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Tüm Taşıma Şekillerinde 

Kullanılan Teslim Şekilleri
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TESLİM ŞEKİLLERİ



Tüm Taşıma Şekillerinde 

Kullanılan Teslim Şekilleri:

EXW- Exworks

Fabrikada Teslim 



Tüm Taşıma Şekillerinde 

Kullanılan Teslim Şekilleri:

FCA-Free Carrier

Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim

FAS   Free alongside ship

FOB   Free on board
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Tüm Taşıma Şekillerinde 

Kullanılan Teslim Şekilleri:

CPT-Carriage Paid To

Navlun Ödenmiş 

CIP-Carriage and Insured Paid To

Navlun ve Sigorta Ödenmiş
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Tüm Taşıma Şekillerinde 

Kullanılan Teslim Şekilleri:
DAT-Delivered At Terminal

Terminalde Teslim 

DAP-Delivered At  Place

Belirtilen Noktada Teslim 

DDP-Delivered Duty Paid

Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak
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Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında        

Kullanılan Teslim Şekilleri:
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Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında 

Kullanılan Teslim Şekilleri

FAS-Free Alongside Ship

Geminin Yanına Teslim

FOB-Free On Board

Gemiye Yükleyerek Teslim
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http://www.orgtr.org/tr/fca-fasfob
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Deniz ve İç Su Yolu Taşımalarında 

Kullanılan Teslim Şekilleri

CFR-Cost and Freight

Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak

CIF-Cost, Insurance and Freight

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş 

Olarak
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http://www.orgtr.org/tr/cfrcifcptcip
http://www.orgtr.org/tr/cfrcifcptcip
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NAVLUN
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NAVLUN

Dış ticarette bir yerden başka 

bir yere ulaştırmak için gemiye 

alınan eşyanın bütünü ve 

taşıyıcı tarafından, gemisinde 

taşınacak yük için istenen 

ücret olarak tanımlanır. 
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NAVLUN

Zamanla beraber gümrükleme 

sektöründe “navlun” kelimesi salt deniz 

yoluyla yapılan taşımacılık için değil, dış 

ticaret işlemlerinde herhangi bir ulaşım 

yolu ile (deniz yolu, kara yolu, hava yolu 

ve demir yolu) yapılan taşıma hizmetine ve 

taşıma hizmeti karşılığında ödenen bedele 

verilen genel isim olmuştur.
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http://www.gumrukleme.com.tr/gumrukleme-terimleri-sozlugu/navlun/


NAVLUN

Deniz hukukunda taşıyanın belirli bir ücret 

karşılığında, gemisini kısmen ya da 

tamamen taşıtana tahsis ederek ya da 

tahsis etmeksizin bir yükü deniz yoluyla 

taşımayı yüklendiği sözleşmedir.
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NAVLUN

Taşıyan, gemisinin tamamını 

ya da bir bölümünü taşıtana 

tahsis edebilir veya parça mal 

olan belirli bir eşyayı denizde 

taşımayı yüklenebilir
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Navlun sözleşmesinin içerdiği hususlar

Taşıyan tarafından yapılan bir taşıma 

taahhüdü; 

Gemiyle taşımaya elverişli bir malın 

varlığı; 

Taşımanın denizde yapılması; 

Taşımanın gemi niteliğinde bir araç ile 

yapılması; 

Taşımanın ücretli olması. 
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Navlun sözleşmesinin içerdiği

hususlar

Navlun sözleşmesi şekle tâbi değildir; 

ancak uygulamada genellikle

konşimento düzenlenir.
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http://www.gumrukleme.com.tr/konsimento/


Navlun sözleşmesinin içerdiği

hususlar
Bir navlun sözleşmesinde taşıtan olan 

kimse, bu sözleşmeye dayanarak ikinci bir 

sözleşmede taşıyan sıfatını alabilir. Bu 

halde bir alt taşıma sözleşmesi vardır. 

Navlun sözleşmelerinin bir türü de, karma 

navlun sözleşmeleridir. Bu durumda 

taşıyan, yükü kara, nehir ve deniz yoluyla 

taşımayı taahhüt eder.
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Navlun sözleşmesinin içerdiği

hususlar
Navlun sözleşmesinden taşıyan ve taşıtan 

yönünden bazı hak ve borçlar doğar. 

Taşıyanın başlıca borçları, yükü taşıyacak 

gemiyi, yüklemeye hazır, sefere ve denize 

elverişli olarak yükleme limanında 

bulundurmaktır. Taşıyanın, navlun 

sözleşmesinden doğan en önemli hakkı 

ise bir ücret, yani navlun almaktır.
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Navlun sözleşmesinin içerdiği

hususlar
Navlun, aksine bir hüküm olmadıkça para 

ile ödenir. Taraflar, navlun miktarını 

saptamakta serbesttir. Ancak, bugün 

navlun genellikle uluslararası sözleşmeler 

ile saptanmış olduğu için, taraflar 

çoğunlukla bunlara bağlı kalmaktadır. 

Navlunu ödeme borcu, kural olarak 

taşıtandadır.  
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Navlun sözleşmesinin içerdiği

hususlar

Eğer bir konşimento düzenlenmiş ve 

bundan navlunu ödeyecek olanın, malı 

alan kişi olacağı anlaşılıyorsa, navlunu 

ödeme borcu konşimentoya göre, yükü 

alacak olan kişiye geçer .
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Navlun sözleşmesinin içerdiği

hususlar

Taşıyanın, navlun alacağı için, 

yük üzerinde hapis hakkı 

vardır.
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Navlun sözleşmesi

Pişmanlık navlunun ödenmesiyle hiçbir 

sebep gösterilmeden;

Gemiye devlet ya da yabancı bir devletin 

el koyması halinde;

Taşınacak mallar üzerinde ithal ya da 

ihraç yasağı konması halinde;
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Navlun sözleşmesi

Yükleme ya da varma limanının ablukaya

alındığı hallerde;

Savaş halinde;

İmkânsızlık

halinde sona erer.
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TAŞIMA SİGORTALARI
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TAŞIMA SİGORTALARI

Bir yerden diğerine nakledilen, ticari 

nitelikte olan veya olmayan eşyanın, 

taşıma sırasında karşılaşabileceği 

kayıp, hasar ve zararlara karşı 

yaptırılan bir sigorta türüdür. 
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TAŞIMA SİGORTALARI

Nakliye sigorta poliçeleri, bir 

seferlik yapılan taşımanın 

risklerini kapsayabileceği gibi, 

sigortalının bir yıl içinde taşıtacağı 

tüm malların riskini de teminat 

altına alabilmektedir. 
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TAŞIMA SİGORTALARI

Ticaret dünyada transit malların 

sigortalanması gerektiği hususunda genel 

bir kanı vardır. Ancak esas olarak hedef 

alınan başlıca riskler şunlardır: 

- Hasar, 

- Çalınma, 

- Kırılma, 
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TAŞIMA SİGORTALARI

- Transit taşımada mallara gelebilmesi 

olası her türlü zarara karşı ve mal 

hasar görmediği halde genel hasar 

bildiriminde  bulunabilecek alıcılara 

karşı korumak amacına yönelik 

sigorta yapılır.
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İHRAÇ MALINIZI 

NASIL SİGORTALANIR.

34



a) Satıcılar Aracılığıyla 

Sözleşme de işlemin CIF yer aldığı 

durumda veya nakliyat ve sigortanın ek 

maliyet olduğu durumlarda geçerli 

olmaktadır.

Bu metodun en büyük avantajı sigorta 

yapma görevinden alıcıyı uzak tutmaktır. 

35



a) Satıcılar Aracılığıyla

Bu tür bir sigortalama yönteminin 

dezavantajları da çoktur. Her sigorta 

kontratı farklı bir şirketle yapılmaktadır ve 

her zaman farklı koşulları ve farklı terimleri 

karşınıza getirmektedir. 
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a) Satıcılar Aracılığıyla

Sözleşmeler minimum düzeydeki 

araştırmaları ve farklı ödeme yöntemlerini 

içermektedir. Gönderilen mallar için bir 

devamlılık ve standardizasyon söz konusu 

olmadığından bu tür sigortalama metodu 

beraberinde her zaman için yüksek bir 

sigorta ücretini ve daha az bir güvenceyi 

getirmektedir. 
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b) Kendi-Kendine Sigorta 

Bu tür sigortalama yöntemi nakliyatın 

riskini karşıyabilecek olan alıcılar 

tarafından uygulanmaktadır. Küçük 

değerdeki yükler ve teminat altına 

alınmada gerek duyulmayacak kadar 

küçük sevkiyatlar için geçerli olmaktadır. 

Sınır seviyesi, satın alınan malın hacmine 

bağlı olarak değişmektedir. 
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b) Kendi-Kendine Sigorta

Genel risk, kayıp durumunda felakete yol 

açmayacak bir düzeyde olmalıdır. Yüksek 

değerde ki yükler, beraberinde farklı bir 

problemi getirmektedir. Bu amaç için bir 

fonun oluşturulması ve idari personelin 

istihdamı söz konusu olmaktadır ve yıllık 

bütçeye yük bindirmektedir.  
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c) Bir Sigorta Şirketi ile Dalgalı 

Poliçe 

Bu metod düzenli yüklemeleri olan birçok 

ticari firma tarafından benimsenmiştir. 

Dalgalı (veya açık) olarak adlandırılan 

poliçe taraflar arasında bir anlaşma 

neticesinde meydana gelmektedir. Büyük 

miktarlarda iş yapabilmek için sigortacılar 

bu metodla daha iyi teklif vermektedirler. 
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c) Bir Sigorta Şirketi ile Dalgalı 

Poliçe 

Bu metodla satın alıcılar da aynı sigorta 

acentesiyle aynı koşullar altında ve 

standart bir metodla çalışma kolaylığına 

kavuşmaktadır. 
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EMTİA POLİÇE TÜRLERİ 
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a) Kati Poliçeler:

Nakliyat sigorta sözleşmesi yapılırken 

sigortaya gerekli her türlü bilginin yer 

aldığı kesin poliçelerdir. 
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b) Muvakkat Poliçeler:

Sigorta sözleşmesi yapılırken sevkiyat ile 

ilgili bazı bilgilerin (malın değeri, gemi adı 

gibi) eksik olduğu daha sonra 

eksikliklerinin bildirileceği kaydı ile teminat 

verilen poliçelerdir. Bu poliçelere flotan

poliçe de denir. 
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c) Abonman Poliçeler:

Sigortalının bütün sevkiyatını sigorta 

ettirmeyi yükümlendiği sözleşmelerde bu 

sözleşmenin yürürlükte kaldığı bir yıl süre 

içinde yaptırılan sigortalar dolayısıyla 

ödenen veya ihbar edilen hasar toplamının 

aynı sürede ödenen safi prim tutarının 

%50'sini geçmemesi gerekir.
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c) Abonman Poliçeler:

Bir yıl içinde en az beş sevkiyatın yapılıp, 

sigorta edilmiş bulunması ve bir yıl içinde 

ödenen net prim tutarının (harp ve grev 

primleri hariç) 5.000.000.- TL.'sına 

ulaşması şartıyla 15. ayın bitiminde (harp 

ve grev primleri hariç tutulmak suretiyle) 

%10 oranında prim iadesi yapılır 
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SİGORTA EDİLEN RİSKLER
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SİGORTA EDİLEN RİSKLER: 

Nakliye sigortalarında, sigorta edilen riskler, 

"Dar Teminat", 

"Geniş Teminat“ 

"Savaş, Grev, Lokavt, Karışılıklık ve Halk 

Hareketleri Teminatı" 

olarak üç gruba ayrılmaktadır. 
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a) Dar Teminat:

Nakliye sigorta poliçesindeki "Dar 

Teminat" terimi, 

Taşıma aracının çarpması, çarpışması, 

yanması, devrilmesi, yoldan çıkması gibi fiziksel 

olay ya da doğal afetler sonunda malın kayba ya 

da hasara uğraması ile batma tehlikesi 

geçirmekte olan gemiye veya gemideki eşyayı 

kurtarmak için yapılan masrafları  ve gemiden 

boşaltma sırasında eşyanın zayi risklerini 

kapsamaktadır. 

c) Savaş, Grev, Lokavt, Karışıklık ve 

Halk Hareketleri Teminatı: Taşıma işinin 
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a) Dar Teminat:

Deniz yolunda Dar  Teminat,

Karayolu taşımaları için "Kamyon Klozu“ 

Demiryolu taşımaları için "Demiryolu 

Klozu" olarak anılır. 

Havayolu taşımacılığı sigortasında dar 

teminat verilmemektedir. 
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b) Geniş Teminat:

Nakliye sigorta poliçelerinde "Geniş 

Teminat" terimi, dış ticaret nakliye 

sigortalarında "Institute Cargo Clauses (All 

Risks)" veya "Institute Cargo Clauses (A)" 

olarak adlandırılmaktadır. 
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b) Geniş Teminat:

Geniş teminat'lı eşyanın taşınması, 

yüklenmesi ve boşaltılması ile 

depolanması sırasında eşyanın kendi 

ayıbından veya asıl nedeni gecikme olan 

hallerden (yaş meyve-sebze gibi) ileri 

gelen kayıp ve hasarlar dışındaki bütün 

riskleri kapsamaktadır. 
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b) Geniş Teminat:

Geniş teminat'lı eşyanın taşınması, 

yüklenmesi ve boşaltılması ile 

depolanması sırasında eşyanın kendi 

ayıbından veya asıl nedeni gecikme olan 

hallerden (yaş meyve-sebze gibi) ileri 

gelen kayıp ve hasarlar dışındaki bütün 

riskleri kapsamaktadır. 
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c) Savaş, Grev, Lokavt, Karışıklık ve Halk 

Hareketleri Teminatı: 

Taşıma işinin yapılacağı bölgelerde savaş, 

grev, lokavt, karışıklık ve halk hareketi gibi 

nedenlerden doğabilecek risklerin söz 

konusu olması durumunda "dar Teminat"a 

veya "Geniş Teminat"a ek olarak bu risk 

grupları da sözleşme teminatı altına 

alınabilmektedir. 
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INCOTERMS AÇISINDAN SİGORTA 
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INCOTERMS AÇISINDAN SİGORTA 

ICC (International Chamber of Commerce) 

tarafından ortaya konulan sigorta esasları : 

İhracatçı, sigorta yükümlülüğünü de 

üstlendiği ilgili incoterms lerde, masrafları 

kendisine ait olmak üzere bir sigorta 

poliçesini temin etmeli ve poliçenin bir 

nüshasını veya bunu kanıtlayan başka bir 

dokümanı alıcıya iletmelidir.
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INCOTERMS AÇISINDAN 

SİGORTA
Ticari teamüller en dar kapsamlı sigorta 

yaptırmayı öngörür (sadece 

yangın/çalınma/hasar gibi) 

Ekstra prim farkı ithalatçıya (alıcıya) ait 

olmak üzere daha geniş kapsamlı sigorta 

poliçeleri de tanzim edilebilir 

(savaş/grev/kitlesel hareketler gibi) 

. 
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INCOTERMS AÇISINDAN 

SİGORTA

Sigorta sürelerinin kapsamı, ilgili 

incoterms lerin ifade ettiği sürelerle 

sınırlı olacaktır.
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