
ULUSLARARASI 
TESLİM ŞEKİLLERİ

Gediz GÜLŞEN 2022
gedizgulsen@gmail.com



 Uluslararası ticaret de dahil her satış işlemi

alıcı ve satıcı arasındaki bir sözleşme ile başlar.

 Bu sözleşme ile satıcı, alıcının talep ettiği bir malın 
arzını, alıcı da söz konusu malın fiyatını ödemeyi 
taahhüt eder.



Uluslararası ticarette ortaya çıkan sorular:

➢ Malları ihraç ve ithal gümrüğünden kim geçirecek ?

➢ Malların yükleme ve boşaltma masraflarını kim karşılayacak ?

➢ Mallara yönelik zarar ve kayıplar nasıl bölüşülecek ?

➢ Bu rizikolara karşı sigorta yaptırmakla kim mükellef olacak ?





Tüm bu soruların ortak yanıtı “INCOTERMS”

 Kısaltılmış terimler “TESLİM ŞEKİLLERİ”dir.

 M.T.O. (I.C.C.) tarafından belirlenir. 

 723 E sayılı broşür / son revizyon (Incoterms 2020) 
01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır.  





 Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından uluslararası 
ticarette kullanılan terimlerin bir standarda kavuşturulması 
amacıyla uygulamaya konulan bir programdır.

 Küresel tanınmaya sahip olduğundan; uluslararası ticarette 
alıcıların ve satıcıların risk ve yükümlülüklerinin hangi 
aşamada sonlandığını belirlemekte, dış ticaret sözleşmelerinde 
ihtilafları önleme görevi görmektedir.



INCOTERMS’ÜN DÜZENLEMEDİĞİ KONULAR

 Incoterms bir “mal satış sözleşmesi” değildir.

 Mal satış sözleşmesini destekleyen ek bir düzenlemedir.

 Mal satış sözleşmesi içindeki gizli (saklı) bir sözleşmedir.



Hukuki ihtilaflarda bağlayıcı nitelikte değil, 
tavsiye niteliğindedir.



 Incoterms uygulaması sayesinde, dış ticaret faaliyeti 
içerisinde yer alan tarafların ticari terimleri farklı 
yorumlamalarının ve yanlış anlaşılmaların önüne 
geçilmiştir. 

 Zira yanlış anlaşılmalar ihtilaflara, ihtilafların ortaya 
çıkması da işin yargı mercilerine intikaline neden olur. 

 Tüm bu nedenlerle; Incoterms tarafların para ve zaman 
kaybına uğramasına engel olur. 



• Incoterms’de belirlenen teslim şekilleri şu konulara 
açıklık getirmektedir:

✓Satılan malın teslim yeri

✓Navlun giderleri hangi tarafa ait?

✓Taşıma sonrası olası zararları kimin tazmin edeceği

✓Sigorta masrafları hangi tarafa ait? 



INCOTERMS TARİHÇESİ

 Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) 1919 yılında 
kuruluşunun ardından, uluslararası ticaret yapan tüccarların 
kullandığı terimler bir araya toparlanmıştır. 

 Sadece 13 ülkede yaygın olarak kullanılan 6 terimle sınırlı ilk  
çalışma yapılmış ve sonuçlar, 1923'te ICC tarafından 
yayınlanmıştır.



 1928 / Kurallar netleştirildi 

 1936 / Uluslararası ticaret yapanlar için Incoterms kurallarının ilk 
versiyonu yayınlandı 

 1953 / Incoterms standartlarının ilk revizyonu yayınlandı 

 1967 / Yorum hatalarının düzeltilmesi ve önceki sürümün yanlış 
yorumlarını ortadan kaldırmak için revizyona tabi tutuldu

 1974 / Hava taşımacılığının artan kullanımı, şartların yeni 
revizyonunu gerektirdi 



 1980 / Konteyner trafiğinin gelişimi ve konteynerlerde yük 
taşımacılığının yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir revizyon 
ihtiyacı hissedildi 

 1990 / Tam bir revizyon yayınlandı

 2000 / Gümrük yükümlülüklerinin uygun hale getirilmesi 
sağlandı

 2010 / Güncel ticari durum üzerine düzeltmeler yapıldı ve 
revize edildi

 2020 / Taraflar için daha fazla sadeleştirme ve daha fazla 
özgürlük ile bazı  terimlerin daha anlaşılır hale gelmesine 
imkan sağlandı



 INCOTERMS kabul gören açıklamalar ve kurallar içermekte, 
düzenli aralıklarla güncellenerek yayınlanmaktadır. 

 INCOTERMS 2010, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle son bulmuş 
olup, yerini 1 Ocak 2020 itibarıyla yeni versiyonu olan 
Incoterms 2020’ye bırakmıştır.







Teslim şekilleri 
üç (3) harfli E – F – C – D harfleri ile 

başlamaktadır:

E: DEPARTURE

F: MAIN CARRIAGE UNPAID

C: MAIN CARRIAGE PAID

D: ARRIVAL



INCOTERMS Terimleri
4 grup halinde sınıflandırılır

GRUP E  “EXW”

GRUP F  “FCA,  FAS,  FOB”

GRUP C  “CFR,  CIF,  CPT,  CIP”

GRUP D  “DAP,  DPU, DDP”

Not: Incoterms 2020’de DAT kaldırılarak, yerine DPU terimi

eklenmiştir. 





E - TERİMİ
 Satıcının malları işletmesinde veya belirlenen diğer bir 

yerde (fabrika, depo vb.) teslim etmesidir. 

 Malın ihraç gümrüğünden geçirilmeden ve taşıyıcı araca 
yüklenmeden alıcı emrine hazır tutularak teslimi 
anlamına gelir.

(Buyer is responsible for the whole shipment from door 

to door. All costs and liabilities are with the buyer.)



F - TERİMLERİ

 Satıcının riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere 
malları, belirlenen taşıyıcıya teslim etmesi anlamına 
gelir.

(Free of risk and expense to the seller after delivery)



C - TERİMLERİ
 Satıcının  bir kısım giderleri üstlenmesi gerektiğini 

ifade eder.

(Seller can arrange and pay for most of the 
freight charges up to the foreign country)



D - TERİMLERİ
 Belirlenen varış yerine gelene kadar malların 

sorumluluğunun satıcıda bulunduğunu belirtir.

(Seller pay for most of the delivery charges to the 
destination country / Goods must arrive at a stated
destination)



Teslim Şekilleri 
4 temel kategoriye  ayrılmıştır

GRUP E

( kalkış )
EXW Exworks

GRUP F

( taşıma  ücreti ödenmemiş )

FCA

FAS

FOB

Free carrier

Free alongside ship

Free on board

GRUP C

( taşıma ücreti ödenmiş )

CFR

CIF

CPT

CIP

Cost and freight

Cost, insurance and freight

Carriage paid to

Carriage and insurance paid to

GRUP D

( varış )

DAP

DPU

DDP

Delivered at place

Delivered at place unloaded

Delivered duty paid



TAŞIMA ŞEKLİ VE UYGUN 

SATIŞ TERİMİ

KARMATAŞIMA

DAHİL HER ÇEŞİT 
TAŞIMA

ŞEKLİ

EXW

FCA

CPT

CIP

DAP

DPU

DDP

EX WORKS

FREE CARRIER

CARRIAGE PAID TO

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

DELIVERED AT PLACE

DELIVERED AT PLACE UNLOADED

DELIVERED DUTY PAID

HAVA 

TAŞIMACILIĞI

FCA FREE CARRIER

DEMİRYOLU

TAŞIMACILIĞI

FCA FREE CARRIER

DENİZ VE İÇSU 
TAŞIMACILIĞI

FAS

FOB

CFR

CIF

FREE ALONGSIDE SHIP

FREE ON BOARD

COST AND FREIGHT

COST, INSURANCE AND FREIGHT



❖ GRUP E  

✓ EXW



EX WORKS  (...... Named place )
İşyerinde teslim (..... Yer belirtmek suretiyle)

"Ex Works”, satıcının malları işletmesinde veya belirlenen diğer 
bir yerde (fabrika, depo vb.) teslim etmesidir. Bu teslim şekli, 
mal ihraç gümrüğünden geçirilmeden ve taşıyıcı araca 
yüklenmeden alıcı emrine hazır tutularak teslim anlamına gelir.

Risk ve Masraflar: Malların satıcının işletmesinde alıcı 
tarafından teslim alınmasından itibaren oluşacak her türlü risk 
ve masraf alıcıya aittir. Sigorta alıcı tarafından yaptırılır. 



Örnek:

Ankara Siteler’de yerleşik bir mobilya şirketi Almanya’daki bir 
alıcıyla, teslimatı mağazasının önünde (Karacakaya Cad. No. 35) 
yapmak üzere bir mal satış sözleşmesi imzalayacaktır.   

Sözleşmenin “Delivery” maddesi: 

 EXW, Ankara Incoterms 2020 (Çok eksik)

 EXW, Ankara Siteler District Incoterms 2020 (Eksik)

 EXW, Ankara Siteler District

(Addr.: Karacakaya Str. Nr. 35) Incoterms 2020 (İdeal)



EXW (Ex Works)
Fabrikada Teslim

TESLİM

EXW

RİSK VE HASAR (ALICI)

ANA TAŞIMA VE MASRAF (ALICI)

ALICI

INCOTERMS



❖ GRUP F  

✓ FCA

✓ FAS

✓ FOB



FCA
FREE CARRIER ( ..... Named place) 

TAŞIYICIYA MASRAFSIZ TESLİM ( ..... Yer belirtmek suretiyle)
(Çok vasıtalı olanlar da dahil her türlü taşıma şekli)

“FCA”, satıcının malları  gümrük işlemlerini tamamlayarak ihraç gümrüğünden 
geçirip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yerde teslim etmesi anlamına 
gelir. 

Risk ve Masraflar: Malların alıcının ülkesine nakliyesi için belirlenmiş araca kadar 
taşınmasına ait ön taşıma giderleri ve ön taşıma süresince mala ilişkin risk satıcının 
sorumluluğundadır.

Malların ilgili taşıyıcıya teslim edilmesinden itibaren oluşacak her türlü risk ve masraf 
alıcıya aittir. Sigorta alıcı tarafından yaptırılır.
Örnek: FCA İzmir/Türkiye; Satıcının İzmir’de yerleşik olduğu durumda, ilk yükleme
nerede  yapılıyorsa ilgili şehir /liman adı belirtilir. Yüklemenin yapıldığı yerde 
satıcının teslim sorumluluğunun bittiği anlamına gelir.



FCA (Free Carrier)
Taşıyıcıya Masrafsız

TESLİM

FCA

RİSK VE HASAR (SATICI)

ÖN TAŞIMA MASRAF (SATICI)

RİSK VE HASAR (ALICI)

ANA TAŞIMA VE MASRAF (ALICI)
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FAS
FREE ALONGSIDESHIP ( .... Named port of shipment)

GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ (.... Yükleme limanı belirtilmek suretiyle) 
(Deniz veya içsu taşımacılığında)

“FAS”, belirlenen yükleme limanında, satıcının malları gemi doğrultusuna
yerleştirmesi ile gemi yanında teslim etmesi anlamına gelir. Malların satıcı 
tarafından gümrüklenmesini gerektirir.
Risk ve Masraflar: Malların belirlenen limanda geminin yanına taşınmasına 
kadar ön taşıma giderleri ve mala ilişkin risk satıcıya aittir. Malların ilgili 
limanda geminin yanına yerleştirmesinden itibaren oluşacak her türlü risk 
ve masraf alıcıya aittir. Sigorta alıcı tarafından yaptırılır. 
Örnek: FAS, Haydarpaşa Port (Haydarpaşa Limanı)/Türkiye, satıcının 
Sorumluluğu yükleme limanında biteceğinden teslim şeklinin yanında ilgili
yükleme limanı belirtilir. 



TESLİM

FAS

RİSK VE HASAR (SATICI)

ÖN TAŞIMA (SATICI)

RİSK VE HASAR (ALICI)

ANA TAŞIMA VE MASRAF (ALICI)

FAS (Free Alongside Ship)
Gemi Doğrultusunda Masrafsız

INCOTERMS



FOB
FREE ON BOARD ( .... Named port of shipment)

GEMİDE MASRAFSIZ  (…Yükleme limanı belirtilmek suretiyle)
(Deniz veya içsu taşımacılığında)

“FOB”, belirlenen yükleme limanında, satıcının malları temin ederek alıcı tarafından

seçilen gemi küpeştesine teslim etmesi anlamına gelir. Malın ihracına ilişkin gümrük 

işlemlerinin yapılması ve vergilerin ödenmesi sorumluluğu satıcıya aittir. 

Risk ve Masraflar: Malların belirlenen limanda alıcı  tarafından seçilen geminin 

küpeştesine teslimine kadar oluşacak ön taşıma masrafları ve malların gemiye 

yüklenmesine kadar olan riskler de satıcıya aittir. Daha sonra doğacak her türlü risk 

ve masraf  alıcıya ait olacaktır. 

Örnek: FOB Haydarpaşa Port (Haydarpaşa Limanı)/Türkiye, satıcının sorumluluğu 

yükleme limanında biteceğinden teslim şeklinin yanında ilgili yükleme limanı 

belirtilir.



TESLİM

FOB

RİSK VE HASAR (SATICI)

ÖN TAŞIMA VE MASRAF (SATICI)

RİSK VE HASAR (ALICI)

ANA TAŞIMA VE MASRAF (ALICI)

FOB (Free On Board)
Gemide Masrafsız

INCOTERMS



❖ GRUP C  

✓ CFR

✓ CIF

✓ CPT

✓ CIP



CFR
COST AND FREIGHT (.... Named port of destination)

MAL BEDELİ VE NAVLUN 
(... Varış limanı belirtilmek suretiyle) 

(Deniz veya içsu taşımacılığında) 

Satıcının malları gemide teslim etmesini ifade eder.

Risk ve Masraflar: Mallara ilişkin hasar ve masraf oluşursa alıcıya geçer. 
Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için taşıma 
sözleşmesi yapmalı ve masraflar ile navlunu ödemelidir. Satıcının sigorta
yaptırma zorunluluğu yoktur. Ancak sigorta yaptırabilmesi için gerekli 
bilgileri alıcıya sağlamalıdır.

Örnek: CFR Genova Port/İtalya, alıcının Genova/İtalya'da yerleşik olduğu
durumda, satıcının teslim sorumluluğu boşaltma yapılan limanda 
bittiğinden teslim şeklinin yanında ilgili boşaltma limanı belirtilir. 



TESLİM

CFR

RİSK VE HASAR (SATICI)

ÖN/ANA TAŞIMA VE MASRAF (SATICI)

RİSK VE HASAR (ALICI)

CFR (Cost and Freight)
Masraflar ve Navlun Ödenmiş

INCOTERMS



CIF
COST,INSURANCE AND FREIGHT(...named port of 

destination)
MAL BEDELİ,SİGORTA VE NAVLUN
(... Varış limanı belirtilmek suretiyle)

(Deniz veya içsu taşımacılığında) 

“CIF” teslim şekli CFR teslim şekli ile aynı özellikleri taşımakta olup aradaki tek

fark mala ilişkin sigortanın da satıcı tarafından yaptırılmasıdır. 

Örnek: CIF Genova Port/İtalya, alıcının Genova/İtalya'da yerleşik olduğu 

durumda, satıcının teslim sorumluluğu boşaltma yapılan limanda bittiğinden

teslim şeklinin yanında ilgili boşaltma limanı belirtilir. 



TESLİM

CIF

RISK VE HASAR (SATICI) RİSK VE HASAR (ALICI)

ÖN/ANA TAŞIMA, SİGORTA VE MASRAF (SATICI)

CIF (Cost, Insurance and Freight)
Masraflar, Sigorta ve Navlun Ödenmiş

INCOTERMS



CPT 
CARRIAGE PAID TO (...named place of destination)

TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
(... Varış yeri belirtilmek suretiyle)

(Çok vasıtalı olanlar da dahil her türlü taşıma şekli)

"CPT", teslim şekli CFR teslim şekli ile aynı özellikleri taşımaktadır. Aralarındaki
tek fark, CPT’nin tüm taşıma şekillerinde kullanılabilir olmasıdır. Malların
belirlenen nakliye aracına tesliminden itibaren oluşacak risk alıcının 
sorumluluğundadır. Satıcının mala ilişkin sorumluluğu ön taşıma için geçerli olup,
sigorta alıcı veya satıcı tarafından yaptırılır.

Örnek: CPT Genova /İtalya, alıcının Genova/İtalya'da yerleşik olduğu durumda, 
son taşıma aracına göre mal nerede boşaltılıyorsa ilgili şehir/liman adı belirtilir. 



CPT (Carriage Paid To)
Navlun Ödenmiş

TESLİM

CPT

RİSK VE HASAR (SATICI) RİSK VE HASAR (ALICI)

ÖN/ANA TAŞIMA VE MASRAF (SATICI)

INCOTERMS



CIP

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (...named place of destination)

TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM

(... Varış yeri belirtilmek suretiyle)

(Çok vasıtalı olanlar da dahil her türlü taşıma şekli)

"CIP” teslim şekli, CIF teslim şekli ile aynı özellikleri taşımaktadır. Aralarındaki tek 

fark, CIP’nin tüm taşıma şekillerinde kullanılabiliyor olmasıdır. Malın sigortası 

satıcı tarafından yapılmakla beraber malların belirlenen nakil aracına teslim 

edilmesinden itibaren oluşacak risk alıcının sorumluluğundadır.

Örnek: CIP Genova /İtalya, alıcının Genova/İtalya'da yerleşik olduğu durumda, son 

taşıma aracına göre mal nerede boşaltılıyorsa ilgili şehir/liman adı belirtilir.



CIP (Carriage and Insurance Paid To)
Navlun ve Sigorta Ücreti Ödenmiş

TESLİM

CIP

RİSK VE HASAR (SATICI) RİSK VE HASAR (ALICI)

ÖN/ANA TAŞIMA, SİGORTA VE MASRAF (SATICI)

INCOTERMS



❖ GRUP D  

✓ DAP

✓ DPU

✓ DDP



DAP
DELIVERED AT PLACE (...named place)

BELİRLENEN YERDE TESLİM (...yer belirtmek suretiyle)    
(Çok vasıtalı olanlar da dahil her türlü taşıma şekli)

“Belirlenen Yerde Teslim” kuralı;, satıcının malları belirlenen varış yerinde, gelen 
taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade 
eder.
Risk ve Masraflar: Malın alım satım sözleşmesinde belirlenen varış noktasına 
getirilerek alıcının emrine hazır tutulmasına kadar oluşacak her türlü risk ve  masraf 
satıcının yükümlülüğündedir. Ancak mallar buraya ulaştıktan sonra ithalatta doğacak 
vergiler ve taşıma dahil diğer masraflar alıcının sorumluluğundadır. Satıcının 
sorumluluğu bulunmamakla beraber sigortayı satıcının yapması beklenir.

Örnek: DAP Padova/İtalya, satıcının teslim yükümlülüğü boşaltma gerçekleştikten 
sonra 

bitecektir. Son taşıma aracına göre mal nerede boşaltılıyorsa ilgili sınır/ şehir/ liman adı 

belirtilir.



DAP (Delivered At Place)
Belirlenen Yerde Teslim

TESLİM

DAP

RİSK VE HASAR (SATICI)

ÖN/ANA TAŞIMA VE MASRAF (SATICI)

RİSK VE HASAR (ALICI)

INCOTERMS



DPU 

DELIVERED AT PLACE UNLOADED 
(.... Named place)                   

BOŞALTMA NOKTASINDA TESLİM 
( ... yer belirtmek suretiyle) 

(Çok vasıtalı olanlar da dahil her türlü taşıma şekli)

Satıcının malları belirlenen varış noktasında gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde
alıcının  tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. 
Risk ve Masraflar: Malın alım satım sözleşmesinde belirlenen sınırdaki yer veya noktaya 
getirilerek alıcının emrine hazır tutulmasına kadar oluşacak her türlü risk ve masraf satıcının 
yükümlülüğündedir. 
Ancak mallar buraya ulaştıktan sonra ithalatta doğacak vergiler ve taşıma dahil diğer masraflar
alıcının sorumluluğundadır. Satıcının sigorta sorumluluğu bulunmamakla beraber sigortayı 
satıcının yapması beklenir. 
Örnek: DPU Rotterdam/Hollanda, satıcının teslim yükümlülüğü boşaltma gerçekleştikten sonra 
bitecektir. Son taşıma aracına göre mal nerede boşaltılıyorsa ilgili sınır/ şehir/ liman adı 
belirtilir.



TESLİM

DPU

RİSK VE HASAR (SATICI)

ÖN/ANA TAŞIMA VE MASRAF (SATICI)

RİSK VE HASAR (ALICI)

DPU (Delivered At Place Unloaded)
Boşaltma Noktasında Teslim

INCOTERMS



DDP 
DELIVERED DUTY PAID (...named place of destination)

GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM 
(...varış yeri belirtilmek suretiyle)

(Çok vasıtalı olanlar da dahil her türlü taşıma şekli)

Risk ve Masraflar: Satıcı, malların alıcının ülkesinde belirlenen teslim noktasına 

getirilmesine kadar doğacak tüm risk ve masraflardan gümrük vergileri dahil 

sorumludur. Satıcının sigortaya ilişkin yükümlülüğü bulunmamakla beraber 

malın teslimine kadar tüm riski taşıdığından sigortanın satıcı tarafından 

Yaptırılması beklenir. İthalat sırasında oluşan vergiler de satıcı tarafından ödenir.

Örnek: DDP Marsilya/Fransa, alıcının Marsilya/Fransa'da yerleşik olduğu

durumda, satıcının teslim yükümlülüğü boşaltma gerçekleştikten sonra, malların 

Gümrük işlemlerinin yapılmasını takiben bitecektir. Son taşıma aracına göre mal 

Nerede boşaltılıyorsa ilgili şehir/liman adı belirtilir. 



DDP (Delivered Duty Paid)
Gümrük Vergisi Ödenmiş

TESLİM

DDP

RİSK VE HASAR (SATICI)

ÖN/ANA TAŞIMA VE MASRAF (SATICI)

RİSK VE HASAR (ALICI)

INCOTERMS





Bir uçtan diğer uca (EXW – DDP):

•EXW ” Ticari İşletmede Teslim” türünde satıcının, DDP 
(Delivered Duty Paid) ” Vergileri Ödenmiş Teslim” 
türünde ise alıcının sorumlukları ve buna bağlı riskleri, 
diğer teslim şekilleriyle karşılaştırıldığında daha düşüktür. 

•Incoterms’in iki ucunda yer alan bu teslim türlerinden 
birinin seçilmesi durumunda, farklı ülkelerin ulusal 
mevzuatından kaynaklanan kısıtlamaların göz önüne 
alınmasında fayda  bulunmaktadır.





INCOTERMS NİYE KARMAŞIK?



HARFLER (HARF KODLARI) BİRDEN ÇOK ANLAM İFADE 
EDİYOR

FCA C, A ile birlikte «Carrier»

CIF C «Cost»

CPT C «Carriage»

FCA F «Free»

CIF F «Freight»

CFR F, R ile birlikte «Freight»

DAP A «At»

FAS A «Alongside»

DAP P «Place»

DDP P «Paid»



YOLDA MALI TAŞIYAN 
GEMİ BATARSA….!!!! 



“F” VE “D”  TERİMLERİ ARASINDAKİ 
FARKI BULUNUZ



SATICI

ALICI

MALLARIMI 
İSTİYORUM!!!

F TERİMİ

D TERİMİ



SİGORTA - TESLİM ŞEKİLLERİ İLİŞKİSİ

 INCOTERMS-2020 (Uluslararası Ticaret Odası-Paris)

EXW Ex-Works 

FAS Free Alongside Ship 

FOB Free on Board 

FCA Free Carrier 

CIF Cost, Insurance and Freight (İhracatçının sigorta yaptırması zorunlu)*

CFR Cost and Freight

CPT Carriage Paid 

CIP Carriage and Insurance Paid (İhracatçının sigorta yaptırması zorunlu)* 

DAP Delivered at Place

DPU Delivered at Place Unloaded

DDP Delivered Duty Paid



 Incoterms’e göre sadece CIF ve CIP’te ihracatçının 

sigorta yükümlülüğü vardır.

 İhracatçı, CIF teslim şekli için dar kapsamlı (C Kloz) sigorta 

yaptırır ve sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmiş 

olur/yükümlülükten kurtulur. 

 CIP yüklemeler için ise “Clauses (A) of the Institute Cargo

Clauses” yani tüm riskler dahil sigorta yapılması zorunlu 

kılınmıştır. CIF ve CIP yüklemelerdeki sigorta 

yükümlülüğünün derecesi 2020 revizyonda değişmiştir. 

(ICC Kuralı)



ULUSLARARASI MAL SATIŞ SÖZLEŞMELERİ 

VE 

«SİGORTA KLOZU»

• Teslim Şekli / Delivery maddesine ek bir fıkra ile «sigortayı kimin 

yapacağı» belirtilmelidir.

• Zira ICC Incoterms 2020 Kuralları, sadece CIF (Cost, Insurance, 

Freight) ve CIP (Carriage and Insurance Paid to) teslim 

şekillerinde ihracatçının sigorta yaptırma yükümlülüğünden 

bahsetmektedir.

• Incoterms diğer 9 adet teslim şekli için taraflara sigorta 

sorumluluğu yüklememektedir.

• Örnek (Bir FOB satış için)

The delivery will be FOB Haydarpaşa Port ICC Incoterms 2020.

The insurance of the goods will be made by the buyer. 





TEŞEKKÜR 
EDERİM…

gedizgulsen@gmail.com


