeyse 

mümkün olmayacaktı. Bu nedenle ithalatçı firma yetkilisi olan Ebru hanım ERD Lojistiğe 

parsiyel yükünün 13 Şubat tarihinden önce yola çıkması gerektiğini söyledi. ERD Lojistik ise 
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Ebru hanıma malın 13 Şubat’tan önce çıkacağına dair söz verdi. Ebru hanım Şubat’ın ilk 

haftası tekrar ERD Lojistiği arayarak malın yola çıktığıyla ilgili teyid aldı. 

3 haftalık tatil boyunca Ebru hanım yüküyle ilgili ihracatçıdan ya da ERD Lojistik’ten 

bir bilgi alamadı çünkü ihracatçı gibi ERD Lojistiğin yurtdışı acentesi de kapalıydı. Mart ayının 

ilk haftasının sonunda Ebru hanıma ERD Lojistikten bir telefon geldi. Telefonda malın teslim 

şeklinin FOB olarak değil EXW olarak yüklendiğini ve malın Şubat değil de Mart ayında 

yüklendiği bildiriliyor. Mart ayında armatörlerin zam yaptığını ve EXW masraflarıyla birlikte 

malın taşıma bedelinin 450 Dolar gibi bir rakam olduğunu belirtiliyor. Ebru hanım aslında 

ihracatçı ile malın FOB olarak anlaşıldığında ısrar ediyor. Ve bu nedenle tekrar ihracatçıya 

dönüp, soruyor. İhracatçı ise malın 1 ay önce alındığını, bu saatten sonra masrafları 

karşılayamacağını söylüyor. Malın fabrikadan alındığını bu nedenle EXW masrafını 

doğruluyor. Ebru hanım bu bilgileri alınca hemen ERD Lojistiği arıyor. ERD Lojistiğe malın 

nerede olduğunu soruyor, ERD lojistik ise 2.acentesine dönüp malın henüz onlara 

ulaşmadıklarını anlıyor. Ve Ebru hanıma dönüp ürünün henüz hazır olmadığını, dolayısıyla 

ihracatçının yükü henüz teslim etmediğini anlatıyor. Ancak Ebru hanım ihracatçıyla 

görüştüğünde olayın derinine iniyor. Ve malın aslında ERD lojistiğin 1.acentesiyle 1 Şubat 

tarihinde ihracatçıdan alındığını öğreniyor. ERD lojistik ise 2.acentesinden fiyat artışını 

öğrenip Spor firmasına dönerken, malın nerde olduğundan habersiz bulunuyor.  

Ebru hanım ihracatçı firmadan 2.acentanın iletişim bilgilerini alıp, direkt acenta ile 

irtibata geçiyor. Yüklemelerden sorumlu kişiye neden yükü 1 Şubat’ta almasına rağmen 

malın 8 Mart itibariyle hala yüklenmediğini soruyor. 1.acenta ise malın hangi ülkeye ve 

adrese gönderileceği ile ilgili ERD Lojistikten bir bilgi almadığını ve bu nedenle yükü 5 hafta 

boyunca deposunda tuttuğunu söylüyor. Ebru Hanım acentaya yükü taşımak için istediği 

ücreti soruyor, acenta deniz yoluyla EXW masrafları dahil 180 Dolar, hava yoluyla ise 350 

Dolar istediğini belirtiyor. Ebru hanım acentadan yükü göndermesini istiyor ancak acente 

ERD lojistikten teyid almadan bunu yapamayacağını söylüyor. Acenta da 5 hafta geçmesine 

rağmen işi yokuşa sürmekte ve Ebru hanım da ERD lojistiğin istediği 450 Dolar ve acentanın 

telaffuz ettiği 180 Dolar rakamını duyduktan sonra  yükü başka bir lojistik firmasıyla 

taşıtmanın daha karlı ve güvenli olacağını düşünüyor. 

Bu nedenlerle Ebru hanım yine 150 Dolar rakamı ile bir başka lojistik firması olan 

AKY lojistik ile anlaşıyor. Yalnız AKY lojistik parsiyel yükün ya Shenzen acentelerine teslim 

edilmesi gerektiğini ya da yükün bulunduğu adresten yükü teslim alabileceklerini söylüyor. 

Ebru hanım başka bir lojistik firması ile anlaştığını, yükün o firmanın acentesine teslim 
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edilmesi gerektiğini ve bu teslim için oluşan taşıma ücretini karşılayacağını söylüyor. 1. 

Acenta ile görüştüğünde bu taşıma bedelinin 13 Dolar gibi bir rakam olduğunu ve Ebru 

hanımın bu ücreti kabul etmesi ve ERD lojistiğin bu duruma onay vermesi durumunda yükü 

yeni acentaya gönderebileceğini belirtiyor. 

Ebru hanım bu onay için ERD lojistikten Burçin hanım ile görüştüğünde, Burçin hanım 

yükün neden kendi acentası ile taşınmadığını soruyor. Ebru hanım ise yükün artık aciliyetinin 

arttığını ve yeni anlaştığı lojistik firması ile taşınması gerektiğini söylüyor. Burçin hanımdan 

sadece acentasına onay vermesini rica ediyor. Acenta ile konuştuğunu, 13 Dolar çıkan 

aktarma bedelini isterse Burçin hanıma isterse Burçin hanımın acentasına gönderebileceğini 

söylüyor. Burçin hanım acentasıyla konuşup Ebru hanıma bilgi vereceğini söylüyor.  

Ebru hanım onay beklerken, Burçin hanım arayıp acentanın yükü kendi taşıyacağını 

ve başka bir yere aktarmayı kabul etmediğini söylemesiyle çok şaşırıyor. Burçin hanımın bu 

telefonundan sonra neden bu şekilde kararını değiştirdiğini sormak için acentaya tekrar 

kendisi ulaşmaya çalışıyor. Fakat büyük ihtimalle Burçin hanımın talimatı üzere Ebru hanımın 

ne telefonlarına çıkıyor ne de e-postalarına cevap veriyor. 

Bu görüşmeler 2 hafta zaman alıyor. Ve artık Ebru hanım çaresiz Burçin hanımı 

tekrar arayıp yükün acil olduğunu ve artık uçakla getirilmesini, bu durumda ne kadar 

masrafın çıkacağını soruyor. Burçin hanım havayoluyla 1250 Dolar, deniz yoluyla ise 450 

Dolar olduğunu söylüyor. Ve Ebru hanımdan tercih yapmasını istiyor. Ebru hanım ise malın 

değerinin zaten 300 Dolar olduğunu, 1250 Dolar’ın çok yüksek bir rakam olduğunu belirtiyor. 

Burçin hanımdan indirim yapmasını istiyor ancak Burçin hanım bunun mümkün olmadığını 

anlatıyor. Böylece Ebru hanım 22 Mart’ta yükün deniz yoluyla gelmesini onayladığını ve 450 

Dolar masrafı kabul ettiğini ve yükün ilk çıkacak gemi ile yola çıkması gerektiğini üstüne 

basarak söylüyor. 

Burçin hanımı sürekli arayıp yükün 26 Mart’ta çıktığını öğreniyor. Ancak tuhaftır ki 

Shenzen Limanı’nın ara liman değil de direkt liman olması ve Shenzen- İstanbul arasının en 

kısa hat ile 23 gün, en uzun hat ile bile 30 günü geçmemesi durumuna rağmen yükün varış 

ihbarnamesi Ebru hanıma 10 Mayıs 2010’da ulaşıyor. “Belli ki Burçin hanım yükün çıkışını 

belirsiz nedenlerle yine geciktirmiş” diye düşünüyor.  
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Ancak ilginç olan durum Burçin hanımın Ebru hanımın yurtdışında olması nedeniyle, 

ithalat bölümünde çalışan Sevil hanıma parsiyel yükün varış ihbarnamesini mail attıktan 

sonra, yükün Nisan’da çıktığını ve Nisan zamlarıyla birlikte 450 Dolar değil 590 Dolar ödeme 

yapılması gerektiğini söylüyor. Ebru hanım ise Sevil hanımdan ordinoyu almasını, ödemeyi 

kendisi yurtdışından dönünce yapacağını söyleyip, ordinoyu aldırıyor. Parsiyel yükün 

gümrükten çekildiği tarih ise 11 Mayıs 2010. Yükün ihracatçıdan alınmasının üzerinden tam 3 

ay 11 gün geçmiş. Bu spor firması ERD Lojistikle daha öncede çalışmıştı. Ebru hanım da bu 

duruma ve ithalat bölümünde daha önce bu firma ile çalışan arkadaşlarına ERD Lojistiği 

sormuştu. Sorun yaşanmadığının söylenmesi üzere Ebru hanım yükü ERD Lojistiğe vermişti. 

Ebru hanım profesyonellikten ve iş ahlakından uzak bu tarz firmalarla çalışmamayı bir daha 

kesinlikle düşünmemesine rağmen, Burçin hanım tekrar Ebru hanımdan yük istiyor. Ebru 

hanım ERD lojistiğe yük vermemekle beraber bundan sonra çalışacağı firmaları kısa 

araştırma yerine firmaları iyice araştırıp öyle çalışmaya karar veriyor.  

Soru: Uzakdoğu ithalat operasyonu içerisinde taşıma organizasyonunu ve 

problemleri değerlendiriniz. 
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