
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI KARGO HİZMETLERİ 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 3 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye ithalat-ihracat kargo işlemlerini koordine etme ile ilgili 
bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Ulusal ve uluslararası mevzuata göre ihracat kargo işlemlerini 
açıklar. 

2. Ulusal ve uluslararası mevzuata göre ithalat kargo işlemlerini 
açıklar. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Sivil havacılık atölyesi 
Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı vb. 
sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 
sağlanabilir. 

KAZANIM SAYISI VE 

SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ 
KAZANIM 

SAYISI 
DERS SAATİ ORAN (%) 

İhracat Kargo 

İşlemleri 2 54 50 

İthalat Kargo 

İşlemleri 2 54 50 

TOPLAM 4 108 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖĞRENME 

BİRİMİ 
KONULAR 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM  

AÇIKLAMALARI 

İhracat Kargo 
İşlemlerini  

1. İhracat Kargo İşlemleri 

2. İhracat Kargo Dosyalarını 

Arşivleme 

 

 

1. İhracat kargo işlemlerini açıklar. 

 Rezervasyona göre gelen kargoların Konşimento 

(AWB) ve gümrük beyannameleri açıklanır. 

 Uçuşa kabul edilmeyen kargolar açıklanır. 

 İhracatı yapılacak olan kargoların hazırlığı ve 

ihracat kargolar özelliklerine göre açıklanır. 

 Tehlikeli madde özelliği taşıyan kargolar, alınacak 

önlemler ve DGR kuralları açıklanır. 

 Kargolarda yaşanabilecek sıkıntılara karşı 

alınabilecek önlemler listelenir. 

 İhracat kargoları için kargo manifestosu (posta, 

CHECK LIST ve NOTOC) açıklanır. 

 Gümrük Muhafaza Birimine giden kargo bildirimini 

kargo manifestosu üzerinden yapması sağlanır. 

 FFM (Flight Freight Message) mesajını gidiş 

istasyonu ve ilgili havayoluna SITA vasıtasıyla 

göndermesi sağlanır. 

 Özet beyanı(Çıkış bildirimi) evraklarını hazırlama 

üzerinde durulur. 

 

2. İhracat kargo dosyalarını arşivlemeyi açıklar. 

 İhracat kargo dosyalarının arşivlenmesi açıklanır. 

 İhracat kargo dosyaların arşivlenme kuralları 

listelenir. 

 

İthalat Kargo 

İşlemlerini  

1. İthalat Kargo İşlemleri 

2. İthalat Kargo 

Dosyalarını Arşivleme 

1. İthalat kargo işlemlerini açıklar. 

 FFM (Flight Freight Message) mesajı açıklanır. 

 Gelen FFM (Flight Freight Message) mesajına 

uygun hazırlık yapılması üzerinde durulur. 

 Gelen kargo evraklarının çeşitleri açıklanır. 

 Kargo yüklü palet ve konteynerlarda boşaltma 

konusu üzerinde durulur. 

 Kargo yüklü palet ve konteynerlararda boşaltma 

eksik, fazla ve hasar tespit durumları üzerinde 

durulur. 

 Gelen kargolarla ilgili gümrük muhafaza birimine 

ilgili forma göre yapılmasını sağlanır. Bu konuda 

gümrük kuralları konusuna değinilmelidir. 

 Kargoların kabul işlem süreçleri açıklanır. Bu 

konuda işlemler madde madde not aldırılır. 

 Kargoları FSU (freight Status update) RCF- 

Received Freight Message - Fiziki olarak kargo 

alındı mesajı açıklanır. Fakat ayrıntıya girilmez. 

 RCF mesajlarının anlamı ve kodlar açıklanır. Fakat 

ayrıntıya girilmez. 

 SITA vasıtasıyla NFT, TRF mesajı açıklanır. 

Mesajın anlamı ve kodlar açıklanır. 

2. İthalat kargo dosyalarını arşivlemeyi açıklar. 

 İthalat kargo dosyalarının arşivlenmesi açıklanır. 

 İthalat kargo dosyalarının arşivlenme kuralları 

listelenir. 



 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı 
göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre 
öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden 
farklı temrinlerin uygulanmasına karar verilebilir. 

İhracat kargo 
işlemleri 

1. Konşimento(AWB) düzenlemek-3 
2. Kargo manifestosu NOTOC düzenlemek-3 

 
DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

 Havalimanına inceleme gezisi düzenlenerek öğrencilerin konu ile ilgili bilgi ve beceri kazanması 
sağlanmalıdır. 

 Bu modülün işlenişi sırasında (ithalat kargo işlemlerinde ülkesine karşı) sorumluluk bilinci değer, tutum 
ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde soru-cevap, anlatım, 
araştırma, beyin fırtınası, sunum yapma gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir. 
 

 


