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ÖZ 

 

Bu çalışma Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek 

Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tezimizin birinci bölümünde genel olarak 

uluslararsı ticaret, uluslararası ticaretin enstrümanları ve ihtiyaçları incelenmiş; ikinci 

bölümünde çalışmamızın konusu olan Incoterms’in hukuki niteliği, gelişimi ve genel 

özellikleri ele alınmış, uygulama alanına değinilmiştir. Üçüncü bölümde 

Incoterms’te düzenlenen yükümlülüklerin kapsamları belirlenmiştir. Çalışmamızın 

son bölümünü oluşturan dördüncü bölümünde Incoterms kapsamında düzenlenen 

terimler ayrı ayrı incelenmiştir. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This study has been prepared as a master thesis at Istanbul  University Social 

Sciences Institue. In the first part of the thesis, the international commerce, the 

instruments and the needs of the international commerce have been examined in 

general. In the second part, The Incoterms’ legal character, the development and 

general characteristics –which is the main subject of our work-  have been discussed,  

and the scope of application of the Incoterms have been dealt as well. In the third 

part, the scope of the codified obligations in the Incoterms have been determined.  In 

the fourth part, the last part of our work; the terms which are composed in the 

Incoterms content have been examined separately. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu tez Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 

hazırlanmıştır. Tezin amacı uluslararası ticari satımlarda kullanılan ve Milletlerarası 

Ticaret Odası tarafından yeknesak kurallar haline getirilerek 2000 yılında 560 Sayılı 

Broşür olarak yayınlanan Incoterms (International Commercial Terms)’in 

incelenmesidir. Incoterms’in birden fazla versiyonu bulunup hepsi yürürlüğünü 

sürdürüyor olmakla beraber çalışmamızda MTO’nun çıkarmış olduğu son versiyon 

olan Incoterms 2000 esas alınmış, 2000 revizyonunda gerçekleştirilen köklü 

değişikliklere de yeri geldikçe değinilmiştir. Bu amaçla esas olarak MTO tarafından 

yayınlanan Incoterms 2000 orijinal broşüründen yararlanılmıştır. Ticaret Hukuku ve 

Deniz Ticaret Hukuku alanında konu ile ilgili eserler, monografi ve makalelerden 

yararlanılmıştır. Konu ile ilgili Yargıtay kararları ve diğer yüksek mahkeme 

(Amerikan Yüksek Mahkemesi, Đngiliz Yüksek Mahkemesi) kararlarına yer 

verilmiştir. Türk Hukukunda geniş olarak inceleme konusu yapılmamış olduğu için 

zorunlu bir tercih olarak çalışmamızda yabancı kaynaklara geniş ölçüde yer 

verilmiştir. Incoterms’in uygulanması sırasında farklı ülkelerin hukuk 

düzenlemelerine de başvurmak gerekeceğinden ve bu hususların tamamının 

incelenmesi bir yüksek lisans tez çalışmasının kapsamını aşacağından sadece tez 

konumuz olan Incoterms düzenlemesi üzerinde genel hatlarıyla durulmuş, Türk 

Hukuku dışında ulusal hukuklara ilişkin ayrıntılara yer verilmemiştir. Asistanlığım 

ilk gününden beri desteklerini  ve katkılarını esirmeyen değerli hocalarım Prof. Dr. 

Đnci Deniz KANER, Prof. Dr. Fehmi ÜLGENER, Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU ve 

Doç. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ’e teşekkürlerimi sunarım. Hukukumuzda daha önce 

ayrıntılı olarak incelemesi yapılmamış bu konuda çalışmam için bana destek veren, 

tezimin her aşamasında da desteklerini, engin birikimini benimle paylaşmayı 

esirgemeyen  ve tez danışmanlığımı üstlenen çok değerli hocam Prof. Dr. Mehmet 

HELVACI’ya teşekkürü borç bilirim.   
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GĐRĐŞ 

 

 

Uluslararası ticaretin hacim kazanması dünya ekonomisinin yararına sonuç 

doğurmakla beraber uluslararası ticarette rol oynayanların ve uygulanması olası 

hukuk sistemlerinin sayısını arttırmaktadır. Uluslararası ticaret büyük ölçüde mal 

alım satımlarına dayanmaktadır. Söz konusu mal satımlarının hacim kazanması 

sonucunda uygulanacak hukuk sistemlerinin sayıca artması uygulanması gereken 

normların tespit edilmesini güçleştirmekte ve taraflar arasında tespite ilişkin 

ihtilafların çıkmasına sebep olmaktadır.  

 

Uluslararası mal satımlarının tarafları tarihi süreç içerisinde, geniş sözleşme 

serbestisine de dayanarak, sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında 

kendilerine kolaylık sağlayacak terimler saptayarak kullanma yolunu tercih 

etmişlerdir. Söz konusu terimler eşya satımına, satılan malların taşınmasına, 

ihtilafların çözümüne ilişkin olabilmiştir. Uluslararası ticari satım sözleşmelerinde 

malların teslim anının ve teslim şeklinin saptanması en önemli hususlardandır. 

Uluslararası ticari pratik bu hususlarda da belli ticari terimler ortaya çıkararak 

kullanıma sunmuştur.  Ancak uluslararası ticaretin hacmi ve ilgili olduğu ulusal 

hukuklar göz önünde bulundurulduğunda yeknesaklaşma ihtiyacı en önde 

gelmektedir. Ticaret pratiğinin ortay çıkardığı bu terimler ortak yoruma ulaştırılmaya 

muhtaç duruma gelmiştir. 

 

Uluslararası ticari satımlarda ortaya çıkan uygulamanın ortaya çıkardığı 

terimlere ilişkin olarak Milletlerarası Ticaret Derneği ve Milletlerarası Ticaret 

Odası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 1921 yılında toplanan 

Kongre’de “Trade Terms” kitabının hazırlanmasına karar verilmiş ve bu konuda ilk 
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kitap 1929 yılında yayınlanmıştır. Kitapta altı terim (FOB, FSA, FOT/FOR, Free 

Delivered, CIF, C&F) bulunmuştur. 1936 yılında Milletlerarası Ticaret odası uluslar 

arası ticari satımlarda kullanılan terimlerin yeknesak bir yoruma kavuşturulmasına 

yönelik ilk çalışmasını “Incoterms 1936” adıyla yayınlamıştır. Incoterms’te 1953, 

1967, 1976, 1980, 1990 ve 2000 tarihlerinde revizyonlar yapılmışta. Milletlerarası 

Ticaret Odası gerçekleştirdiği son değişiklik ile 2000 yılında 560 Sayılı Broşürü 

olarak yayınlamıştır. 

  

Çalışmamızın konusunu oluşturan ve gelişimine değindiğimiz Incoterms 

uluslararası ticaretin geniş bir kısmını oluşturan mal satımlarında uygulamayla ortaya 

çıkan terimlerin Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yeknesak bir yoruma 

kavuşturulmak amacıyla yayınlanmış halidir. Incoterms’in herhangi bir bağlayıcılığı 

bulunmamaktadır. Tavsiye niteliğindedir. Bu özellik Milletlerarası Ticaret Odası’nın 

vasfından kaynaklanmaktadır, zira Milletlerarası Ticaret Odası bağlayıcı kurallar 

koyma yetkisine sahip bir uluslararası kuruluş değildir. 

 

Incoterms uluslararası ticari mal satım sözleşmelerinde tarafların 

yükümlülüklerini düzenlemektedir. Terimlerde satıcının belli bir konudaki 

yükümlülüğü aynı zamanda alıcının da bu konudaki yükümlülüğünü de 

yansıtmaktadır ve bu “Mirror Method (Ayna Metodu)” olarak adlandırılmaktadır.  

 

2000 yılında gerçekleştirilen revizyondan sonra 13 terimden oluşmaktadır. 

Satıcının yükümlülüklerinin en hafif olduğu terimden en ağır olduğu terime doğru bir 

sıralama tercih edilmiştir. Bazı terimler yükümlülüklerin taraflar arasındaki dağılımı 

hususunda kendi aralarında bazı benzerlikler gösterdiğinden gruplandırılarak 

incelenmesi genellikle tercih edilmekte ve kolaylık sağlamaktadır. Biz de 

çalışmamızda terimleri gruplara ayırarak incelemeyi tercih etmiş bulunmaktayız. 

 

 Incoterms 4 grup terim düzenlemiştir. E Grubu kapsamında EXW terimi 

bulunmaktadır. EXW terimi satıcının yükümlülüğünün en az olduğu terimdir. F 

Grubu kapsamında FCA, FAS ve FOB terimleri bulunmaktadır. C Grubu  CFR, CIF, 

CPT ve  CIP terimlerinden oluşmaktadır. D grubunda ise DAF, DES, DEQ, DDU ve 
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DDP terimleri bulunmaktadır. DDP terimi EXW teriminin tam aksine satıcının 

yükümlülüklerinin en az olduğu terimdir.  

 

Çalışmamızda uluslararası nitelikte bir düzenleme olan Incoterms’i incelerken 

öncelikle uluslararası ticaretin içindeki konumuna ve ortaya çıkışına yer vermeyi 

uygun görmüş bulunmaktayız. Düzenlemenin hangi hallerde uygulama alanı 

bulacağını yer, konu ve zaman bakımından incelenecektir. Incoterms bazı kavramları 

kendine özgü anlamları kullandığından bu kavramların Incoterms’e özgü anlamları 

açıklanacaktır. Terimlerde satıcı ve alıcıya ilişkin yükümlülükler genel olarak 

açıklandıktan sonra son bölümde terimler ayrı ayrı incelenecektir. 

 

 Belirttiğimiz üzere bazı terimler birbirlerine benzer özellikler gösterdiğinden 

çalışmamızın kapsamını aşmamak için birbirleri ile aynı özellikler taşıyan hususlarda 

terimler arasında atıf yapmak tercih edilecektir. Incoterms’in düzenlediği 

yükümlülüklerinin uygulanması bazı hallerde ulusal hukukları da ilgilendireceğinden 

ve ne bizim çalışmamızın ne de bu tür başka bir çalışmanın  kapsamı tüm olasılıkları 

değerlendirmeye uygun olmayacağından yeri geldikçe Türk Hukukuna ilişkin bazı 

açıklamalarda bulunmakla yetineceğiz.      
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§ 1. ULUSLARARASI TĐCARET 

I. Genel Olarak 

Ülkelerin ihtiyaçlarını kendi kaynakları ile karşılamalarının sosyal, fiziki ya 

da ekonomik nedenlerle mümkün olmaması uluslararası ticareti ortaya çıkarmıştır. 

Uluslararası ticaret; ikametgâhları, iş merkezleri ya da mutad meskenleri  farklı 

ülkelerde bulunan veya farklı devletlerin vatandaşlığına sahip gerçek ya da tüzel 

kişilerin mal ve hizmet mübadelesi olarak tanımlanmaktadır1. Uluslararası ticaretin 

tarihi gelişimi insanlık tarihi ile paralellik göstermektedir2. Toplumların sosyal, 

iktisadi, kültürel değişimleri ve gelişimleri uluslararası ticarete de yön vermektedir. 

Küresel ekonominin gelişmesiyle beraber dünya pazarları arasındaki sınırlar 

kalkmaya başlamıştır. Devletlerin ihtiyaçlarının çeşitlenmesinin yanı sıra belli mal ve 

hizmetlere gereksinim duyulması ya da belli mal ve hizmetlerin devletin kendi 

ihtiyacından fazla üretilmesi bu mal ve hizmetlerin mübadelesi sonucunu 

doğurmuştur. Devletler arasında mal ve hizmet mübadelesi belirtilen sosyal ve 

ekonomik nedenlere dayanıp, sonuçta devletlerin kalkınmasına ve büyümesine hizmet 

etmektedir3. 

  

II. Uluslararası Ticaretin Yeknesaklaşma Đhtiyacı  

Uluslararası ticaretin hacim kazanması ve malların geniş pazarlara yayılması, 

uluslararası ticari hayatta rol alanların ve dünya ekonomisinin yararına sonuçlar 

doğurmaktadır. Mal ve hizmet mübadelesi hızlanmakta; ülkelerin iktisadi, sosyal ve 

ekonomik gelişimi olumlu etkilenmektedir. Uluslararası ticaretin gelişmesi, gerek 

ticari ilişkilere dahil olan aktörlerin gerekse uygulanması talep olunacak hukuk 

sistemlerinin sayısını da arttırmaktadır.  Bu durum, bir ticari ilişkiye birden fazla milli 

hukukun etki etmesinden dolayı hem uygulanacak normların tespiti açısından 

                                                 
1 Cemal ŞANLI, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 
3. bs., Đstanbul, Beta Yayınevi, 2005, s. 3. 
2 “Uluslararası ticaret, geçmişte ve günümüzde, sadece ticari ilişkileri değil, ülkeler arası sosyal, 
siyasal, bilimsel, ekonomik ve kültürel ilişkileri de önemli ölçüde besleyen, etkileyen ve 
biçimlendiren bir faaliyetler  manzumesidir.” ŞANLI, (Ticari Akitlerin Hazırlanması), s. 1. 
3 Cemal ŞANLI/ Nuray EKŞĐ, Uluslararası Ticaret Hukuku, Arıkan Yayınları, 5. Bası, Đstanbul, 
2006, s. 3. 
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karışıklığa sebebiyet verebilmekte hem de taraflar arasında söz konusu normların 

tespiti aşamasında ihtilâflar çıkmasına neden olmaktadır. Uluslararası ticaretin 

gelişmesi, uluslararası ticari nitelikli ihtilâfların, gerek nicelik gerekse nitelik olarak 

artmasına ve çeşitlenmesine sebep olmaktadır.  Đhtilafların çözüme ulaştırılması 

safhasında devreye girecek ve yeknesak ölçütlerle sonuca ulaşacak uluslararası 

düzeyde yetkili (supranational) bir yargı sistemi bulunmadığından milli mahkemeler 

yetkili ve görevli olmakta; tarafsızlık ve uzmanlık açısından yetersiz kalındığı 

görülmektedir4. Nitekim taraflardan her biri, uygulanması olası normlardan kendinin 

lehine sonuç doğuracak olanı tercih etmekte ya da daha yakından tanıdığı ve 

himayesini tahmin edebildiği için kendi milli hukukunun uygulanmasını istemektedir. 

Uluslararası aktörlerin rol aldığı bir ticari hayatın içinde, ortaya çıkacak 

uyuşmazlıkların çözümü için, ulusal üstü çözüm mekanizmalarına ihtiyaç duyulması 

kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Uluslararası ticaretin gelişmesi için aranan güven unsuru, birçok konunun 

uluslararası anlaşmalarla yeknesak kurallara bağlanması yolu ile çözülmeye 

çalışılmaktadır. Uluslararası kara, deniz ve hava taşımalarına ilişkin anlaşmalar, 

ödeme işlemlerinin sürat ve güvenlik içinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla hazırlanan 

anlaşmalar bunlara örnek olarak verilebilir5. 

Uluslararası ticaretin hukuki çerçevesinin çizilmesinde devletlerin 

müdahalesi, uluslararası anlaşmalarla sağlanmaktadır. Bunlar gerek ikili gerekse çok 

taraflı uluslararası anlaşmalar şeklinde tezahür etmekte ve devlet müdahalesi, ikili ya 

da çok taraflı anlaşmalar vasıtasıyla genel hukuki bir çerçeve oluşturma kademesinde 

kalmaktadır6.    

                                                 
4 Ziya AKINCI, Milletlerarası Tahkim, Đstanbul, Seçkin Yayıncılık, 2003, s. 21. 
5 Sabih ARKAN, Ticari Đşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 
435, s. 15 vd.; “ Anlaşmalara örnek olarak: Karayolu ile Uluslararası Eşya taşıma Sözleşmesi (CMR), 
Uluslararası Hava Taşımalarına Đlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında 1929 Tarihli 
Sözleşme (Varşova Sözleşmesi )”: Kübra YETĐŞ ŞAMLI, Taşıyıcının/Taşıyanın Sınırlı 
Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı, Oniki Levha Yayıncılık, Đstanbul, 2008, s.47 vd.                        
6 ŞANLI, (Ticari Akitlerin Hazırlanması), s. 4;  Uluslararası ticaret alanında devlet müdahalesi ilk 
aşamada iki taraflı anlaşmalarla sağlanmaya çalışılmıştır. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti ile 
Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşvik ve Korunması Anlaşması (20 Ocak 2000 
tarihinde imzalanmıştır, RG. 01.08.2001-24480) Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Đlişkin Anlaşma (4.10.1996 tarihinde 
imzalanmıştır, RG. 26.07.2002-24827) , Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı 
Kraliyet Hükümeti Arasında Đmzalanan, Ticaret ve Ekonomik Đşbirliği Anlaşması (03.01.2002’ de 
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Uluslararası ticaretin yeknesaklaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların bir 

kısmı, değişik özel hukuk sistemlerini uyumlu hale getirmek ve uluslararası 

düzenlemelerle ilgili hazırlık çalışmaları yapmak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlar 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren iki önemli kuruluş 1924 

yılında kurulmuş bulunan  UNIDROIT7 (International Institıte for the Unification of 

Private Law) ve 1966 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuş olan 

UNCITRAL8 (United Nations Commission on International Trade Law)dir. 

Uluslararası ticari kuralların yeknesaklaştırılması amacıyla faaliyet gösteren bir diğer 

kuruluş ise gerçek ve tüzel kişilerin, tacirler ile kâr amacı ve siyasi amaç taşımayan 

kuruluşların üye olabildikleri Milletlerarası Ticaret Odası’dır9. 

Uluslararası alanda ortaya çıkabilecek ihtilâfların çözümünü kolaylaştırmak ve 

hızlandırmak amacıyla getirilen çözümlerden birisi, uluslararası tahkim müessesesidir. 

Uluslararası tahkim, uluslararası nitelikli tüm ticari ihtilâfların çözümüne hizmet eden 

bir müessese olarak ihtilâfların çözümünü milli mahkemelerle ölçülmeyecek derece 

hızlandırmaktadır10. Uluslararası tahkim, taraflar arasındaki ticari ilişkilerin hukuki 

rejimini sözleşme sonrasında milli hukuklarda gerçekleşmesi olası değişiklerden de 

                                                                                                                                          
imzalanmıştır,RG. 23.08.2002-2485, (çevrimiçi): www.istanbul.edu.tr/merkezler/mmaum/index1.htm; 
Anlaşmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.  Yrd. Doç. Dr. Nuray EKŞĐ, Uluslararası Ticaret 
Hukukuna Đlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, Beta Yayınları, 1. Bası, Đstanbul, 1999, s. 709; 1940’lı 
yıllardan sonra ise iki taraflı ticaret anlaşmaları yerini çok taraflı anlaşmalara bırakmıştır. Uluslararası 
örgütler marifetiyle akdolunan uluslararası ticaret anlaşmaları ile uluslararası ticaretin yeknesak 
normlara kavuşturulması amaçlanmıştır. Örneğin Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması 
(Trade Related Invesment Measures), Hizmet Ticaretine Đlişkin Genel Anlaşma (General Agreement 
on Trade in Service): ŞANLI (Ticari Akitlerin Hazırlanması), s. 5; Anlaşmalar hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz: www.wto.org; Türkiye- Đsrail Serbest Ticaret Anlaşması(1 Mayıs 1997), Türkiye- 
Romanya Serbest Ticaret Anlaşması ( 1 Şubat 1998), Türkiye- Litvanya Serbest Ticaret Anlaşması ( 1 
Mart 1998): Türkiye’nin Đmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları, Đstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 
2003/22, Đstanbul ,2003, s. 7 vd. 
7 UNIDROIT faaliyetleri çerçevesinde bazı uluslararası anlaşmalar enstitü tarafından hazırlanmış, 
bazıları bakımından ise Enstitü’nün çalışmaları anlaşmaya temel teşkil etmiştir. Enstitü’nün 
faaliyetleri, yayın organı olan “Uniform Law Rewiew“de yıl itibariyle yayımlanmaktadır.   
8 UNCITRAL tarafından hazırlanan anlaşmalara örnek olsun: 1978 tarihli Denizde Eşya Taşıma 
Anlaşması (Hamburg Kuralları), 1980 Tarihli Eşyanın Uluslararası Satımına Đlişkin Anlaşma, 1988 
tarihli Uluslararası Poliçe ve Bonolarla Đlgili Anlaşma 
9 ARKAN, a.g.e., s. 16; MTO tarafından hazırlanan kurallara örnek olsun: Vesikalı Krediler için 
Yeknesak Teamüller ve Uygulamaları (Broşür No. 500), Akdi teminatlar için Yeknesak Kurallar 
(Broşür No. 325).  
10 ŞANLI, (Ticari Akitlerin Hazırlanması), s. 219: ”Uluslararası ticaret tatbikatı göstermiştir ki; 
hukuki riskleri en aza indirgemekte veya tasfiye etmede en uygun ihtilaf çözme tekniği tahkimdir. Bu 
itibarla uluslararası ticari tahkim (uluslararası ticari terimler gibi) uluslararası ticaret camiasının 
ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere gelişmiştir”. 
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korumaktadır11. Taraflar, bir diğerinin milli mahkemesinde gerçekleşecek yargılamayı 

tercih etmek istemeyeceğinden tarafların bu ihtiyacına cevap verilecek şekilde milli 

yargı sistemlerinin ihtilâfların çözümü üzerindeki etkisinin önüne geçilmiş olmaktadır. 

Uluslararası uygulamada ticari hayatın aktörlerinin tahkimi tercih etmesi, tüm taraflar 

için nötr olması özelliğinde odaklanmaktadır12.  

Tüm bu özelliklerine rağmen uluslararası ticari tahkim yoluyla da ; ihtilafların 

esasına uygulanacak hukukun saptanmasında zorlukların önüne tam olarak 

geçilememektedir. Bununla birlikte, sözleşmelerin hazırlanması sırasında tarafların 

karşılaşacağı güçlüklerin aşılmasına da hizmet edilememektedir. Sonuç olarak tahkim; 

olası ihtilafların çözüm aşamasına hizmet eden bir müessese olarak kalmakta; 

uyuşmazlıkların ortaya çıkışını önleyecek yeknesak çözüm mekanizmaları arayışı 

varlığını sürdürmektedir.  

 

II. Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Uluslararası Ticari 

Satımlar ve Uluslararası Ticari Terimler 

A. Uluslararası Ticari Sözleşmeler  

Uluslararası ticaret tarafların milli hukuk sistemlerinin etkisi altında bulunmak 

istemedikleri bir alandır. Uluslararası alanda ticaretin tercih edilir hale gelmesi, 

taraflara eşit şartlarda ticaret yapma özgürlüğünün tanınması, ticari alanda karşılıklı 

güvenin ve işbirliğinin sağlanması, irade serbestisinin azami düzeye çekilmesi ve 

uyuşmazlıkların çözüm yollarının kolay ve adil hâle getirilmesi ile mümkün 

olacaktır13. 

Uluslararası ticari sözleşmelere uygulanacak terimleri incelerken öncelikle 

“uluslararası ticari sözleşme” kavramının aydınlatılması gerekmektedir. Genel olarak 

bir hukuki işlemin bir veya birden çok yabancı hukuk sistemi ile temas halinde 

bulunması yabancılık unsuru taşıdığı, yani milletlerarası niteliği haiz olduğu anlamına 

gelmektedir14. Ancak yabancılık unsuru taşıyan sözleşme ile uluslararası sözleşme 

                                                 
11 ŞANLI, (Ticari Akitlerin Hazırlanması), s. 219.  
12 AKINCI, a.g.e., s. 27. 
13 ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 3.  
14 Ergin NOMER/Cemal ŞANLI, Devletler Hususi Hukuku, Beta Yayınları, Đstanbul, 2006, s. 5; 
Milletlerarası olma hali ise, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanun 1’ de 
görülmektedir (RG 12.12.2007/ 26728). Kanun kapsamında yabancılık unsurundan bahsedilmekte; 
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tamamıyla aynı kavramlar olarak görülmemektedir. Bir sözleşmenin uluslararası 

sözleşme olarak nitelendirilmesi için, sözleşmenin birden çok ülkenin hukuk sistemi 

ile olan bağlantısını göz önünde bulunduran görüşün15 karşısında, klasik görüş16 

uluslararası sözleşme çerçevesini daraltarak sözleşme ile ilgili şahıs ve coğrafi 

unsurlardan hareket etmektedir. Klasik görüşe göre, bir sözleşmenin uluslararası 

sayılabilmesi için tarafların farklı vatandaşlıkta olması ya da farklı ülkelerde 

ikametgaha veya mutad meskene sahip olması ya da sözleşmenin konusu olan hizmet, 

mal veya ödemelerin ülke sınırını aşıyor olması gerekmektedir17.  Oysa günümüzdeki 

eğilim, sözleşmelerin ekonomik karakterlerini ön planda tutarak coğrafi olarak bir 

yabancılık unsuru taşımasa, birden çok hukuk sistemi ile irtibat halinde olmasa dahi 

uluslararası ticareti ilgilendirmeleri halinde “uluslararası sözleşme” olarak 

nitelendirileceklerini kabul etmektedir18. Kanaatimizce de, uluslararası hukukun 

giderek genişleyen sahası ve uluslararası ilişkilerin hacim kazanması, uluslararası 

normların cazip hale getirilmesi amacı göz önünde bulundurulacak olursa uluslararası 

ticareti ilgilendiren sözleşmeleri uluslararası ticari sözleşme olarak nitelendirmek 

yerinde olacaktır.  

                                                                                                                                          
ancak hangi hallerin hukuki ilişkiye milletlerarası nitelik kazandıracağı sayılmamaktadır. 
Uygulamadan ortaya çıkan odur ki; hukuki ilişkiye yabancı devlet vatandaşlarının dahil olması, 
taraflardan birinin ikametgahının yabancı ülkelerde olması, ihtilaf konusu şeyin yabancı ülkede 
bulunması vs. haller ilişkiye yabancılık unsuru kazandıracak ve onu milletlerarası hale getirecektir. 
15 Cemal ŞANLI, Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 181, Ankara, 1986, s. 29 vd.; H. Hoyer, Some Remarks on 
Arts. 1,2 and 20 of the EC Drafts Convention, European Private International Law of 
Obligations, Ed. Lando-Hoffmann-Siehr, Tübingen, 1975, s. 115 (ŞANLI’dan naklen, (Esasa 
Uygulanacak Hukuk), s. 31, dn.66).  
16 O. LANDO, International Situations and «Situations Involving a Choice between the Laws of 
Different Legal Systems», Harmonisations of PIL, by the E.E.C., Ed. K. Lipstein, London, 1975, s. 18 
ŞANLI’dan naklen, (Esasa Uygulanacak Hukuk), s. 31, dn. 67).  
17 Objektif açıdan iki veya daha çok ülke ile bağlantılı olan sözleşmenin milletlerarası sözleşme olarak 
kabul edilmesi de savunulan görüşler arasındadır.: Nihal ULUOCAK, Milletlerarası Özel Hukuk 
Dersleri, Đstanbul, 1989, s. 3-4; Bir diğer görüş ise hukuki ilişkinin bir unsurunun hakimin 
hukukundan (lex fori) başka bir hukukun uygulanmasını gösteriyor olmasını aramaktadır.: ŞANLI/ 
EKŞĐ’ den naklen: Hans HOYER, Some Remarks on Arts. 1, 2 and 20 of the EC Draft 
Convention, European Private International Law  of Obligations, Edt. Lando/ von Hoffmann/ Siehr, 
Tübingen 1975, s. 115. 
18 ŞANLI, (Esasa Uygulanacak Hukuk), s. 29 vd.; “Uluslararası ticari sözleşmeleri tanımlayan diğer 
görüşler arasında hukuki ilişkinin bir unsurunun hakimin hukukundan (lex fori) başka bir hukukun 
uygulanmasını göstermesi halini, ifa işleminin tek bir ülkede meydana gelmemesi halini kriter alanlar 
da bulunmaktadır. Sonuç olarak doktrin, uluslararası sözleşme ile yabancılık unsuru taşıyan 
sözleşmenin aynı kavramlar olmadığını; yabancılık unsuru taşıyan sözleşmenin sübjektif kriterlere 
dayalı olarak da belirlenebileceğini ve bu nedenle çerçevesinin daha geniş olduğunu kabul 
etmektedir”.: ŞANLI/ EKŞĐ, a.g.e., s. 5 vd.  
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Uluslararası ticaretin gerek duyduğu serbestlik ve hızlılık ihtiyaçlarına hizmet 

eden unsur uluslararası ticaretin ticari sözleşmeler üzerine kurulu olmasıdır. Zira 

uluslararası ticari sözleşmeler uluslararası ticaretin merkezinde yer almaktadır. 

Sözleşmenin ticari nitelik taşıyıp taşımadığı konusunda ise, Türk hukuku bakımından 

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş “ticari iş” kriteri yeterli olacaktır. Bu 

durumda, tarafları tacir olan sözleşmelerin ticari sözleşme olarak nitelendirilmesi 

sonucu ortaya çıkar19.  

Đç hukukta sözleşmelerin dayandığı “sözleşme serbestisi” kendini uluslararası 

hukukta da göstermektedir. Bu sayede, taraflar akdin konusunu ve karşılıklı 

yükümlülükleri serbestçe tayin edebilmekte20 ve istedikleri özerklik ve hareket 

serbestisine sahip olmaktadırlar. Uluslararası ticari sözleşmeleri düzenleyen 

uluslararası borçlar kanunu ya da ticaret kanununun mevcut olmayışı ve uluslararası 

bir ticaret mahkemesinin bulunmayışı ticari sözleşmelerin şekli ve maddi muhtevası 

ve olası uyuşmazlıkların çözüm metodlarının belirlenmesini taraflara bırakan diğer bir 

husustur21. 

Ticari akitlerden kaynaklanan ihtilâfların çözüm aşamasında ortaya çıkacak 

aksaklıklar bir yana, akitlerin hazırlanması, yorumlanması ve tatbiki aşamasında da 

tarafların karşı karşıya gelecekleri zorluklar bulunmaktadır. Sözleşme serbestisi, her 

ne kadar taraflara irade özgürlüğü sağlasa da bu serbesti sayesinde çeşitli 

varyasyonlarda karşımıza çıkan sözleşmeler yorum ve tatbik sorununu beraberinde 

getirmektedir. Sözleşmelerin yorumu ve uygulaması taraflar arasındaki menfaat 

dengelerinin adalete uygun olarak ayarlanması amacına matuf olmalıdır. Nitekim 

sözleşmelerin yorumunda ufak aksaklıklar taraflardan birisi aleyhine büyük kayıplara 

ya da lehine büyük haksız kazançlara sebebiyet verebilmektedir. Tüm bu haksız 

uygulamaların önüne geçilebilmesi, sözleşmelerin içeriğinin  kapsamlı ve ayrıntılı 

                                                 
19 Hüseyin ÜLGEN/Ömer TEOMAN/Mehmet HELVACI/Abuzer KENDĐGELEN/Aslan 
KAYA/N.Füsun NOMER ERTAN, Ticari Đşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, Đstanbul, 2008, s. 237 
vd. 
20 Bir akdin konususunu tayin serbestisinin sınırları BK 19/2’de genel olarak belirtilmiştir. Bu 
sınırlarar aykırılık halinde akdin batıl (hükümsüz) olacağı da BK 20/1’de ifade edilmiştir. Đki temel 
grupta toplanırsa, BK 19/1’e göre akdin konusu hukuka ve ahlâka aykırı olmamalıdır: M. Kemal 
OĞUZMAN/M. Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, Đstanbul, 2009, s. 
72 vd.; Uluslararası hukuk açısından ise baktığımızda emredici nitelikli kuralların mevcut olmadığı 
göz önünde bulundurulmalıdır.  
21 ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 7 vd. 
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olarak belirlenmesi gerektirmektedir. Uluslararası ticaret pratiğinin ihtiyaç duyduğu 

sürat niteliği bu zaman kaybını tercih etmeyecektir; zira uluslararası ticari hayatın 

taraflarının, ticari ilişkiler içinde arayacakları en temel özelliğin hızlılık olduğunu 

belirtmiş bulunmaktayız. Muhtemel ihtilaflarda uygulanacak normların belirsizliği 

veyahut da sözleşmelerde tarafların iradelerini tam olarak yansıtmaları için ayrıntılı 

düzenlemeler yapmalarının gerekli olması, uluslararası ticaret pratiğine ters 

düşmektedir. Değinilen tüm bu olumsuzluklar, uluslararası ticari hayatta rol alan 

kişilerin zaman, para ve emek kayıplarına yol açmanın yanı sıra, uluslararası  ticari 

ilişkileri cazip olmaktan uzaklaştırmaktadır.  

 

B. Uluslararası Ticari Satımlar 

Uluslararası ticaret uygulamasında; her çeşit sözleşme ilişkisi içinde, ticari 

terimlere rastlanmaktaysa da ticari satımların özellik arz ettiği görülmektedir. Bu 

özellik uluslararası ticaretin daha çok büyük çaplı satım sözleşmeleri ekseninde 

gelişmesinden ve günümüzde de genelde büyük hacimli satım sözleşmeleri 

kapsamında gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır22.  

Uluslararası ticari satım sözleşmeleri, tarafların milliyetine bakılmaksızın 

farklı devletlerde ve genellikle hazır olmayan taraflar arasında kurulan para 

karşılığında bir malın değiştirilmesi hükümlerini havi sözleşmelerdir23. Satım 

sözleşmelerinin hukuki tanımı üzerinde fazla tartışma söz konusu olmamakla 

beraber, hangi satımların uluslararası ticari satım sayılacağı tereddüde neden olabilir. 

Nitekim bu konuda ortaya konulan bir görüşe göre, akdin birden çok hukuk sistemi 

ile bağlantılı olması; bir başka görüşe göre akdin taraflarının milliyeti ya da akdin 

kurulma ve icra yerleri arasındaki fark, akit konusu şeyin ülke sınırlarını aşması o 

akdi uluslararası ticari akit olarak nitelendirmeyi gerektirecektir24. Günümüzde 

uluslararası ticaret hukukunun karakterine de uygun olarak genel eğilim, akdin maddi 

ve ekonomik unsurlarının uluslararası ticareti ilgilendirmesi halinde bu akitlere 

uluslararası akit niteliği tanınmasıdır25. Bize göre de; uluslararası ticari satım 

                                                 
 
22 Cemal ŞANLI, (Ticari Akitlerin Hazırlanması), s. 1. 
23 Cevdet YAVUZ, Türk Borçlar Özel Hukuku, Beta Yayınları, Đstanbul, 2007, s. 41. 
24 Bkz. yuk.: Birinci Bölüm , II, A. 
25 Cemal ŞANLI, (Ticari Akitlerin Hazırlanması), s. 5.  
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sözleşmeleri, maddi unsurları uluslararası nitelik taşıyan, taraflar arasında para 

karşılığında malların mübadelesi yükümlülüğünü getiren satım sözleşmeleri olarak 

tanımlanmalıdır. Bunlar malların bir ülkeden bir başka ülkeye deniz, hava, kara veya 

demiryoluyla, güncel uygulamalar doğrultusunda konteynerler içinde ya da 

geleneksel taşıma (kargo) yöntemleri ile aktarılmasını gerekli kılan sözleşmelerdir26.  

 

C. Uluslararası Ticari Terimler   

Ticari terimler geniş taraf serbestisinin kendini en fazla hissettirdiği alandır. 

Ticari satım sözleşmelerinin nitelikleriyle beraber değerlendirecek olursak; ticari 

terimler, sözleşmelerin hazırlanması aşamasında tarafları ayrıntılı düzenlemelere 

girme zahmetinden kurtarmakta ve uyuşmazlıkların çözümü safhasında adalete 

uygun ve yeknesak yorumlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Nitekim uluslararası ticari 

terimlerin mal satımının her yönüne ilişkin standart kurallar olarak tanımlandığı 

görülmektedir27. Ticari terimler; muğlaklıktan uzaktır, sade bir anlatımla 

oluşturulmuştur, ticari hayatın aktörlerinin ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası ticari terimler, milli hukuk ve uluslararası konvansiyonların sayıca fazla 

olmasından dolayı ortaya çıkacak farklı anlam ve birbirine uzak yorumları büyük 

ölçüde ortadan kaldırmaktadır28. Uluslararası ticaret rejiminin temel yapısını 

oluşturan bu terimleri, eşya satımına ilişkin terimler, satılan malların taşımasına 

ilişkin terimler, kısaltılmış terimler, ihtilafların çözümüne ilişkin standartlar olarak 

kategorize etmek mümkündür29.  

Hizmet ettiği tüm ihtiyaçlara rağmen ticari terimlerin oluşturması, 

münhasıran bu terimlerin yorumlanması aşamasında orta çıkan uyuşmazlıkların 

tamamıyla önüne geçememektedir. Zira terimlerin yorumlanması ülkeler arasında 

                                                 
26 Leo D’ARCY/ Carole MURRAY/ Barbara CLEAVE, Schmıtthoff’s Export Trade (The Law and 
Practice of International Trade), Sweet& Maxwell, Londra, 2000, s. 2. 
27 Adolf H. HERMANN, International Trade Terms (Standart Terms for Contracts for the 
International Sale of Goods, Graham& Trotman/ Martinus Nijhoff, London, 1994, s. XV. 
28 HERMANN, a.g.e., s. XV. 
29 HERMANN, a.g.e., s. XV: ”Yazara göre uluslararası ticari terimler söz konusu niteliklerini üç 
kullanım tarzı ile ortaya koyabilirler. Bunlardan birincisi sözleşmenin bir parçası olarak sözleşmeye 
eklenmeleridir. Đkinci olarak, taraflar arasında yazılı bir sözleşme yapılmayacak ve mektup, telefax 
teatisi yapılacak yada şifahi sözleşme kurulacaksa taraflar ticari yaşamın genel şartları olarak bu 
terimleri sözleşmelerine tatbik edebilirler. Üçüncü ihtimalde ise taraflar gerek sözleşmenin yorum ve 
tatbikinde gerekse ticari yaşamın genel standartlarının belirlenmesinde yardımcı olarak bu terimleri 
kullanabilirler”. 
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farklılıklar gösterebilmektedir. Oysa uluslararası ticari terimler hukuki kalıpları ve 

muğlaklığı reddetmeli ve ticari hayatın aktörlerinin ve devletlerin ihtiyaçlarına 

karşılık gösterecek şekilde sade ifadeler üzerine kurulu olmalıdır30. Terimlerin 

yorumundaki farklılıklar, uluslararası ticaretin bu terimleri oluşturmasındaki temel 

amaca hizmet edilememesini ve yorum aşamasında taraflar arasında uyuşmazlık 

çıkmasını sonuçlamaktadır. Uluslararası ticaret alanında kullanılan terimlere ilişkin 

yeknesak bir yorumun sağlanması, değişik ülkelerde yapılacak yorum farklılıklarını 

en aza indirecektir31. 

Yukarıda belirtildiği üzere uluslararası ticarette kullanılan terimlerin farklı 

ülkeler arasında farklı yorumlara sahip olması, uyuşmazlıkların çözümü aşamasına 

münhasıran getirilen tahkim müessesesinin yetersiz kalması, uluslararası ticari 

sözleşmelerin gerek hazırlanması gerekse ihtilafların çözümü aşamasında tarafların 

güvenebileceği ve sonucunu tahmin edebileceği, genel geçer yorum kurallarına 

ihtiyaç göstermektedir. Başka bir deyişle; uluslararası ticaretin aradığı çözüm sadece 

uyuşmazlıkların oluşması safhasına ya da sözleşmelerin hazırlanması aşamasına 

münhasır kalmamalıdır. Sözleşmelerin hazırlanması aşamasında taraflara hız 

kazandırmanın yanı sıra, sözleşmelerin tatbiki, yorumu ve olası uyuşmazlıkların 

çözümü safhalarında da azami düzeyde yeknesaklığı sağlamalıdır. Uluslararası 

ticaret alanında  yaygın olarak kullanılan terimlerin yorumlanması ve içeriklerinin 

doldurulması için bir dizi uluslararası kural oluşturulması zorunluluk haline 

gelmiştir. Bu sayede, terimlerin kullanımlarında ülkeler arasındaki yorum 

farklılıkları tamamen ortadan kaldırılmasa dahi en aza indirgenebilecektir. Tarafların 

içinde bulundukları risk azalacak ve gerekli olan sürat sağlanmış olacaktır.  

Uluslararası ticari ilişkilerin hacmi göz önünde bulundurulduğunda, masraflı 

ihtilâfların önüne geçilmesi azami düzeyde engellenebilecektir. Bunun yanında, 

uluslararası ticari terimlerin bu şekilde yeknesaklaştırılması sanayileşmiş ülkelerle 

üçüncü dünya ülkelerinin çıkarları arasında uyum sağlanmasına da hizmet eder32.  

 

                                                 
30 HERMANN, a.g.e., s. XV. 
31 Incoterms 2000 (Ticari Terimlerle Đlgili ICC’nin Resmi Kuralları için Açıklamalar), MTO 
Yayın No: 560, Ankara, 2000, s. 5. 
32 Ercüment ERDEM, SĐF Satışlar (CIF SALES), Beta Yayınları, Đstanbul, 1999, s. 5.   
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Uluslararası ticaret uygulaması kapsamında ortaya çıkan yorum sorunlarına 

çözüm getirmek amacıyla, Milletlerarası Ticaret Odası uluslararası ticari satımlarda 

tarafların en yaygın olarak kullandığı ticari terimlerin yorumuna hizmet etmek üzere 

faaliyete geçmiş, söz konusu terimlerin yorumunda geçerli olacak ve çalışmamızın 

konusunu oluşturan bir dizi kuralı ilk kez 1936’da “Incoterms 1936“ adıyla  

yayımlamıştır33. 

§ 2. INCOTERMS 

I. Genel Olarak 

Incoterms’in ne şekilde uygulanacağının aydınlatılması için,  Incoterms’in 

hukuki niteliği ortaya konulması gerekmektedir. 

 

A. Incoterms’in Hukuki Niteliği 

Incoterms’in hukuki niteliğinin değerlendirilmesi, sözleşmesel etkisinin 

belirlenmesi için zorunludur. Ulusal ya da uluslararası otorite sahibi herhangi bir 

organ tarafından ortaya çıkarılmamış bu kuralların bağlayıcılık niteliğinin tespiti 

kuralların uygulanmasında birinci derecede etkili olacaktır.  

Hukuki nitelik probleminin aydınlatılması, kurallar kademelenmesi açısından 

önem taşıyan bir husustur. Incoterms’in sözleşmeye hakim olan ulusal hukuk 

hükümleriyle karşılaştığı durumlarda uygulanabilirliğinin belirlenmesi, sözleşmeye 

hakim olan hukukun emredici hükümleri ile aralarındaki  öncelik ilişkisinin tespiti 

gerekmektedir34.  

Çalışmamızın bu bölümünde Incoterms’in hukuki niteliği üzerinde 

durulacaktır35. 

                                                 
33 Incoterms 2000, s. 3; ICC söz konusu sözleşmesel standartları uluslararası ticaretin gelişimine 
uygun olarak düzenli olarak güncelleştirmiştir.  
34 HERMANN, a.g.e., s. 2. 
35

 Uluslararası standartlar hukuk ile aynı alanı düzenlemektedir. Uluslararası standartlar, zorlayıcılık 
kazanmak için yasa marifetiyle meşrulaştırılmaya ihtiyaç duymaktadır. Modern hukuk teorisine göre, 
bu durum standartların emredici niteliğe bürünebilmesi için zorunludur. Bu nedenledir ki, uluslararası 
standartlar bir hukuk değildir. Kodifike edildikleri durumda bir hukuksal norm halini alırlar. Ulusal ya 
da uluslararası otoritelerce ortaya konulmuş hukuk normlarına karşıt olarak, uluslararası standartlar bir 
otoriteden değil pratikten ortaya çıkarlar. Uluslararası standartlar bağlayıcı bir niteliği haiz olmamakla 
beraber, kullanılmamaları halinde söz konusu olacak ilk yaptırım uluslararası pazarın doğrudan 
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Kaynak bakımından değerlendirildiğinde, uluslararası hukukta düzenleme 

getiren kuralların devletler arasında akdedilmiş olması, devletlerarası anlaşmalarla 

kurulmuş uluslararası örgütlerce çıkarılmış olması36, sivil inisiyatif tarafından 

oluşturulmuş uluslararası örgütlerce çıkarılmış olması  ve nihayetinde uluslararası 

kamuoyunca ortaya çıkarılmış bir örf adet veya ticari teamül olması mümkündür. 

Incoterms’i ortaya çıktığı kaynak bakımından değerlendirdiğimizde, öncelikle 

bu kuralları ortaya çıkaran kaynak olan Milletlerarası Ticaret Odası’nın niteliği ve 

yapısına değinmek gerekmektedir. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-International 

Chamber of Commerce/MTO)’nın temelleri, 1919 yılında ABD’nin Atlanta şehrinde 

Belçika, Fransa, Đtalya, Đngiltere ve ABD’nin öncülüğünde gerçekleşen bir 

uluslararası konferansta atılmıştır37. Milletlerarası Ticaret Odası’nın kuruluşu 

aşamasından itibaren amacı; uluslararası ticaretin ve yatırımların gelişmesine 

yardımcı olmak; hizmetin, malın ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamak ve 

kolaylaştırmak için yeni pazarlar oluşturmak olmuştur38. Bu anlamda MTO; 

himayecilikle mücadele, uluslararası ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesi, özel 

teşebbüsün güçlendirilmesi uluslararası iş dünyasının gerektirdiği şartların düzeltilip 

standart hale getirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir39. MTO’nun, 

uluslararası hukuk alanında, devletleri ya da bireyleri bağlayıcı kararlar alma gücü 

bulunmamaktadır. Bu nedenle aldığı kararlar veya ortaya çıkarmış olduğu hukuki 

enstrümanlar sadece tavsiye niteliğindedir. MTO’nun belirtilen bu niteliği 

Incoterms’in de uluslararası hukukun süjelerini bağlayıcı nitelikte olmadığı sonucunu 

ortaya koymaktadır. 

Milletlerarası Ticaret Odası tarafından ortaya çıkarılmış olan Incoterms’in 

hukuki niteliği hakkında doktrinde tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu 

kuralların pozitif hukuk normu olduğunun, ticari örf- adet olduğunun, ticari teamül 

                                                                                                                                          
göstereceği bir tepki olarak uluslararası alanda itibar kaybı olacaktır.: Peter NOBEL, International 
Standards and the Law, Staempfli Publishers Ltd, Berne, 2005, s. 11.  

36 Birleşmiş Milletler nezdinde bulunan BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (United Nations 
Commisssion on International Trade Law- UNCITRAL) tarafından uluslararası ticaret hukukunun 
modernleştirilmesi ve homojenleştirilmesi amacıyla çok sayıda kural çıkartılmıştır ve çıkartılmaktadır. 
Hamburg Kuralları olarak anılan 1978 tarihli Milletler Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesi bunlara bir 
örnektir. UNCITRAL’ tarafından çıkarılmış diğer kurallar için bkz. www.uncitral.org/uncitral  
37 ÜLGEN, Ticari Đşletme Hukuku, s. 30. 
38 çevrimiçi, http://www.iccwbo.org/id93/index.html, 25.08.2005. 
39 ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku, s. 31. 
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olduğunun, sui generis nitelikli hükümler olduğunun, lex mercatoria olduğunun, 

genel işlem şartı olduğunun ileri sürüldüğü görülmektedir. Şimdi bu görüşlerin her 

biri üzerinde durarak, Incoterms’in hukuki niteliğine ulaşılmaya çalışacağız. 

Incoterms’in uluslararası örf adet hukuku olduğu görüşü, terimlerin 

uygulanma kabiliyeti göz önünde bulundurulduğunda kabul edilebilir nitelikte 

değildir. Milletlerarası Ticaret Odası tarafından bir bütün haline getirilmiş olsalar da, 

ortaya çıkmaları uluslararası ticaretin aktörleri tarafından gerçekleştirilen 

Incoterms’in bu bakımdan örf adet kuralları ile benzerlik arz ettiği yadsınamaz. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere  Incoterms, uluslararası ticarette en yaygın olarak 

kullanılan terimlerin yorumu için getirilen kurallardır40. Ortak yoruma ulaşmayı 

amaçlayan  bu kuralların ortaya çıkışı uluslararası ticaretin aktörlerinin yoruma konu 

edilen terimleri yaygın olarak kullanması ve terimlerin söz konusu çevrede genel 

kabul görmesidir. Incoterms satım sözleşmelerinde nakliye ve teslim hususlarındaki 

uzun süreçli, yerleşmiş pratiğin yansımasıdır41. Bu bakımdan uluslararası hukuk 

kişilerinin tutum ve davranışları sonucu birlikte oluşturdukları yazılı olmayan 

uluslararası hukuk kuralları olan örf adet kuralları ile benzerlik göstermektedir42. 

Çalışmamızın ilerideki bölümlerinde  inceleneceği üzere, Incoterms’in uygulanma 

kabiliyetine sahip olması, tarafların mutabakatıyla bu kuralların sözleşmeye dahil 

edilmesi halinde mümkün olacaktır. Yani tarafların, yapacakları sözleşmenin bu 

kurallara tabi olduğunu kararlaştırmaları gerekmektedir43. Oysa uluslararası örf ve 

adet kuralları, asıl kaynaklarda ihtilafa uygulanacak hüküm bulunmaması halinde 

hakim tarafından kendiliğinden uygulanır44. Uygulanma kabiliyetine ilişkin bu 

                                                 
40 Incoterms 2000, s.5. 
41 Henry Deeb GABRIEL, Contracts for the Sale of Goods: A Comparison of  Domestic and 
International Law,  Oceana Publication NC, 2004, s. 241. 
42 Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, s. 34. 
43 Sabih ARKAN, a.g.e., s. 16.  
44 ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku, s. 12; Ticari ihtilaflarda, asıl kaynaklarda hüküm bulunmaması 
halinde ticari örf ve adetin hakim tarafından re’sen uygulanacak olması TK 1/2 ‘de düzenlenmiştir. 
Uluslar arası nitelikli ihtilaflarda da. Bu uygulanış sırasına engel teşkil edecek herhangi bir kısıtlayıcı 
hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki, her ne kadar uluslararası nitelik arz ederse etsin,  ticaret alanında 
devletler üstü yargısal bir mekanizma bulunmadığı için (tahkim müesseseleri dışında) yine bir milli 
mahkeme yetkili olacaktır. Bu da iç hukukun normlar hiyerarşisi kurallarının uygulanması anlamına 
gelecektir. Bu durumda, konuyu TK çerçevesinde ele almanın yerinde olduğun kanaatindeyiz. 
Başkaca milli hukuk sistemlerinin yargılamada hakim olması halinde ise, her bir milli hukukun 
normlar hiyerarşisi kurallarının göz önünde bulundurulması gerekecektir. 
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farklılık Incoterms’in uluslararası örf- adet kuralları olarak kabul edilmesinin 

mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. 

 Incoterms’in ticari teamül olduğu da savunulan görüşler arasında bulunmakla 

beraber, bu terimleri ticari teamül olarak nitelendirmek mümkün görünmemektedir. 

Ticari teamül, henüz ticari örf adet sayılmamakla beraber tarafların iradelerinin 

yorumunda rol oynayan, ilgili ticari çevrede uygulanagelmiş ve genel kabul görmüş 

kurallardır45. Ticari teamüller, eylemsel alışkanlık olarak da tanımlanmakta, irade 

beyanlarının yorumlanmasında işlev gördükleri ve kanunda açık hüküm 

bulunmadıkça ya da örf adet olarak kabul edildiği saptanmadıkça hukuk kuralı olarak 

değerlendirilip uygulanamayacağı kabul edilmektedir46. Ticari teamüllerin 

özelliklerinden birisi “uzun süre içinde uygulanır olma” dır. Incoterms’in geçirmiş 

olduğu revizyonlar göz önünde bulundurulduğunda47 belirtilen özelliği taşıdığından 

bahsedilemeyecektir48. Alman Hukukunda Incoterms’in ticari teamül olduğunu kabul 

eden görüş49, sözleşmeyi zımnen ya da açık olarak ilgilendirmeseler dahi uygulama 

alanı bulacaklarını da ileri sürmektedir50.  Bu savı ise HGB 346 uyarınca, tarafların 

tacir olması halinde ticari teamüllerin dikkate alınmasının zorunluluğuna 

dayandırmaktadır51. Oysa çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde belirteceğimiz üzere 

Incoterms’in bir sözleşme ilişkisinde uygulanabilmesi için taraflarca bu konuda 

mutabık kalınmış olmalıdır. Taraf iradelerinin haricinde bir uygulama kabiliyetinden 

bahsetmek mümkün değildir. Sözleşmelere uygulanması ancak tarafların 

mutabakatıyla mümkün olabilecek Incoterms’i ticari teamül olarak nitelendiren 

                                                 
45 Hayri DOMANĐÇ, Ticaret Hukukunun Umumi Esasları, s. 10 
46 ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku, s. 99. 
47 Incoterms, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 yıllarında gerçekleştirilen revizyonlardan sonra 2000 
yılında gerçekleşen değişiklik ile son halini almıştır. 
48 Arslan KAYA, Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukuki Durumu, Beta Yayınları, Đstanbul, 1995, s. 
23. 
49 “Alman hukukunda, Incoterms’i ticari teamül olarak kabul eden görüş taraftarları da ikiye 
ayrılmaktadır. Incoterms’i doğrudan ticari teamül olarak kabul eden görüş (Ruβ, Heymann, Horn) 
yanında, orta yolu temsil eden görüş (Basedow, Eisemann, Melis) Incoterms’i çekirdek ve yan alanları 
olarak ikiye bölmekte ve çekirdek alanın ticari teamül ve ticari gelenekleri ifade ettiğini, yan alanın ise 
ancak katılan çevrelerce onaylanması ve sürekli olarak uygulanması halinde çekirdek alan halinde 
gelebileceğini kabul etmektedir”.: (Fatih DOĞAN’ dan naklen, “Incoterms 2000”, Ömer TEOMAN’ a 
55. Yaşgünü Armağanı, Beta Yayınları, Đstanbul, 2002, s. 343- 344. 
50 Said DILSHAD, Das Risiko der Erteilung von Exportgenehmigungen nach dem Incoterms, 
verglichen mit dem BGB, Dissertation, Trier, 1993, s. 36: (DOĞAN’dan naklen, a.g.m., s. 343.) 
51 Türk Hukukunda ise, TK 2/1 hükmü gereği ancak ticari örf ve adet olarak kabul edilmesi halinde 
ticari teamül hükme esas alınabilecek, yani uygulanma kabiliyetini haiz olacaktır.  
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görüşün kabul edilemeyeceği kanaatindeyiz. Alman Hukukunda ticari teamüllerin 

tarafların hiçbir özel mutabakatına hatta bilgisine gerek olmaksızın kanundan dolayı 

uygulanacağı kabul edilmektedir. Hukukumuz açısından ise ticari teamüllerin 

uygulanması için taraflarca iddia edilmesi ve ispatlanması gerekmektedir52. 

Incoterms’in sözleşmeye dahil edilmesi halinde doğrudan uygulanacak olması, 

tarafların herhangi bir iddia ve ispat yükümlülüğünün bulunmadığını göstermektedir. 

Şu halde, Incoterms’i ticari teamül olarak nitelendirmenin mümkün olmadığı 

ortadadır.  

Incoterms’in uluslararası nitelikli özel hukuk hükümleri olduğu düşünüldüğü 

takdirde ise, ilk olarak kuralları ortaya çıkaran organın hukuki niteliği bakımından 

ikinci olarak da uluslararası ticaret hukukunun genel yapısı bakımından bu sorunun 

olumlu yanıtlanması mümkün görünmemektedir53. MTO kanun koyma yetkisini haiz 

bir teşkilat değildir54. Kanun koyma yetkisi olmayan bir teşkilatın, kanun niteliğinde 

bağlayıcı kurallar koyması mümkün olmayacaktır. Kaldı ki, uluslararası özel hukuk 

alanında kanun nitelikli, bağlayıcı kuralların bulunduğundan bahsetmek de mümkün 

değildir55. Bu nedenle Incoterms’e şekli anlamda uluslararası özel hukuk normu 

niteliği tanınamayacaktır. 

Ticari ihtilâflara uygulanacak kurallar manzumesi olması Incoterms’in lex 

mercatoria olarak değerlendirilmesini de gündeme getirmektedir. Türk Devletler 

Hususi Hukuku bakımından taraflar hukuk seçiminde herhangi bir sınırlamaya tabi 

değildir56. Bu nedenledir ki, Incoterms herhangi bir devlete ait olmayan maddi hukuk 

kuralları olarak tercih edilebilir; ancak bu durum, Incoterms’e doğrudan “lex 

mercatoria” niteliği kazandırmaz. Lex mercatoria, milletlerarası ticari ve sınai 

sektörde hukuki ilişkiye giren tarafların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemede 

kullandıkları ticari örf, adet ve teamüllerin bütününü ifade etmektedir57. Tanımından 

                                                 
52 DOĞAN, a.g.e., s. 345. 
53 Incoterms’in kanun özelliği taşımadığı birçok yazar tarafından kabul edilmektedir.,: EISMANN, 
Die Incoterms in Handel und Verkehr, s. 18: DOĞAN’dan naklen, a.g.m., s. 342.  
54 KAYA, a.g.e., s. 21. 
55 Zira ICC, bu terimlerin kullanılması yönünde uluslararası ticaretin aktörlerine tavsiyede 
bulunmaktadır.: SCHLEGELBERGER, Handelsgesetzbuch, Kommentar, 5. Aufl., München, 1976,& 
346, Rn. 50.: (DOĞAN'dan naklen, a.g.m., s. 339- 340). 
56 NOMER/ŞANLI, a.g.e., s. 294 vd. 
57 Monica KILIAN; ”CISG and The Problem With Law Jurisdictions”, (çevrimiçi); 
www.law.fsu.edu/journals/transnationals/vol102/kilian.pdf] 12.03.2009, s. 219. 
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da anlaşılacağı üzere, ticari örf adet ya da teamül vasfını haiz olmadığı için 

Incoterms’i lex mercatoria olarak değerlendirmek mümkün değildir.  

Incoterms’in genel işlem şartları olarak nitelendirilmesi de akla gelebilecek 

ihtimallerdendir. Genel işlem şartlarını, “bir sözleşenin diğer sözleşene sözleşmenin 

kuruluşunda sunduğu, çok sayıdaki sözleşmeler için önceden formüle edilmiş 

sözleşme şartları”  şeklinde tanımlamak mümkündür58. Incoterms’in kullanıldığı 

ticari ilişkinin tarafları bakımından değerlendirirsek, bunlardan birisi alıcı diğeri ise 

satıcıdır. Yani bir tarafta müşteri vardır. Bir tarafta müşterinin bulunması, 

Incoterms’in genel işlem şartı olup olmadığının tartışılmasını gerektirmektedir. Bir 

kurallar bütününün genel işlem şartları olarak kabul edilmesi için maddi ve şekli bazı 

özellikleri taşıması zorunludur. Đlk olarak, önceden düzenlenmiş yığınsal sözleşme 

şartları niteliğini haiz olması gereken genel işlem şartları, sözleşmenin bir tarafınca 

diğer tarafa kabul ettirilmelidir. Oysa Incoterms kapsamındaki terimlerin taraf 

menfaatlerini farklı şekillerde karşıladıkları görülmektedir. Taraflar tercih edecekleri 

terim suretiyle isterlerse alıcı, isterlerse satıcının daha lehine bir durum ortaya 

çıkarma imkânına sahiptirler. Sözleşmede yer alacak bir atıfla sözleşmeye dahil 

edilmeleri Incoterms’i genel işlem şartlarına yaklaştırsa da, yukarıda belirttiğimiz 

sebeple genel işlem şartı olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz. 

Son olarak, dayanağını BM Satım Hukukundan da alan ve Incoterms’i 

yalnızca bir yorum aracı olarak değerlendiren yazarlar bulunmaktadır. CISG 9 ticari 

bir sözleşmede, sözleşmeye katılan tarafların alışılmış olarak verdikleri anlamların 

geçerli olacağını düzenlemektedir59. Doktrinde Schroter, Schneider ve Lehr’in bu 

görüşü savunduğu görülmektedir60. Alman Federal Mahkemesi de (BGH) 

Incoterms’i normatif karakterli tamamlayıcı yorum kuralları olarak görmektedir61. 

Sonuç Olarak Incoterms, uluslararası ticaretin en yaygın türü olan mal 

satışlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan ticari teamüllerin Milletlerarası Ticaret Odası 

                                                 
58 Sulhi TEKĐNAY/Sermet AKMAN/Haluk BURCUOĞLU/Atilla ALTOP, Borçlar Hukuku (Genel 
Hükümler), Filiz Kitabevi, Đstanbul 1988; s. 205. 
59 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/treaty.html çevrimiçi, 29.08.2008. 
60 “Đki yazar Incoterms’i uluslararası organizasyonların tavsiye kararları ve devlet gruplarının 
açıklamaları olan Soft Law olarak görmektedirler.”: DOĞAN, a.g.m., s.346. 
61 DOĞAN, a.g.m., s. 346. 
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tarafından bir araya getirilmiş uyulması zorunlu olmayan yeknesak yorum kuralları 

bütünüdür62. 

 

 

 

B. Incoterms’in Gelişimi 

Incoterms’in gelişimini değerlendirirken, öncelikle Incoterms’in uluslararası 

ticaretin aktörleri sayesinde ve pratik sonucunda ortaya çıktığını vurgulamak 

gerekmektedir63. Incoterms’in bu gelişim şekli, uluslararası ticari satım işlemlerinin 

temel özelliğinin, iç hukukun aksine, uygalanagelir hâl almış terimler üzerine kurulu 

olmasından kaynaklanmaktadır64. Bu anlamda Incoterms dayanağını uluslararası 

ticaret hukukundaki “sözleşme özgürlüğü” prensibinden almaktadır. Yine sözleşme 

özgürlüğü prensibine bağlı olarak gelişmiş ve güncelleşmiştir65. 

Incoterms’in ortaya çıkışı Milletlerarası Hukuk Derneği’nin (International 

Law Assosation) kapsam dahilindeki terimlerden olan CIF teriminin münferiden yer 

aldığı düzenlemelerine dayanmaktadır66. Milletlerarası Hukuk Derneği’nin, hukukun 

farklı disiplinlerinde uluslararası niteliği bulunan konularda yeknesak kuralların 

oluşturulması amacıyla kurmuş olduğu komisyonların zamanla Milletlerarası Ticaret 

Odası ile işbirliği içinde çalışması sağlanmıştır. Milletlerarası Ticaret Odası’nın 

                                                 
62 ERDEM, (CIF SALES), s. 5.   
63 “Dünya ticaretinde 1800’lü yıllarda denizaşırı ticarette FOB klozu kullanılmaktaydı. Yaklaşık 
olarak 40 yıl sonra CIF ve C&F klozları FOB klozundan türetilmiştir. Yani bugün de Incoterms’ in en 
fazla kullanılmakta olan terimleri ve tümünün ortaya çıkması ve şekillendirilişi bizzat ticaret pratiği 
tarafından gerçekleştirilmiştir.”: Kazi mierz NIZINSKI, Die Handelsüblichen und Rechtlichen 
Konsequenzen des FOB-Problems, Wien, 1968, s. 6; Frédéric EISMANN, Die Incoterms im 
internationalen Warenkaufrecht, Stuttgart, 1967 (DOĞAN’dan naklen, a.g.m., s. 339).  
64 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 7. 
65 DOĞAN, a,g,e., s. 335; Ercüment ERDEM, “Incoterms 2000”, Milletlerarası Ticaret Hukuku ile 
Đlgili Makaleler, Beta Yayınları, Đstanbul,  2008, s. 223. 
66 “CIF terimine ilişkin ilk düzenleme Milletlerarası Hukuk Derneği’nin 1924 yılında Stokholm 
Konferansı’nda  ticari satışlarda hasarın geçişi üzerine yapılan çalışmalardır. Kurulan komisyon 
çalışmalarını 1925 Fransız Milli Komitesi tarafından hazırlanan “ CIF Satış Sözleşmeleri ile Đlgili 
Kurallar” projesine dayandırmıştır. Komisyon çalışmalarını Milletlerarası Ticaret Odası ile işbirliği 
içinde gerçekleştirmiştir.Komisyonun çalışmaları sonucunda, “ CIF Sözleşmelere Đlişkin Milletlerarası 
Kurallar 1928” ortaya çıkarılmıştır.  Bu kurallar Varşova Kuralları olarak da anılmaktadır. 
Düzenlemeye yönelik eleştiriler göz önünde bulundurulmak suretiyle 1932 yılında  “ 1932 Varşova- 
Oxford Kuralları” (Warshaw- Oxford Rules 1932) kuralları olarak anılan “ CIF Sözleşmelere Đlişkin 
Milletlerarası Kurallar 1932”  (International Rules to Cıf Contracts 1932)  kabul edilmiştir. Her iki 
düzenleme de, Incoterms gibi, tarafların iradelerinin bulunması halinde , sözleşmelere derc edilerek 
“lex contractus” olarak uygulanma kabiliyetini haizdir”.; ERDEM, (Makaleler), s. 221-222. 



 
 

20 

paralel olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında uluslararası ticarette kullanılan çeşitli 

terimlerin yeknesak bir yapıya kavuşturulması amacıyla ilk kez 1921’de bir Kongre 

toplanmış ve “Trade Terms“ kitabının hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu konuda 

ilk kitap 1929 yılında yayımlanmış olup, kitapta sadece altı ticari terim ( FOB, FSA, 

FOT/ FOR, Free Delivered, CIF, C&F) bulunmaktadır67. Bu kitap 1929 yılında 

gözden geçirilerek tekrar basılmıştır68. 

Milletlerarası Ticaret Odası, tarafların en yaygın olarak kullandığı ticari 

terimlerin yorumuna hizmet etmek üzere söz konusu terimlerin yorumunda geçerli 

olacak bir dizi kuralı 1936 yılında Yeknesak Kurallar haline dönüştürmüş ve 

“Incoterms 1936” adı altında yayınlamıştır69. 1936 yılında düzenlenen Incoterms, 

gelişen ticari hayatın gereksinimlerine uyum sağlaması amacıyla birçok kez 

revizyona uğramıştır. Bu durum Incoterms’in ortaya çıkış şekliyle uyum 

sergilemektedir. Zira ticari uygulamaların ortaya çıkardığı kuralların, yeni ticari 

uygulamalara uyarlanması gerekmektedir70. 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 yıllarında 

gerçekleştirilen revizyonlardan sonra 2000 yılında yapılan değişiklik ile son halini 

almış ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)‘nın 560 Sayılı Broşürü olarak 

yayımlanmıştır71.  

Incoterms revizyonlarının ortak özelliği, her birinin belli bir noktada 

odaklanmış olmasıdır72. Örneğin, 1990 değişikliği temelini uluslararası ticarette 

tarafların elektronik haberleşmeyi tercih etmeleri üzerine ortaya çıkan pratikten 

almaktadır. Uluslararası ticaret uygulamasında yaygın olarak kabul gören elektronik 

ticaret birçok kolaylık sağlamakla beraber aydınlatılması gereken noktaları da 

                                                 
67 ERDEM, (Makaleler), s. 222. 
68 1928 yılında yapılan düzenleme Milletlerarası Ticaret Odası’nın 16 No’lu Broşürü olarak 
basılmıştır. 1929 yılında değişikliğe uğrayan düzenleme 68  No’lu Broşür olarak yayınlanmıştır. 
69 Incoterms 2000, s. 5. 
70 Incoterms 2000, s. 6: “Uluslararası ticaret pratiği ile uyumlaştırma amacının güdülüyor olduğunun 
en açık olarak görüldüğü düzenleme FCA teriminin şekillenmesinde görülmektedir. 1980 
revizyonunda ‘Taşıyıcıya Teslim’ anlamına  gelen FCA  terimi, deniz ticaretindeki sıkça karşılaşılan 
kabul noktasının geleneksel FOB noktası yani küpeşte olmaktan çıkıp daha çok gemiye yüklemeden 
önceki karada bir nokta olmasına ilişkin hükümler malların deniz yoluyla veya farklı taşıma araçları 
ile kombine olarak (kombine- multimodel- çok vasıtalı) yapılacak sonraki taşımalar için konteynere 
istiflendiği hali düzenlemek için kabul edilmiştir”. 
71 Incoterms 2000, s. 5. 
72 ERDEM, (Makaleler), s. 23. 
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beraberinde getirmiştir73. Incoterms 2000 değişikliği ise, FAS ve DEQ terimlerinde 

gümrük sorumluluklarının ve FCA teriminde yükleme ve boşaltma borçlarının 

düzenlenmesi üzerinde durmuştur. Bununla beraber 2000 değişikliği ile terimlerin 

yorumunda lafzın daha anlaşılır olması ve ticari uygulamaları olabilecek en yüksek 

seviyede yansıtmak amaçlanmıştır74. 

Incoterms, uluslararası satımları düzenleyen Viyana Konvansiyonu 

(1879)’nun da eksikliklerini gidermiştir ve tarafları söz konusu konvansiyonun 

eksikliklerinin ortaya çıkaracağı muhtemel tehlikelerden korumaktadır. Bununla 

birlikte Incoterms düzenlemesinde Viyana Konvansiyonu ile uyum mümkün 

olduğunca yitirilmemeye çalışılmıştır75. 

 

C. Incoterms’in Uygulanma Kabiliyeti 

Incoterms’in uygulanması, tarafların aralarındaki sözleşmeye Incoterms’in 

uygulanması yönünde iradelerinin bulunması ve bunun sözleşmede belirtilmiş olması 

ile halinde mümkün olacaktır76. Taraflar uluslararası alanda girdikleri ticari satım 

ilişkileri çerçevesinde, satım sözleşmelerinde Incoterms dahilinde bulunan herhangi 

bir terime atıfta bulunarak bu terimin MTO tarafından kabul olunan ve yayımlanan 

tüm sonuçlarını da sözleşme hükmü haline getirmiş olacaklardır77. 

 Sözleşmede taraflar Incoterms’in uygulanması yönündeki iradelerinin yanı 

sıra hangi versiyonunun uygulanmasını istediklerini belirtmelidir78. Incoterms’in 

sözleşmeye çeşitli şekillerde dercedilmesi mümkün iken, MTO’nun tavsiye ettiği atıf 

                                                 
73 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Charles L. KNAPP/ Nathan M. CRYSTAL/ Harry G. PRINCE, Problems 
in Contract Law (Cases and Materials), Apsen Publishers, 5. Bası, New York, 2003, s. 255 vd. 
74 Incoterms 2000, s. 7; Incoterms 2000, s. 3: Incoterms 2000’nin hazırlanması aşamasında faaliyet 
gösteren ICC Uluslararası Ticari Uygulamalar Komisyonu’nun , dünyanın her yanından ve tüm ticari 
sektörlerden üyeleri bulunmaktadır. Bu nedenle Incoterms 2000’in ICC her yerdeki iş hayatının 
ihtiyaçlarına cevap  vereceği garanti edilmektedir. Yani kuralların uluslararası ticaret pratiği ile 
örtüştüğü vurgulanmaktadır”. 
75 HERMANN, a.g.e., s. 3. 
76 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 7, Roy GOODE, Commercial Law, Penguin Publishing, 
London, 2004, s. 867. 
77 HERMANN, a.g.e. , s. 3. 
78 Jan Ramberg, ICC Guıde to Incoterms 2000 ( Understanding and Practical Use), International 
Chamber of Commerce, ICC Publishing S.A., 1999, s. 10: “Yazarın da belirttiği üzere Incoterms’in 10 
yıllık revizyonlarının terimleri uluslararası ticaret pratiğine ayak uydurur kılma gayesinin tek olumsuz 
yönü sözleşmelerde yapılan atıfların uygulanacak versiyonun saptanmasında ihtilaflara neden 
olabilmesidir. Nitekim sözleşme taraflarının yorum kurallarında meydana gelen değişikliklerden 
haberdar olmaması ihtimalinin yanı sıra hangi versiyona atıf yapmış olduklarının belirtmemiş olmaları 
da kuvvetle muhtemeldir”. 
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şekli Incoterms’in hangi versiyonunun da kullanılacağının belirtilmesi şeklinde 

yapılacak bir atıftır79. Nitekim ancak bu şekilde revizyona uğramış hallerden 

hangisinin uygulanacağı konusundaki ihtilafların önüne geçilmiş olabilecektir. Atıf 

tarafların düzenlemiş olduğu bir sözleşmede “Incoterms 2000” (veya başkaca 

versiyonunun tatbiki isteniyorsa bu versiyonun belirtilmesi suretiyle) şeklinde 

yapılmalıdır. Tarafların standart sözleşmeler kullanmaları halinde ise sözleşmenin 

içinde Incoterms’e kendiliğinden atıf bulunması mümkündür. Ancak bu durumda 

standart sözleşmenin içinde bulunan atfın hangi Incoterms versiyonuna olduğuna 

muhakkak dikkat edilmelidir. Eğer 2000 kullanılmak isteniyor ve atıf daha önceki bir 

versiyona örneğin Incoterms 1990’a ise standardize edilmiş bu atıf mutlaka 

“Incoterms 2000" şeklinde değiştirilmelidir. Özellikle Avrupa devletleri 

uygulamasında, tarafların iş ilişkilerinde aralarında yapılacak tüm sözleşmelere 

Incoterms’in uygulanacağını kararlaştırarak Incoterms’i sözleşmelerine dahil ettikleri 

görülmektedir80. 

 

D. Incoterms’in Uygulama Alanı 

Incoterms’in hukuki niteliği üzerinde doktrinde tam bir görüş birliği 

sağlanmamış olduğunu belirtmiş olsak da81; uygulama alanını uluslararası anlaşmalar 

gibi zaman ve konu bakımından incelemeyi uygun görüyoruz. 

Uluslararası satım sözleşmelerinde tarafların yerine getirmesi gereken 

yükümlülükler oldukça geniştir. Taşınır malların satımının sonucu ve gereği olarak, 

denizaşırı taşımalarının sağlanması, taşıma sırasında karşılaşılması muhtemel 

risklerin üstlenilmesi, taşımanın farklı ülkeler arasında gerçekleşmesi nedeniyle 

devletlerin gümrük rejimleri gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve masrafların 

paylaşımı düzenlenen konular arasındadır. Malların hasar ve yararının geçişi, teslim 

zamanı ve şekli, ihracat ve ithalat formalitelerinin kim tarafından gerçekleştirileceği, 

sigorta ve sigorta masraflarına kimin katlanacağı, mülkiyetin geçişi, sözleşmenin 

                                                 
79 Incoterms 2000, s. 7; RAMBERG, a.g.e., s. 10; ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 113. 
80 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 7. 
81 Bkz. yuk.: Đkinci Bölüm, I, A. 
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ihlâli halleri, sorumluluktan kurtulma halleri gibi birçok husus uluslararası satım 

sözleşmeleri kapsamında aydınlatılmak zorundadır82. 

 Incoterms’in uygulama alanının ne olduğu bu noktada özellik arz etmektedir. 

Uluslararası ticari satım sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler olduğunu belirttiğimiz 

Incoterms, çalışmamızın yukarıdaki bölümlerinde açıkladığımız “uluslararası ticari 

satım” olarak nitelendirilebilecek sözleşmelere uygulanacaktır83. Bununla birlikte 

Incoterms, uluslararası ticari satım sözleşmelerini tüm veçheleri ile düzenlememekte, 

esas itibariyle satıcının temel edimi olan teslim ile hasarın geçişi konuları 

düzenlenmektedir84. Satıcının malları alıcının tasarrufuna bırakması, taşıma için 

teslimi ya da varış noktasında teslimi, hasarın geçişi, malların ithalat ve ihracat için 

gümrüklenmesi ve ambalajlanması borçları, alıcının malları teslim alma borcunun 

ifası ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirdiklerinin ispat edilmesi gibi konular 

kapsam dahilindedir. Buna karşılık mülkiyetin devri, mülkiyet hakları, sözleşmenin 

ihlâli ve sonuçları, sorumluluktan kurtulma halleri düzenlenmemiştir85. Uluslararası 

ticari ilişkilerde satım sözleşmelerinin yanı sıra akdedilip satım sözleşmesini 

tamamlayan taşıma, sigorta, finans sözleşmelerine ilişkin olarak ise başkaca 

uluslararası ticari terimler bulunmaktadır86. Sonuç olarak Incoterms, ağırlık noktasını 

uluslararası satımlarda malların sevk ve tesliminde göstermektedir87. 

Incoterms 2000’in konu bakımından uygulama alanını belirlerken 

vurgulanması gereken en önemli hususlardan birisi “satım” kavramının içeriğidir. 

Incoterms 2000, satım sözleşmesinin konusunu sınırlandırırken Viyana Satım 

Sözleşmesi ve ona öncülük eden 1964 tarihli Lahey Sözleşmesi ile paralel bir 

düzenlemeye gitmiştir. Viyana Sözleşmesi gibi Incoterms de genel kuralın aksine 

(kural olarak satım sözleşmesinin konusunu cismani varlığı olan ya da olmayan 

taşınır ve taşınmaz her türlü mal oluşturabilir88), sadece maddi varlığı olan taşınır 

                                                 
82 ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 9 vd. 
83 Bkz.: yuk.: Birinci Bölüm, III, B. 
84 Incoterms 2000, s. 5 vd.; ŞANLI/ EKŞĐ, a.g.e., s. 113 vd.; “Nitekim INCOTERMS’ i ayırt ederek 
incelediğimiz 4 ayrı kategori de, temelini hasarın geçiş anından almaktadır.”: Hüseyin ÜLGEN vd., 
a.g.e., s. 255. 
85 Incoterms 2000, s. 6. 
86 HERMANN, a.g.e., s. 2. 
87 Incoterms 2000, s. 5 vd. 
88 YAVUZ, a.g.e., s. 47; Haluk TANDOĞAN, Borçlar Hukuku  (Özel Borç Đlişkileri), C.I/1,  
Ankara, 1988; s. 78 vd. 
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malların satımını kapsamına almıştır. Incoterms’in uygulama alanına dahil ettiği 

satım kavramının içeriği genel borçlar hukuku kurallarına nispetle oldukça 

daraltılmıştır. Türk hukuku bakımından, BK 182/ 1’ de satım sözleşmesinin konusu 

“satılan mal” olarak belirtilmiştir ve bu çerçevede, para ile değiştirilmesi mümkün ve 

iktisadi değeri olan bütün maddi ve maddi olmayan varlıkların satım sözleşmesine 

konu olabileceği kabul edilmektedir. Hukukumuz bakımından satım konusu olan şey, 

satım sözleşmesinin tabi olacağı şekil açısından önem taşır89. Oysa Incoterms, sadece 

maddi taşınır malları konu edinen uluslararası satım sözleşmelerine 

uygulanabilecektir90. 

Uluslararası satımların bir özelliği; taşıma, sigorta, finansman gibi birçok 

konunun da ayrıca yapılacak sözleşmelerle düzenleniyor olmasıdır. Bu noktada 

dikkat edilmelidir ki; Incoterms, sadece satım sözleşmelerine dercolunabilir ve 

etkilerini uluslararası satım sözleşmesine münhasıran doğurur. Taraflar arasında 

satım sözleşmesinin yanı sıra akdolunan sözleşmelere ancak dolaylı etkisi söz 

konusu olabilir. Örneğin, CFR teriminin kullanıldığı bir satım sözleşmesi 

çerçevesinde taşıma ancak deniz yoluyla gerçekleştirilebilir91. Yani satım 

sözleşmesinde CFR teriminin kullanılması, taşımanın da bir navlun sözleşmesi 

çerçevesinde gerçekleştirilmesini zorunlu kılacaktır92.  

Incoterms zaman bakımından uygulama alanı hakkında herhangi bir 

düzenleme getirmemiştir. Belirttiğimiz üzere Incoterms belli aralıklarla revizyonlara 

uğramıştır ve söz konusu revizyonlar devam etmektedir. Zaman bakımından 

sınırlayıcı bir hüküm mevcut olmadığından, Incoterms’in revizyona uğramış 

hallerinin önceki versiyonlarını ortadan kaldıracağından bahsetmek mümkün 

değildir. Incoterms’in tüm versiyonları yürürlüğünü devam ettirmektedir. MTO 

tarafından tavsiye edilen kullanım biçimini yıl belirtmek suretiyle yapılacak atıf 

olması da önceki versiyonların halihazırda geçerli ve uygulanabilir olduğuna işaret 

etmektedir93. Pratikte belli kullanım tarzlarının uluslararası ticaretin taraflarınca 

                                                 
89 YAVUZ, a.g.e., s. 47; TANDOĞAN, a.g.e.; s. 78 vd. 
90 ERDEM, (Makaleler), s. 228. 
91 Incoterms 2000, s. 5.  
92 Zira taraflardan birinin deniz yoluyla eşya taşımayı, diğerininse bunun karşılığında bir ücret 
ödemeyi taahhüt ettiği sözleşme navlun sözleşmesidir.: Tahir ÇAĞA/ Rayegan KENDER, Deniz 
Ticareti Hukuku II (Navlun Sözleşmesi), Beta Yayınları, Đstanbul, 2004, s. 1. 
93 RAMBERG, a.g.e., s. 10.  
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tercih edildiği, bazı kullanım tarzlarının da taraflara önerildiği görülmektedir. 

Belirttiğimiz üzere MTO tarafından tavsiye edilen kullanım biçimi yıl belirtmek 

suretiyle atıf yapılmasıdır94.  

Incoterms’in dercedildiği bir sözleşmenin yürürlüğü sırasında MTO 

tarafından yeni Incoterms versiyonunun ortaya çıkarılmış olması doğrudan 

sözleşmeye etki etmeyecek; sözleşme atıf bulunulan Incoterms versiyonuna bağlı 

olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Yeni versiyona tabi olmak isteyen 

taraflar, sözleşmelerini tadil etmek zorundadır95. Ard arda gerçekleşen revizyonlarda 

bazı terimlerin köklü değişikliklere uğramış olması da bu sonucu doğrulamaktadır. 

Incoterms 2000 revizyonu ile FCA teriminde kabul noktasının geleneksel FOB 

noktası olmaktan çıkarılması bu hususta verilebilecek bir örnektir96. Sözleşmede 

tarafların Incoterms’in hangi versiyonuna atıfta bulunduklarının anlaşılamaması 

durumunda, teslimin ve dolayısıyla hasarın geçişinin FOB noktasında97 mı yoksa 

yüklemeden önce karada bir noktada ya da günümüzdeki uygulamayla konteynerlere 

istiflendiği anda mı gerçekleşeceği konusunda uyuşmazlık çıkacaktır. 

Uygulama alanını incelerken, terimlerin ulusal hukuk hükümleriyle ya da 

uluslararası sözleşme hükümleriyle karşılaşmaları halinde ortaya çıkacak öncelik 

sorununa da değinilmelidir. Sorunun aydınlatılması Milletlerarası Özel Hukuk 

kurallarına başvurulması ile mümkün olacaktır. Türk hukuku bakımından, usulüne 

uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar kanun etkisine sahip 

olduğundan98 Incoterms’in bir uluslararası andlaşma hükmü ile karşılaşması bir 

kanun hükmü ile karşılaşması gibi değerlendirilmeli ve öncelik sorunu bu çerçevede 

çözülmelidir. Öncelikle Incoterms kapsamında düzenleme alanı bulmayan konular 

hakkında sözleşmeye hakim olan ulusal hukukun iç hukuk hükümlerinin 

uygulanması gerekmektedir. Eğer aynı konuda taraf olunan bir uluslararası sözleşme 

                                                 
94 Örneğin “Incoterms 2000”: Incoterms 2000, s. 7. 
95 DOĞAN, a.g.m., s. 347. 
96 Incoterms 2000, s. 6. 
97 FOB teriminde geleneksel teslim noktası küpeştedir.  Bu husus önemli tartışmalara rağmen 
Incoterms 2000 revizyonunda değiştirilmeden bırakılmıştır.: ERDEM, (Makaleler), s. 223. 
98 AY m. 90/5; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 
7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır”. 
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varsa sözleşme hükümleri uygulanmalıdır. Incoterms’te bulunan boşlukların 

doldurulması sırasında uygulanacak temel uluslararası düzenleme ise BM Satım 

Hukuku Kuralları (CISG)99 olarak bilinen kurallardır. Satım sözleşmesinin meydana 

gelişi, mülkiyetin geçişi, teslimin imkânsızlığı, ayıp ihbarı, garanti, ödeme gibi 

konular BM Satım Hukuku Kuralları’nda düzenlenmiştir. Burada da hüküm 

bulunmaması halinde, milletlerarası özel hukuk kurallarına göre uygulanması 

gereken ulusal hukukun ilgili hükümleri tatbik edilmelidir. Hukukumuz bakımından 

ise, CISG’e taraf olmadığımız için100 iç hukuk kurallarımızın uygulanması 

gerekecektir. Türk hukukunda da düzenlenmiş olan bir terimin101 sözleşmeye 

dercedilmesi halinde, Incoterms’in artık “sözleşme hukuku” olarak uygulanması 

gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim tarafların sözleşmeye “Incoterms”, “Incoterms 

2000”, “Incoterms 1990” gibi ifadeler dercetmeleri bu hükümleri sözleşme hukuku 

olarak belirledikleri anlamına gelecektir ki; lex mercatoria görüşünün herhangi bir 

milli hukuk seçimini zorunlu kılmadığını belirtmiş bulunmaktayız102. Incoterms’in 

tarafların sözleşme serbestisi çerçevesinde belirledikleri kurallar olması da 

kanaatimizi desteklemektedir. Sonuç olarak; Incoterms’in boşluk bıraktığı alanlar, 

hakim olan milli hukuk ya da uluslararası  sözleşme kuralları ile doldurulacak, 

                                                 
99 Milletlerarası Mal Satımına Đlişkin Sözleşmeler Hakkında Antlaşma CISG Birleşmiş Milletler 
tarafından hazırlanmış ve 1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Antlaşmaya bugün 70 devlet taraftır. 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Avrupa 
Birliği ülkeleri gibi dünya ticaretinin baş aktörü olan devletler sözleşmeye taraf olan devletler 
arasındadır. Türkiye antlaşmaya taraf olmamakla beraber antlaşmaya katılmamızın uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı 1/1238 esas numarası ve 61 sıra sayısı ile TBMM gündemine 
gelmiştir. CISG satım sözleşmesi için birörnek/yeknesak kurallar getirmektedir. Antlaşmayı 
hazırlayanların amacı, en uygun hukuka sahip devletin bulunması için araştırmayı yapmayı ve 
devletler özel hukuku kurallarına başvurulması gerekliliğini azaltmak ve milletlerarası işlemler için 
modern satım hukuku oluşturmaktır.: Yeşim M. ATAMER, Milletlerarası Satım Hukuku 
(Milletlerarası Mal Satımına Đlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 
Antlaşması/CISG), On Đki Levha Yayıncılık, Đstanbul, 2008, s. V, VI ve 23.      
100 Antlaşmaya katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 1/1238 esas numarası ve 61 sıra 
sayısı ile TBMM gündemine gelmiş olup Türkiye henüz antlaşmaya taraf değildir. Antlaşmanın yer 
bakımından uygulanmasına dair 1. maddesi “… taraflar arasındaki mal satımı sözleşmelerine….” 
ifadesi ile antlaşmanın sadece taraflar arasında uygulanma kabiliyetine sahip olduğunu ortaya 
koyduğundan Türkiye açısından antlaşmanın uygulanması mümkün değildir. M. ATAMER, a.g.e., s. 
14.  
101 FOB ve CIF terimleri halihazırdaki 1957 Tarihli Ticaret Kanunumuz’ da düzenlenmiş olmakla 
beraber, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda söz konusu terimlere yer verilmemiştir. Bu durumda Tasarı 
yasalaşıncaya kadar, FOB ve CIF terimlerinin dercedildiği sözleşmelerde Incoterms sözleşme hukuku 
olarak kabul edilecektir. Sonuç olarak kanunun ve Incoterms’in düzenlediği hususlarda Incoterms 
hükümleri sözleşme hükmü olarak uygulanacak, Incoterms’te düzenlenmemiş hususlarda ise boşluk 
doldurucu olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 
102 Bkz. yuk.: Đkinci Bölüm, I, A. 
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Incoterms’in düzenlediği konularda ise terimler sözleşme hukuku olarak 

uygulanacaktır. 

 

 

 

 

E. Incoterms’in Terminolojisi 

Incoterms 2000’de; belli başlı kavramlar kendine münhasır anlamlarla 

kullanılmıştır. Kavramlar farklı hukuk sistemlerinde kendine özgü anlamlara sahip 

olabileceğinden, terimlerin yeknesak yorumuna ulaşılması için bu kavramların da 

genel geçer anlamlarının belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmamızın bu bölümünde 

Incoterms kapsamında kullanılan belli başlı kavramların düzenlemeye münhasır 

anlamları üzerinde durulacaktır103. 

Incoterms kapsamında kullanılıp münhasır anlamları haiz olan kavramlar 

şöyledir: 

1. Yükleten Kavramı 

Malları taşıyıcıya teslim eden kişi ve taşıyıcı ile taşıma sözleşmesini akdeden 

kişi her zaman aynı şahıs olmayabilir. Incoterms’de aynı şahıslar olmasa dahi, 

yükleten kavramı ile hem malları taşıyıcıya teslim eden kişi hem de taşıyıcı ile 

taşıma sözleşmesini akdeden kişi belirtilmektedir. Bu bakımdan Incoterms Türk 

hukuku ile benzer düzenlemeye sahiptir. Hukukumuzda da yükleten, mevcut bir 

navlun sözleşmesine dayanarak yükü taşıyana ya da yetkili bir temsilcisine veya 

doğrudan doğruya gemiye teslim eden kimsedir104. Yani yükleten bizzat taşıtan 

olabileceği gibi malları sadece teslim eden kişi de olabilecektir105.  

                                                 
103 “Incoterms 2000’ in hazırlık çalışmaları aşamasında, terimlerin tümünde kullanılan değişik 
ifadelerin mümkün mertebe tutarlılığının sağlanabilmesi için çalışılmıştır. Böylece hem aynı anlama 
gelen değişik ifadelerin kullanımı önlenmiş hem de ifadelerin de yeknesak anlamlar kazanması 
sağlanmıştır. Yanı sıra, aynı olan ifadeler Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında 1980 Tarihli 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi)’nde yer aldıkları şekliyle kullanılmışlardır”; 
Incoterms 2000, s. 9. 
104 ÇAĞA/KENDER, a.g.e., s. 3. 
105 “Türk ve Alman Deniz Hususi Hukuku’nda yükleten kavramının bu şekilde düzenleme bulmasının 
sebebi FOB ve FAS satışlardaki düzenleme ile uyumun sağlanmasıdır.” ; ÇAĞA/ KENDER, a.g.e., s. 
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2. Teslim Kavramı 

Incoterms, teslim kavramını iki farklı anlamda kullanmaktadır. Birinci anlamı 

ile terimlerin A4 hükümlerinde düzenlenmiş olan, malların satıcı tarafından alıcıya 

teslimini karşılamaktadır. Đkinci anlamında ise,  B4 maddesinde düzenlenen alıcının 

malları satıcıdan teslim alma borcuna karşılık gelmektedir. Yani teslim kavramı hem 

satıcının malları teslim yükümlülüğünü hem de alıcının malları teslim alma 

yükümlüğünü belirtmek üzere kullanılmıştır106. Türk hukukunda da, teslim kavramı 

ile hem satıcının malları alıcıya teslimi hem de alıcının malları teslim almasının ifade 

edildiği görülür. Yani bu kavram da hukukumuzdaki düzenlemeyle paralellik 

göstermektedir107. 

 

3. Harçlar  Kavramı 

Bir uluslararası satım sözleşmesi kapsamında tarafların yükümlülükleri 

arasında gümrükleme ile ilgili harçlar bulunduğu gibi gümrükleme ile ilgisi olmayan 

harçlar108 da bulunmaktadır. INCOTERMS harç kavramı ile ithalatın ve ihracatın 

olağan sonucu olup, ithalat yönetmelikleri uyarınca ödenecek harçları ifade 

etmektedir109. Yani ithalat yönetmelikleri ile ilgisi olmayan harçlar kavramın 

kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 

 

                                                                                                                                          
3- 4; Örneğin FOB teriminin kulanıldığı bir satım sözleşmesinde malları taşıma için satıcı teslim 
etmekte, buna karşılık taşıma sözleşmesini alıcı akdetmektedir.: Incoterms 2000, s. 9. 
106 Incoterms 2000’ in, malların belli bir yerde alıcı için hazır bulundurulması hallerinde, uygun 
olduğu ölçüde “malları alıcının tasarrufuna bırakmak” ifadesini de kullandığı görülmektedir. Bu ifade 
Uluslar arası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında 1980 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde 
kullanılan “malları teslim etmek” deyimiyle aynı anlamı taşıması niyetiyle oluşturulmuştur.: 
Incoterms 2000, s. 10. 
107 Incoterms 2000, s. 9; Sabah ALTAY, Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi, Vedat Kitapçılık, 
Đstanbul, 2008, s. 101; YAVUZ, a.g.e., s. 70, 171.   
108 Gümrükleme yükümlülüğü ile ilgili olmayan  ve taraflarca ithalat nedeniyle tahakkuk ettirilen ek 
harçlar, Incoterms’te düzenlenmiş olan harçlara dahil değildir. Örneğin depolama harcı bu tür 
harçlardan birisidir.: Incoterms 2000, s. 10. 
109 Incoterms 2000, s. 10; Örneğin gümrükleme harcı ithalat yönetmelikleri uyarınca ödenecek 
harçlardan  olduğundan Incoterms’in düzenlediği harçlar kapsamındadır.: Đthalat Yönetmeliği, 
31.12.1995 ve 22510 Mükerrer sayılı Resmi Gazete; Ayrıca belirtmek gerekir ki, Incoterms 1990 
düzenlemesinde DDP terimi A6 hükmünde bulunan “resmi harçlar” ifadesi de değiştirilmiş ve 
Incoterms 2000 versiyonunda “resmi” kelimesi kaldırılmıştır.:  Incoterms 2000, s. 10.  
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4. Limanlar, Yerler, Noktalar, Mahaller Kavramları 

Incoterms, deniz taşımacılığında kullanılan terimlerde “yükleme limanı“ ve 

“varış limanı“ gibi ifadelere yer vermiştir. Deniz taşımalarına münhasır olmayıp her 

tür taşımada kullanılabilecek terimlerde ise, “yer“ ifadesi tercih edilmiştir. Bazı 

hallerde yer ifadesinin noktasal olarak belirtilmesi gerekir. Örneğin, FCA teriminin 

kullanıldığı satışlarda satıcı ihraca ilişkin gümrük işlemlerini yerine getirip, malları 

belirlenen yerde alıcının belirlediği taşıyıcı ya da yine onun belirlediği bir başka 

şahsa teslim ederek yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Đşte bu durumda teslim 

yerinin birden fazla olabilmesi ihtimalinde, teslim noktası tespit edilmesi gerekir110. 

 

5. Kontrol ve Muayene Kavramları    

Kontrol ve muayene eş anlamlı kelimeler olmasına rağmen, Incoterms bu iki 

kavramı farklı anlamlarda kullanmayı tercih etmiştir. “Kontrol” kavramı A4 

hükmünde düzenlenen  teslim borcu için kullanılmıştır. “Muayene” kavramı ise 

yükleme öncesi özel muayenenin yapıldığı, yani alıcı veya ithalat ya da ihracat ülkesi 

yetkililerinin malların yüklenmelerinden önce sözleşmesel ve resmi koşullara 

uygunluğundan emin olmak istedikleri hâller için kullanılmıştır111. 

 

F. Incoterms’in Uygulanmasında Pratikte Karşılaşılan 

Sorunlar 

Uluslararası ticaret pratiğine bakıldığında, tarafların Incoterms’i kullanmaya 

duydukları ihtiyaç paralelinde kullanımın giderek yaygınlaştığı ve genel kabul görür 

bir hâl aldığı tespit edilmektedir. Bununla birlikte, kullanım sırasında ortaya çıkan 

aksaklıklar da söz konusudur. Uluslararası terimlerin anlamlarının doğru tespit 

edilerek tercih edilmeleri sadece Incoterms’e münhasır olmayıp, genel olarak 

sözleşmelerin hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken bir husustur112. 

Taraflar sözleşmelerine dercetmeden önce, terimlerin anlamlarını bilmeli ve 

                                                 
110 Incoterms 2000, s. 11. 
111 Incoterms 2000, s. 11. 
112 ŞANLI, (Ticari Akitlerin Hazırlanması), s. 31.  
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sözleşmeye dercetmeleri halinde ortaya çıkabilecek olası sonuçları öngörmelidir113. 

Incoterms pratiğinde karşılaşılan sorunlar terimlerin içeriklerinin doğru bilinmemesi, 

kullanılan terimin satım sözleşmesi ya da yardımcı sözleşmelere uygunluk 

göstermemesi, terimin taraf iradeleri ile uyumsuzluğu, terimlere eklenti yapılarak 

içerikleri ile bağdaşmayan sonuçların ortaya çıkması şeklindedir. 

Incoterms kapsamında bazı terimler belli taşıma şekillerine münhasıran 

düzenlenmiştir. Belli taşıma şekilleri ile gerçekleşecek ifaların söz konusu olduğu 

satım sözleşmelerinde kullanılmak üzere oluşturulmuş bulunan terimlerin taşımanın 

bu şekilde gerçekleştirilmeyeceği satım sözleşmelerinde kullanılması bazı 

aksaklıkları beraberinde getirecektir. Mesela, deniz taşıması ile gerçekleşecek 

ifaların söz konusu olduğu satım sözleşmelerinde kullanılmak üzere oluşturulmuş 

bulunan terimlerin sadece taşımanın deniz yoluyla gerçekleştirileceği sözleşmelerde 

kullanılması gerekmektedir. Nitekim deniz taşımasına ilişkin terimlerde taraflara ait 

belge ibrazı yükümlülükleri bulunmaktadır ki; bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinde de itibar edilecek belli belgeler vardır. Örneğin, CFR ve CIF uyarınca 

belge tevdi yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması için, aksi kararlaştırılmış 

olmadıkça,  satıcının alıcıya “teslim kanıtı“ olarak konişmento ya da deniz taşıma 

senedini ibraz etmesi gerekmektedir. Taşımanın karayoluyla gerçekleşeceği hallerde 

satım sözleşmesine CFR veya CIF teriminin dercedilmesi halinde satıcı bir 

konişmentoyu ya da deniz taşıma senedini alıcıya sunamayacağından sözleşmenin 

kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğu yerine getirmesi mümkün olamayacaktır. 

CFR teriminin dercedildiği bir satım sözleşmesinde malların kara yoluyla taşınması 

halinde düzenlenecek taşıma senedi hamule senedi olduğundan tarafların konişmento 

ibraz yükümlülüğünü yerine getirmesi mümkün olmayacaktır (CMR 4)114. 

Yanlış kullanımın en fazla görüldüğü terimlerden birisi de FOB terimidir. 

FOB teriminin kullanımındaki aksaklık çoğunlukla uygulanması istenen taşıma 

                                                 
113 Karla C. SHIPPEY, A Short Course in International Contracts: Drafting the International 
Sales Contract: For Attorneys and Non- Attorneys, World Trade Pres, 2003, s. 78. 
114 Hüseyin ÜLGEN, Uluslararası Taşımacılık ve Hukuki Sorunları, Đstanbul Ticaret Odası, Yayın  
No: 1988-27, Đstanbul, 1988, s. 58; Incoterms 2000, s.25; CMR’ye tabi olan taşımalarda eşyanın 
teslim edilmesinden önce hamule senedine ek olarak gönderen tarafından taşıyıcıya verilen ve gümrük 
işlemleri ve resmi işlemleri de tamamlamak için gerekli diğer belgeler  refakat belgeleri (CMR 11/1) 
olup bunlar da satıcının belge sunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yeterli olmayacaktır.: 
Alihan AYDIN, CMR’ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden  Doğan Sorumluluğu, 
Beta Yayınları, Đstanbul, 2002, s. 30. 
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türünün terime uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Terim, malların gemi 

küpeştesinde teslim olunmasını düzenlemektedir. Tarafların, malların konteynerler, 

kamyonlar ya da vagonlar içerisinde yüklenmesini öngören roll on- roll off trafiğine 

uygun olmamasına rağmen bu taşımalarda da FOB terimini tercih ettikleri 

görülmektedir115. 

Yanlış kullanımlar terimlerdeki yükümlülüklerin paylaşımında değişiklikler 

yapmak üzere ek ifadelerin tercih edilmesi halinde de ortaya çıkmaktadır. Terimlerin 

oluşturmuş olduğu sorumluluk rejimlerine müdahale etmek, kullanılan terimin amacı 

ile bağdaşmayabilir. Tarafların bu tür eklemelerin yorumlanması hususunda 

yeknesak olarak yerleşmiş bir ticari uygulamaya güvenmemeleri veya böyle bir 

uygulamanın mevcut olmaması ilâvelerin yorumunda ihtilâflara neden olmaktadır. 

Örneğin, CPT teriminde satıcı malları taşıyıcıya/taşıyana teslim ile 

yükümlülüklerinden kurtulacaktır. CPT teriminin kullanılacağı bir sözleşmenin “CPT 

New York ( Incoterms 2000) and delivery shall be no later than thirty days from the 

date of execution of this contract” şeklinde bir ifadeyi içermesi, satıcının malları 

New York’ta teslime zorunlu kılındığı izlenimini oluşturur. Böyle bir sözleşme 

mahkeme önüne geldiğinde, satıcının malları taşıyıcıya teslim ile yükümlülüğünü 

yerine getirmiş olduğuna ve sigorta yükümlülüğü de bulunmadığı için gerçekleşen 

risklerin alıcının alanına dahil olduğuna karar verilmiştir116. Yani terim ile 

bağdaşmayan eklenti yok sayılmıştır. Terimlere yapılan eklemelerin uygulamada en 

sık görülenleri çarterpartilerde sıkça rastlanan “EXW Yüklenmiş (EXW Loaded)”, 

”FOB Đstiflenmiş (FOB Stowed)” ya da “FOB Đstiflenmiş ve Düzenlenmiş (FOB 

Stowed and Trimmed)” şeklindeki ifadelerdir117. Bu ifadeler sözleşmeye 

eklendiğinde getirilen ek yükümlülüklerin sadece masrafları mı, yoksa hem 

masrafları hem de hasarları mı kapsadığı muğlaktır.  Söz konusu hususların satım 

sözleşmesinde açık bir şekilde aydınlatılmaması taraflar arasında ihtilâf çıkmasına 

neden olmaktadır. Sonuç olarak, terimleri kullanmak suretiyle ulaşılmak istenen 

muğlaklıktan uzaklaşma, genel geçer bir yorum sağlama amaçlarına hizmet 

                                                 
115 Incoterms 2000, s. 24.  
116 SHIPPEY, a.g.e., s. 78.  
117 Incoterns 2000, s. 19. 
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edilememektedir. Bu noktada, uluslararası ticari satımlarda Incoterms’in amacının 

ticari terimlere ilişkin bir yeknesaklığın sağlanması olduğu tekrar vurgulanmalıdır. 

 Belirtilmiş olunan tüm bu aksaklıklara mahal verilmemesi için tarafların 

Incoterms’i saf halleri ile kullanmaları ya da bazı terimlerin MTO rehberindeki 

özetlerinde imkân verildiği ölçüde değişiklikler yaparak kullanmaları gerekmektedir. 

MTO rehberindeki özetlerinde farklı varyasyonlarının mümkün olduğu belirtilen 

terimler, EXW, CIF, CIP ve DEQ’dur. EXW teriminde satıcının malları alıcının 

aracına yüklemesine dair ek yükümlülük kararlaştırılması mümkündür. CIF ve CIP 

terimlerinde alıcının ek sigorta gereksiniminin karşılanması amacına matuf olarak, 

satıcıya ek sigorta yükümlülüğü getirilmesi olanaklıdır. DEQ teriminde ise, satıcının 

boşaltma sonrası ek masrafları karşılamasına dair ek yükümlülük tayin olunması söz 

konusu olabilecektir118. 

  

II. Incoterms’in Gruplandırılması ve Gruplar Arasındaki 

Temel Farklar 

MTO tarafından gerçekleştirilen son revizyonla Incoterms 13 terim haline 

getirilmiştir. Terimlerin bazılarının benzer özellikleri ihtiva etmeleri sebebiyle ve 

anlaşılmalarının da kolaylaşması amacıyla 4 temel grupta toplanmıştır. Her bir grup 

ihtiva ettiği terimlerin ilk harfi ile anılmaktadır. Incoterms’in kategorize edildiği 4 

temel grup şöyledir: 

 

A. “E Grubu” Terimler 

Bu grupta satıcı malları kendi işyerinde alıcının tasarrufuna bırakmaktadır. E 

grubunda bulunan tek terim EXW terimidir. EXW’te, aksi kararlaştırılmış 

olmadıkça, satıcı, malları kendi işyerinde alıcıya teslim ederek tüm 

yükümlülüklerinden kurtulmaktadır ve satıcının yükümlülüğünün en az olduğu 

terimdir119. 

 

 

                                                 
118 Incoterms 2000, s. 27 vd. 
119 ERDEM, (Makaleler), s. 233. 
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B. “F Grubu” Terimler 

Bu gruptaki terimler, satıcının malları alıcı tarafından belirlenecek bir 

taşıyıcıya teslim etmesini gerektirmektedir. F grubu terimler FCA, FAS ve FOB 

terimleridir. F gurubu terimlerden sadece FCA terimi her türlü taşımanın tercih 

edildiği satım sözleşmelerinde kullanılabilirken, diğerlerinin (FAS ve FOB) sadece 

deniz yoluyla taşımanın tercih edildiği satım sözleşmelerinde kullanılabilmeleri 

mümkündür120. Bu gruptaki terimlerde satıcı, malları teslim etme borcunu yükleme 

yerinde/limanında ifa etmiş olduğundan tamamı yüklemede satıştır121. 

 

C. “C Grubu” Terimler 

Bu grupta satıcı malların taşınması için bir taşıma sözleşmesi yapmakla 

yükümlü olup, malların uğrayacağı hasar riskini ise üzerine almamaktadır. C grubu 

terimler CFR, CIF, CPT ve CIP terimlerinden oluşmaktadır122. C grubu terimlerin 

diğer terimlerden ayrıldığı yönü satıcının taşıma sözleşmesi yapmak ve masrafları 

karşılamakla yükümlü olduğu noktanın tespiti ve hasarın paylaşımı hususlarını iki 

kritik nokta olarak içermeleridir123. 

Bu gruptaki terimler de, yüklemede satışlar için kullanılmaktadır. Teslim 

borcu asıl yolculuktan önce ifa edilmektedir. C grubu terimlerde alıcı, tanıdığı kişi 

olan satıcıya güvenmek ve taşıyanını kendisinin seçmediği bir yolculuğun riskini 

üstlenmek zorunda kalmaktadır. 

C Grubunda bulunan CIF ve CIP terimlerinde, satıcı masrafı kendisine ait 

olmak üzere malların sigortasını da yaptırmak zorundadır124. 

                                                 
120 Incoterms 2000, s. 33 vd. 
121 ERDEM, (Makaleler), s. 234; Satışın deniz yolu ile taşıma ameliyesinden önce ya da sonra 
gerçekleşmesine göre denizaşırı satışlar klasik olarak “yüklemede satış“ (vente á l’ embarquement. 
Abladesgeschäfte) veya “boşaltmada satış“ (vente au débarquement, Aliferungschäfte) şeklinde temel 
bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Yüklemede satış, teslim borcunun yükleme limanında yerine getirildiği 
satıştır; yani sözleşmenin ifa yeri yükleme limanıdır.: Turgut KALPSÜZ, Denizaşırı Satışlar (Giriş-
Boşaltmada Satışlar),  Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü yayınları; Yayın No: 65, 
Ankara, 1967, s. 47, 73. 
122 Incoterms 2000, s. 57 vd. 
123Incoterms 2000, s. 14.  
124 Incoterms 2000, s. 17; C Grubu terimlerde satıcının sigorta yükümlülüğü ne şekilde yerine 
getirmesi gerektiği çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılarıyla incelenecektir. 
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C grubu terimlerde, CFR ve CIF sadece deniz taşımacılığına özgü terimler 

olmakla beraber CPT ve CIP her türlü taşımacılıkta kullanılabilmektedir125. 

  

D. “D Grubu” Terimler   

Bu grupta satıcı malların taşıması yükümlülüğünü ve malların uğraması 

muhtemel hasar riskini üzerine almaktadır. Satıcı, malların sınır ülkesinde ya da ithal 

ülkesi içinde herhangi bir noktaya ulaştırılmasından sorumlu olduğu için D grubu 

terimlerin tümü “boşaltmada satış” şeklinde gerçekleşmektedirler126.  

D Grubu terimler DAF, DES, DDU, DEQ ve DDP terimlerinden ibarettir. 

DES ve DEQ terimleri sadece deniz taşımacılığında kullanılabilirken diğer terimlerin 

her türlü taşımacılıkta kullanılması mümkündür127.  

Incoterms’in tüm terim gruplarına bu şekilde değindikten sonra belirtmek 

gerekir ki, günümüzde oldukça yaygınlaşmış olan konteyner taşımacılığına ve her 

türlü multimodel taşımaya128, römorkun kullanıldığı roll-on ve roll-off trafiğine 

işlemlerine en uygun olan terimler FCA, CPT ve CIP terimleridir. Mallara ilişkin 

hasar riskinin alıcıya geçişinin gemi küpeştesinden önceki bir noktaya (taşıyana 

teslimanına) çekilmiş olması terimleri belirttiğimiz türdeki taşımalara uygun hale 

getirmektedir. Uygulamada gerek tam konteynerize (full container-FCL) gerekse tam 

konteynerize olmayan (less than full container load-LCL) taşımalarda konteynerli 

olmayan taşımalara ilişkin terimlerin yerine belirttiğimiz terimlerin öncelikle tercih 

edilmesi uygun olacaktır. Ayrıca akreditifin tercih edilmesi, halinde akreditif bankası 

bir deniz konişmentosu, post makbuzu ya da posta makbuzu talep etmedikçe 

konteynerli taşımalarda kullanılan taşıma belgeleri bankalar için kabul edilebilir 

nitelikte belgelerdir129. 

 

  

                                                 
125 Incoterms 2000, s. 57 vd. 
126 Satılan malın boşaltma limanında teslimi suretiyle yapılan denizaşırı satışlar boşaltmada satış 
(vente au débarquement, Ablieferungsgeschaeft)tır.: Fahiman TEKĐL, Deniz Hukuku, Alkım 
Yayınevi, Đstanbul, 2001,s. 512.   
127 Incoterms 2000, s. 89 vd. 
128 Multimodel taşıma, taşıyıcının eşyayı teslim aldığı yerden gönderilene teslim edileceği yere en az 
iki farklı ortamdan taşımayı gerçekleştirdiği taşımalardır.: Muharrem GENÇTÜRK, Uluslararası 
Eşya Taşıma Hukuku (Gecikmeden Doğan Sorumluluk) Vedat Kitapçılık, Đstanbul, 2006, s. 41. 
129 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 51. 
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§ 3. TERĐMLERDE DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER 

I. Genel Olarak 

Incoterms’i, düzenlemiş olduğu yükümlülükleri alıcı ve satıcı arasında 

paylaştırmak suretiyle incelemek terim seçiminde taraflar açısından aydınlatıcı 

olacağından130 ve MTO Incoterms 2000’de bu yöntemi tercih ettiğinden biz de bu 

şekilde incelemeyi uygun bulmaktayız. Incoterms’te alıcı ve satıcının 

sorumluluklarının birbirini karşıladığı “Mirror Metodu”131 kullanılmıştır ve tarafların 

karşılıklı sorumlulukları belirlendiğinde sözleşmede geçerli olan terim tüm yönleri 

ile incelenmiş olacaktır. Tercihimizin sonucu olarak, çalışmamızın bu bölümünde her 

bir terim çerçevesinde alıcının ve satıcının yükümlülüklerini Incoterms’in 

terminolojisi ışığında genel bir bakış açısı ile açıklayacağız.  

 

A. Satıcının Malları Sağlama ve Malların Sözleşmeye 

Uygunluğunu Kanıtlama Yükümlülüğü 

Satım sözleşmelerinin temelini oluşturan mal ile paranın mübadelesine ilişkin 

alıcı ve satıcının yükümlülükleri A1 ve B1 hükümlerinde düzenlenmiştir132.  

Satım sözleşmesinde satıcının sağlamakla yükümlü olduğu mallar ve bunun 

karşılığında alıcının ödemekle yükümlü olduğu bedel belirlenmiş olmalıdır133¸ zira 

bu iki husus sözleşmenin esaslı noktalarından olduğundan bunlar belirlenmeksizin 

sözleşmenin kurulması mümkün değildir134. 

Malların temin edilmesi borcu, özellikle alivre satımlarda (vente à livrer: 

Lieferungskauf) önem taşımaktadır. Bu tür satımlarda sözleşmenin kurulduğu anda 

mallar henüz hazır durumda değildir. Sözleşmenin kurulması aşamasında henüz 

üretilmemiş, imal edilmemiş veya yetiştirilmemiş malların satımı sözleşmenin 

geçerli şekilde kurulmasını etkilememesine rağmen teslim borcunun ifası için 

                                                 
130 Nitekim terimler yükümlülüklerin satıcı lehine düzenlenmiş halinden alcı lehine düzenlenmiş 
olanından alıcı lehine düzenlenmiş haline göre kademelenmektedir. D grubu terimlere ilerledikçe 
satıcının yükümlülükleri azalırken, alıcının yükümlülükleri artmaktadır. Bu düzenleme tarzı  
sözleşmenin taraflarının menfaatler dengesini kurmalarında kolaylık sağlamaktadır. 
131 ERDEM, (Makaleler), s. 235.  
132 RAMBERG, s. 52. 
133 RAMBERG, s. 26. 
134 Şener AKYOL, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler I), Filiz Kitabevi, Đstanbul, 1995, s. 105 vd. 
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malların satıcı tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Satıcının teslim anında 

malların temin edememiş olması sözleşmeye aykırılık oluşturur135.  

Her türlü satım sözleşmesinde satıcının temel yükümlülüğü, satılanı teslim 

edip mülkiyeti alıcıya geçirmektir136. Alıcının satılan maldan eksiksiz yararlanması 

ve mal üzerinde tasarruf hakkını kazanması bu şekilde mümkün olabilecektir137. 

Satıcının bu temel borcunu yerine getirebilmesi öncelikle malların sağlanmasına, 

satıcının yedinde bulunmasına bağlıdır. “Teslim” kavramının yanı sıra A1 

hükümlerinde “Satılanın Sağlanması” yükümlülüğünün de düzenlenmiş olmasının 

sebebi Incoterms kapsamında satıcının malları teslim etme borcunun ifasına ilişkin 

ayrıntılı düzenleme bulunmamasıdır. Malların satıcı tarafından teslim borcunun ifa 

yeri, şekli ve ifa zamanı düzenlenmiş olmadığından138 ilk kademede satıcı malların 

sağlanması borcunu yerine getirecektir. Malların sağlanması yükümlülüğü, satım 

sözleşmesinin özünde mal ile paranın değişimi olup Incoterms 1990’da da bu husus 

belirtilmiştir. Malları sağlama yükümlülüğü her terimde satıcıya aittir. 

Taraflar arasındaki ilişki ticari nitelikli olmasıyla da uyumlu bir şekilde, 

malların sağlanmasının yanı sıra A1 hükümlerinde malların satımına ilişkin kanıt 

olarak yazılı bir belgenin (ticari fatura) alıcıya sunulması yükümlülüğü de  

düzenlenmiştir. Zira TTK 12, 14 ve 18/1 hükümleri uyarınca her halde tacir sıfatına 

sahip olacak satıcı fatura vermekle yükümlü olacaktır139.  

 Ticari fatura, ticari satışlarda satıcı tarafından alıcıya verilen ve satılan malın 

miktarını, vasıflarını, ölçüsünü, fiyatını ve sair hususları tevsik ve ispat eden ticari 

belgedir140. Faturanın içermesi gereken hususlar bakımından tespit yapılırken 

sözleşmenin ifası aşamasıyla ilgili olduğu göz önünde bulundurularak malın türünü, 

                                                 
135 ERDEM, (CIF SALES), s. 70. 
136 YAVUZ, a.g.e., s. 69; Aynı yönde bkz.: Rona SEROZAN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 
Filiz Kitabevi, Đstanbul, 2006, s. 116,  Necip BĐLGE, Borçlar Hukuku (Özel Borç Münasebetleri), 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yayın No: 86, Ankara, 1962, s. 39, Şakir BERKĐ, 
Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yayın No: 318, 
Ankara, 1973, s. 3.  
137 SEROZAN, a.g.e., s. 116. 
138 ERDEM, (Makaleler), s. 228. 
139 NOMER ERTAN, (ÜLGEN,Ticari Đşletme Hukuku), s. 223 vd.; ERDEM, (CIF Sales), s. 153; 
Alıcı bakımından ise fatura talep eden kimsenin mutlaka tacir olması gerekmeyip TTK 23/1’ de 
belirtilen “diğer taraf” ifadesi tacir olmayanları da içine aldığından alıcı her halde satıcıdan fatura 
talep edebilecektir.: ERDEM, (CIF Sales), s. 153. 
140 NOMER ERTAN, (ÜLGEN,Ticari Đşletme Hukuku), s. 223.  
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adedini, bedelini vs. içermesi gerekmektedir141. Incoterms açık bir düzenleme 

getirmiş olmamasına rağmen Vergi Usul Kanun gereği fatura bir asıl ve bir örnek 

olarak düzenlenmelidir (VUK 231/3). Alıcının isteği üzerine satıcının birden fazla 

nüsha fatura düzenlemesi halinde, her bir örneğe kaçıncı örnek olduğunun işaret 

edilmesi gerekir (VUK 231/3, c.son). Fatura nüshaları arasında farklılık olması 

halinde asıl nüshadaki kayıtlar dikkate alınacaktır142. Türk vergi mevzuatımıza göre 

taraflarca daha kısa bir sürenin öngörülmediği hallerde, malın teslimi veya hizmetin 

yapıldığı tarihten başlayarak en fazla on gün içinde fatura düzenlenmek zorundadır. 

Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar Vergi Usul Kanunu bakımından hiç 

düzenlenmemiş sayılır (VUK 231/5)143. Buna karşılık Vergi Usul Kanunu’nun 

düzenlediği hukuki ve cezai yaptırımlar saklı kalmak üzere satıcı daha sonraki bir 

tarihte de fatura verebilecektir144. 

Fatura içeriğindeki hususlar tarafların sözleşmenin bu unsurlarına ilişkin 

mutabakatlarını ispatlamaya yarayacaktır145. Faturanın, malların ulaşacağı ülkede 

gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi başta olmak üzere, alıcı tarafından çeşitli 

ispat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için kullanılması da söz konusu olacaktır. 

Incoterms’te, satıcı tarafından sağlanacak faturaya ilişkin ticari fatura olması dışında 

bir özellik belirtilmemiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu fatura 

çeşitlerine ilişkin düzenleme getirmemiştir; ancak uygulamada kullanım şekillerine 

ve kullanım amaçlarına göre birçok fatura çeşidine rastlanmaktadır. Bunlar “basit 

(adi) fatura”, “komisyoncu alış ve satış faturası”, “iade faturası”, “irsaliyeli fatura”, 

“tasdikli (konsolosluk) fatura”, “muvakkat fatura”, “proforma fatura”, “gümrük 

faturası” olarak sayılabilir146. Incoterms 2000 bir sınırlama getirmediğinden satıcı 

tarafından sağlanacak faturanın “ticari fatura” olması; yani ticari satışlarda satıcı 

                                                 
141 NOMER ERTAN, (ÜLGEN,Ticari Đşletme Hukuku), s. 226- 227.   
142 ERDEM, (CIF Sales), s. 156. 
143 Rüknettin KUMKALE, Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura, Seçkin Yayıncılık, Đstanbul, 2008, s. 
32 vd. 
144 ERDEM, (CIF Sales), s. 156.  
145  Satıcının alıcıya sunmuş olduğu faturanın hükmü, faturaya ilişkin ispat gücü ve faturaya itiraz 
halleri ise, faturanın tabi olacağı hukuka göre belirlenecektir. Bu hukukun da Milletlerarası Özel 
Hukuk Kuralları’na göre tespit edileceği tartışmadan uzaktır. 
146Oğuz Kürşat ÜNAL, Fatura ve Đspat Kuvveti, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, s. 14;   A. Sait 
YÜKSEL/ Aslı YÜKSEL/ Ülkü YÜKSEL, Bankacılık Hukuku ve Đşletmesi, Beta Yayınları, 
Đstanbul, 2004, s. 413; Sevgi BOZKURT, Akreditifin Uygulanması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 
2006, s. 72; Oğuz Sadık AYDOS, Akreditif, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000, s.22; Đhsan ERDOĞAN, 
Akreditif Đşlemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000, s. 105. 
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tarafından düzenlenip alıcıya verilmesi ve  satılan malın miktarını, vasıflarını, 

ölçüsünü, fiyatını ve sair hususları tevsik etmesi yeterli görülecektir. 

MTO düzenlemesinde belirtildiği üzere, satıcı ticari faturaya eşdeğer bir 

elektronik mesajı sağlamakla da yükümlülüğünü yerine getirebilir147. Tarafların 

elektronik olarak haberleşme konusunda anlaşmış olmaları şartı ile elektronik 

mesajlar ticari faturanın yerini alabilecektir148. Taraflar arasındaki elektronik 

haberleşmede “ticari fatura” yerine kabul edilen her türlü elektronik mesaj faturaya 

eşdeğer sayılabilecektir149. 

 

B. Alıcının Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Satım sözleşmesinde alıcının temel edimi olan satım bedelinin ödenmesi 

borcu B1 hükümlerinde düzenlenmiştir150.  

Incoterms’te ödemenin gerçekleştirilme şekline ilişkin herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır. B1 hükümlerinde bedelin ödenmesi yükümlülüğü 

“sözleşmede belirtildiği şekilde” ifadesi ile düzenlenmiştir151. Bir sınırlama söz 

konusu olmadığından uluslararası satımlarda peşin ödemenin152 yanı sıra geçerliliği 

olan her türlü ödeme şeklinin kullanılabileceği kabul edilmelidir. 

Türk hukuku bakımından olduğunda “Türk Parasının Kıymetinin Koruması 

Kanunu” ve bu kanuna göre çıkarılan karar ve tebliğler göz önünde bulundurulmak 

gerekecektir. “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” 

uyarınca Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca hazırlanıp yayınlanan 

“Türk Parasının Kıymeti Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a Đlişkin 8932/1 Tebliğ” 

in 19/1 maddesi gereğince ihracat bedelleri ödemeleri peşin ödeme, alıcı firma 

                                                 
147 RAMBERG, s.52; Ticari fatura yerine elektronik mesajın da aynı değerde görülebilmesi Incoterms 
1990 revizyonunda da yer almıştır. (RAMBERG, a.g.e., s. 26). 
148  Ticari faturanın yerine geçebilecek elektronik mesajlar için bir sınırlama getirilmemiştir. Oysa 
uygulamada taşıma senedi yerine geçecek elektronik mesajların (EDI) uluslararası kabul gören 
standartlara tabi iyi gelişmiş sistemler kapsamında gerçekleşmiş olması aranmaktadır. Bunlara örnek 
olarak ise UN/ EDIFACT, UNCID verilmektedir. Elektronik Taşıma Senetlerine Đlişkin CMI Kuralları 
gibi herhangi bir bildirim sistemine referansla yürütülmüş olması da aranmaktadır.: RAMBERG, 
a.g.e., s. 32. 
149  Incoterms 2000, s. 6.  
150 RAMBERG, a.g.e.,s. 52. 
151 Incoterms 2000, s. 29. 
152 Peşin ödemede alıcı henüz malları lamadan mal bedelini ödemektedir. Prefinansman olarak da 
adlandırılan bu tür ödemede akreditif yoluyla ön ödemeli (“prepayment”) olarak yapılabilir.: ERDEM, 
(CIF SALES), s. 179. 
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prefinansmanı, akreditifli ödeme, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme ve 

kredi mukabili ödeme şeklinde gerçekleştirilebilir. Tebliğin aynı madde son fıkrası 

ve 31. madde 3. fıkrası gereğince de ithalat ve ihracatta ödeme usûl ve esasları 

Merkez Bankası tarafından belirlenecektir. Bu meyanda Merkez Bankası’nın 

çıkarmış olduğu “Türk Parasının Kıymeti Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ‘nın 8932/1 Sayılı Tebliği’ ne Đlişkin 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası IA Sayılı Genelgesi” uyarınca ihracatta ve 

ithalatta kullanılacak ödeme şekilleri a) Akreditifli ödeme, b) Vesaik mukabili 

ödeme, c) Mal mukabili ödeme, d) Kabul kredili ödeme, e) Peşin ödeme, f) Alıcı 

firma prefinansmanıdır. Bu ödeme şekillerinden herhangi birinin kabul edilmesi 

halinde gerekli prosedür takip edilerek ödemenin gerçekleştirilmesi ile alıcı semenin 

ödenmesi yükümlülüğünü yerine getirmiş olur153.      

Uluslararası ticarette tacirlerin birbirlerini tanımamaları, hukuki ve iktisadi 

bakımdan farklı düzenlemelere tabi olmaları mal alım satımının ödeme aşamasına 

ilişkin genel geçer kuralları haiz bir ödeme sistemine ihtiyaç doğurmaktadır. 

Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan ödeme aracı ise akreditiftir154. 

Akreditif ile ödemede bankaların akreditif belgeleri üzerinde akreditif prosedürünün 

şart kıldığı gerekli işlemleri yapmaları ile alıcı B1 hükmü gereğince satım bedelini 

ödeme borcunu yerine getirmiş olur155. Uluslararası ticaret uygulamasında en fazla 

kullanılan ödeme şekillerinden bir diğeri ise “vesaik mukabili tahsil”, “belgeli tahsil” 

veya “belge karşılığında ödeme” deyimleriyle de anılan “Vesaik Mukabili 

Ödeme”dir. Vesaik mukabili ödeme Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 

hazırlanıp 1995 tarihinde 522 Sayılı Broşür olarak yayımlanan “Tahsiller için 

Yeknesak Kurallar (The Uniform Rules for Collection)”a tabidir156. Satıcının ancak 

malların alıcı tarafından kabulünden sonra satım bedelini alabileceği mal mukabili 

ödeme de uluslararası ticaret uygulamasında sıklıkla olmasa da kullanılan ödeme 

şekillerinden birisidir157. 

                                                 
153 Ödeme türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: ERDOĞAN, a.g.e., s. 3 vd. 
154 ERDOĞAN, a.g.e., s. 6. 
155 Akreditif Uygulamasında gerekli işlemler için bkz. ERDOĞAN, a.g.e., s.59 vd., Erdoğan GÖĞER, 
Akreditif Muamelesi ve Hukuki Mahiyeti, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın 
No:20, Ankara, 1980, s. 62 vd.; AYDOS, a.g.e., s. 77 vd. 
156 ERDEM, (CIF SALES), s. 178.  
157 ERDEM, (CIF SALES), s. 178, 179. 
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C.  Satılan Malların Đhracat ve Đthalat Formalitelerini Yerine 

Getirme Yükümlülüğü 

Bu yükümlülükler A2 ve B2 hükümlerinde düzenlenmiştir158.  

Đthalat ve ihracat formalitelerinin paylaşımı, birçok bakımdan önem 

taşımaktadır. Formalitelerin yerine getirilmesi malların sınırı aşabilmesi, satımın 

nihayete erdirilmesi için gereklidir. Bu formalitelerin yerine getirilmesi yükümlülüğü 

üzerinde olan taraf gümrük vergilerini ve diğer tüm resmi harcamaları yapacaktır. 

Söz konusu formaliteler yerine getirilmeksizin malların sınır aşması halinde 

sorumluluk ona ait olur159. 

Đhracat ve ithalat işlemleri açısından sözleşmenin müzakeresi safhasında alıcı 

ve satıcının ihraç ve ithal ülkeleri gümrük kısıtlamalarını ve yasaklarını göz önünde 

bulundurmaları gerekmektedir. Satıcı kendi ülkesinden çıkışı mümkün olmayan 

malların satışını taahhüt etmemelidir. Alıcı da kendi ülkesine girişi mümkün olmayan 

malların satımını talep etmemelidir. Malların bir üçüncü ülkeden transit geçişi 

halinde, menşe ülkesi ya da varılacak ülkeyi gösteren belgeler gibi gerekli olabilecek 

tüm belgeleri satıcı veya alıcı birbirlerine sağlamalıdır160. Yerine getirilmesi diğer 

tarafın yükümlülüğünde olup, sözleşmenin karşı tarafınca belgelerin temin 

edilmesinde yardımcı olma yükümlülüğü bulunan hususlarda ortaya çıkan tüm 

masrafları belge temin etme yükümlülüğü üzerinde olan taraf ödeyecektir161.  

Đthalat ve ihracat yükümlülüklerinin hangi işlem ve harcamaları kapsadığı 

sözleşme konusuna, satımın ilişkisinin kurulacağı ülkelere göre farklılık gösterir. 

Satım konusu malların ulaştırılacağı ülke ve söz konusuysa transit geçişin 

gerçekleşeceği ülke/ülkeler bakımından malların niteliği de göz önünde 

bulundurularak her birinin kendi mevzuatına göre tespit edilecek bu yükümlülüklerin 

                                                 
158 RAMBERG, a.g.e., s. 53. 
159 RAMBERG, a.g.e., s. 53. 
160 Bu belgelerden biri menşe şehadetnamesi (certificate of origin; certificat d’orgine) dir. Menşe 
şehadetnamesi malların kaynağını yani hangi ülkede yetiştirildiğini, imâl edildiğini kanıtlamaya 
yaramaktadır. Malların belli bir ilke menşeli olmasının (Ör. Sudan susamı, Đran kimyonu, Türk tütünü) 
şart koşulduğu hallerde malların şart koşulan ülkeye ait olmaması durumunda sözleşmeye aykırılıktan 
söz edilebileceğinden menşe şehadetnamesi büyük öneme sahiptir. Bu belge Ticaret ve Sanayi Odaları 
veya Ticaret Odaları tarafından düzenlenir/mektedir (5590 Sayılı Kanun 5/d; 27); ERDEM, (CIF 
Sales), s. 158. 
161 RAMBERG, a.g.e., s. 53.  
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belirlenmesi çalışmamız kapsamını aşacağından; sadece Türk hukuku bakımından 

yükümlülüğün olası kapsamına değinmekle yetineceğiz.  

Türk hukuku bakımından; ihracata ve ithalata ilişkin mevzuat bu işlemlerde 

yerine getirilmesi gereken formaliteleri belirlemektedir. Đhracat ve ithalata ilişkin 

prosedür zaman içinde değişmekle beraber bu işlemler çerçevesinde temin edilmesi 

gerekecek belgeleri genel olarak belirlemek mümkündür. Đhracata ilişkin olarak; 

ihracat beyannamesi, Gümrük Çıkış Beyannamesi, fatura döviz alım belgesi, deniz 

konişmentosu nakliyeci makbuzu, uçak konişmentosu, tır karnesi, karayolu taşıma 

belgesi, hamule senedi, karma taşıma belgesi, sigorta poliçesi, finansman belgeleri 

olarak  poliçe ve bono, menşe şehadetnamesi (certificate of origin, certificat 

d’origine)162, dolaşım belgesi, kota belgesi, konsolosluk (tasdiki) faturası163, tasdikli 

fatura, ihraç izni (export licence, licence d’exportation), kontrol belgesi164, bitki 

sağlık sertifikası (Phytosanitary certificate, certificat sanitaire)165, aflotoksin analiz 

raporu (Report of aflotoxin analyses)166 satım sözleşmesinin ve ek sözleşmelerin 

özelliklerine göre167 temin edilmesi gerekebilecek belgelerdendir168. Đthalata ilişkin 

olarak ise; ithal izni (import licence, licence d’importation), ithalat gümrük giriş 

beyannamesi, manifesto, ordino, boşaltma zaptı gerekli olabilecek belgeler 

arasındadır169.   

Đthalat veya ihracata ilişkin belgenin temin edilmesi yükümlülüğünü taşıyan 

taraf, belgenin eksikliği ya da kaybı halinde yerine getirilmesi gereken 

yükümlülükleri de yerine getirmelidir. Örneğin; ihracat bedellerinin tahsilinden ve 

                                                 
162 Bkz. yuk.: dn. 159.   
163 Mallara ilişkin faturanın alıcının bağlı olduğu devletin yükleme ülkesindeki konsolosluğu 
tarafından tasdik edilmiş halidir.: ERDEM, (CIF Sales), s. 159. 
164 Türk Standartları Enstitüsü tarafından standardı düzenlenen malların bu standartlara uygunluğunu 
belgelemek üzere Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Satnadardizasyon Dairesi 
Başkanlığı Đl Đhracat Müdürlükleri tarafından düzenlenen ve ihracatta gümrüğe ibraz edilen belgedir.: 
ERDEM, (CIF Sales), s. 159. 
165 Belge Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve tarım 
ürünlerinde belli hastalıkların olmadığını, yapılan ilaçlamanın şeklini ve kullanılan ilacın türünü 
gösterir.: ERDEM, (CIF SALES), s. 159. 
166 Bazı tarım ürünlerinde (ör. kuru incir, kurutulmuş kırmızı biber) anflotoksin analizi sonucu Tarım 
ve Köy Đşleri Bakanlığı Đl Kontrol Laboratuarı Müdürlükleri tarafından düzenlenen belgedir.: 
ERDEM, (CIF SALES), s. 159. 
167 Burada belirttiğimiz ek sözleşmeler satım sözleşmesinin yanı sıra akdedilecek taşıma sözleşmesi, 
sigorta sözleşmesi gibi satım sözleşmesine yardımcı olan sözleşmelerdir.: Bkz. yuk. s. 25 
168 Atilla BAĞRIAÇIK, Uygulamalı Dış Ticaret Đşlemleri, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir, 1995, 
s. 297 vd.; ERDEM, (CIF SALES), s. 159.  
169 BAĞRIAÇIK, a.g.e., s. 652 vd. 
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ihracat hesaplarının bedel getirme süresi içinde kapatılmasından ihracatçılar 

sorumludur. Bu durumda sözleşmede bulunan terim uyarınca hangi taraf ihraç 

yükümlülüklerini taşıyorsa, yani hangi taraf ihracatçı konumunda bulunuyorsa o taraf 

bu yükümlülüklerin muhatabı olur170.  

Đhracat ve ithalat formalitelerinin taraflar arasında paylaşımı meselesi 

Incoterms 2000 revizyonunun temel sebeplerinden birisini teşkil etmektedir. 2000 

revizyonunda FAS ve DEQ terimlerindeki gümrük formalitelerinin paylaşımı leme 

ve gümrük vergilerinin ödenmesi sistemleri değişikliğe uğramıştır. FAS teriminde 

2000 öncesinde ihracat için yapılacak gümrükleme işlemleri alıcının 

yükümlülüğünde iken, değişiklik sonrasında bu yükümlülük satıcıya geçmiştir. 

Karşılığı olan DEQ teriminde ise 2000 revizyonundan önce ithalât için gerekli olan 

gümrük işlemleri satıcıya ait iken değişiklik ile bu yükümlülük alıcıya geçmiştir171. 

Gerçekleştirilen değişiklerin sebebi yükümlülüklerin yerine getirilmesinde pratikte 

sağlanacak kolaylıktır. 

Değinilmesi gereken bir husus, Incoterms’in sadece uluslararası satımlarda 

değil ulusal nitelikli, yani iki ayrı ülke ile ilişkisi olmayan satımlarda da 

kullanıldığıdır. Uluslararası niteliği olmayan satım sözleşmelerine Incoterms’in dahil 

edilmesi halinde ithalat ve ihracata ilişkin bu hükümlerin uygulanması söz konusu 

olmayacaktır172. 

 

D. Taraflar Arasında Ücret ve Risklere Đlişkin Görev 

Paylaşımı  

EXW ve D grubu terimlerde riskler ya tamamıyla satıcı ya da alıcı üzerinde 

bulunduğundan taraflar arasında ücret ve risklere ilişkin paylaşım kolaylıkla tespit 

edilebilmektedir. Bununla birlikte uygulamada taraflar yükümlükleri aralarında farklı 

şekillerde paylaşmak istedikleri görülmektedir. Bu nedenle de daha çok F ve C grubu 

terimler kullanılmaktadır. F grubu terimlerde asıl taşımanın gerçekleştirilmesi için 

hazırlık faaliyetleri ve başlangıç kısmı olarak nitelendirebileceğimiz asıl taşımanın 

başlayacağı ana kadar gerçekleştirilmesi gereken taşıma faaliyetleri satıcı tarafından 

                                                 
170 BAĞRIAÇIK, a.g.e., s. 725. 
171 Ercüment ERDEM, “Incoterms 2000”, Hayri Domaniç’ e 80. Yaş Armağanı, s. 256 
172 RAMBERG, a.g.e., s. 53. 
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gerçekleştirilmekte iken, C grubu terimlerde satıcı taşımanın gerçekleştirilmesini 

taşıma bedelinin ödenmesi yükümlülüğü ile birlikte üzerine almakta ve riskleri ise 

yine teslimden itibaren alıcıya terk etmektedir. Paylaşıma dayalı bu tercih temelini 

çarter sözleşmelerine dayalı taşımalardan almaktadır173.  

F ve C terimlerinde taşımaya ilişkin yükümlülükler ve riskler taraflar arasında 

paylaştırılmakla beraber, özellikle hazırlık faaliyetleri aşamasında tarafların 

birbirlerine yardım yükümlülükleri bulunmaktadır. Örneğin, F terimlerinde her ne 

kadar taşımayı gerçekleştirme yükümlüğü alıcı üzerinde olsa da, satıcı riskleri ve 

bedeli alıcıya ait olmak üzere taşıyıcıyı aranje ettiğinden aralarındaki bu görevsel 

ayrım uygulamada silik bir hal almaktadır. Sözleşmenin taraflara getirmiş olduğu 

özen yükümlülüğü kendi sorumluluk alanlarına dahil olmasa bile, karşı tarafın 

menfaatinin gözetilmesi meyanında yardımcı nitelikte bazı hazırlık faaliyetleri 

gerçekleştirmelerini gerektirmektedir. 

 

  E. Satıcının Malları Teslim Etme ve Alıcının Malları Teslim 

Alma Yükümlülüğü 

Her bir terimin A4 hükmünde düzenlenen teslim ve tesellüm yükümlülükleri 

ayrıntılandırılmamıştır. Teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesi satıcı açısından 

“alıcının tasarrufuna bırakılmak”174 ifadesi ile belirtilmiştir.  

Teslim ve tesellüm yükümlülüklerine ilişkin Incoterms’in bu düzenlemesi 

belirlenmesi gereken bazı muğlak hususları ortaya çıkarmaktadır. Satıcının işyerinde 

gerçekleşecek teslimleri düzenleyen EXW terimi açısından hangi işlemlerin satıcının 

adamları hangilerinin ise alıcının adamları tarafından yerine getirilmesi gerektiği 

tespit edilmek zorundadır. DDU ve DDP terimlerinde ise teslim alıcının mahallinde 

gerçekleşeceğinden aynı soru aksi yönden gündeme gelecektir. Tüm bu hallerde 

teslimi oluşturan fiillerin paylaşımı ayrıntılı olarak düzenlenmemiş olduğundan, 

temel yükümlülük paylaşımını ortadan kaldırmamak şartıyla halin icabına göre 

belirleme yapılması uygun olacaktır175. 

                                                 
173 RAMBERG, a.g.e.,  s. 54. 
174 “at the disposal of buyer”: RAMBERG, a.g.e., s. 59. 
175 RAMBERG, a.g.e., s. 59. 
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F ve C terimlerinde, satıcının malları taşıyıcıya teslim etmesi ile teslim 

yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılacaktır. Yani doğrudan alıcıya karşı 

gerçekleştirilmiş bir teslimden bahsetmek mümkün olmaz176. 

Satıcının teslim yükümlülüğünün karşısında alıcının teslim alma 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Alıcı kendi tasarrufuna bırakılan malları teslim alarak 

bu yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Alıcının taşıyıcıyı belirleme yükümlülüğü 

olduğu durumlarda, taşıyıcıyı belirlememiş veya süresinde satıcının teslimi 

gerçekleştirmesine hazır halde bulundurmamış olması tesellüm yükümlülüğünü 

yerine getirmediği anlamına gelir. Alıcının tesellüm yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi veya ödemekle yükümlü olup taşıma bedelini ödememesi durumunda, 

taşıma sözleşmesi satıcı tarafından akdedilmişse taşıyıcı/taşıyan ile aralarındaki 

sözleşmeye aykırılık nedeniyle taşıyıcı/taşıyanın zararlarını satıcı tazmin 

edecektir177. Taşıyıcının zararlarını tazmin eden satıcının aralarındaki satım 

sözleşmesine dayanarak  alıcıya rûcu etmesi mümkündür. 

CFR ve CIF terimlerinde, satıcının taşıma sözleşmesini akdetme ve malları 

taşıyıcıya teslim etme yükümlülüğünün karşısında yer alan alıcının teslim alma 

yükümlülüğüne ilişkin olarak bazı özel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Sürastarya 

ücretinin işlemiş olması buna ilişkin bir örnektir. Sürastarya ücreti, alıcının malları 

tesellümde temerrüde düşmesi halinde işleyecektir. Satıcı sürastarya ücretini ödeme 

yükümlülüğü altına girmek istemeyecek, alıcı ise malların sözleşmeye uygunluğu 

hususunda muayenede bulunmaksızın malları tesellümden kaçınacaktır. Đşte bu 

durumda, satıcının ve alıcının haklarının korunması amacıyla teslim kavramı alıcının 

malı ayıpsız ve satım sözleşmesinde belirlenen şartlarla teslim almış olduğunu değil, 

sadece satım sözleşmesindeki terim gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu 

edimi yerine getirdiğini ortaya koyar. Sonuçta, malların teslimi ile satıcı işleyecek 

sürastarya ücretine muhatap olmaması ve alıcının da malların ayıplı olmasından 

kaynaklanan haklarından mahrum kalmaması sağlanmış olur178. 

 

                                                 
176 RAMBERG, a.g.e., s. 60. 
177 Zira burada taşıma sözleşmesinin tarafı satıcı olup, sözleşmelerin nisbiliği prensibi ve sözleşmeye 
aykırılık hükümleri çerçevesinde karşı sözleşeni taşıyıcı/ taşıyanın zararlarını tazmin etmekle 
yükümlüdür. 
178 Incoterms 2000, s.9; ÇAĞA/KENDER, a.g.e., s. 43. 
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F. Satıcının Malları Paketleme Yükümlülüğü 

Satıcının paketleme yükümlülüğü Incoterms A9 hükümlerinde 

düzenlenmiştir179. EXW terimi hariç tüm terimlerde, ihraç için gerekli olanlar dışında 

her türlü paketleme yükümlülüğü satıcıya aittir180. Bu yükümlülüğün kapsamının 

alıcının talepleri yönünde genişletileceği haller sözleşmede açıkça 

kararlaştırılmalıdır181. 

Paketleme yükümlülüğünü düzenleyen A9 hükümleri aynı zamanda kontrol 

ve işaretleme yükümlülüklerini de düzenlemektedir. Bu hükümler kapsamında 

kontrol kavramı ile satılan malların kalite kontrolünün yapılması, ölçümü, tartımı ve 

sayımı belirtilmektedir. Paketleme yükümlüğü ise malların gerçekleşecek taşıma ve 

malın niteliklerine göre uygun şekilde paketlenmesini ifade eder182. Paketleme ve 

işaretleme  sonucunda malların gideceği yeri belirten işaretler ve malların belirli hale 

gelmesini sağlayacak her türlü bilgi mala eklenmiş olmalıdır183.  

Satıcının malın özelliklerini bilmemesi beklenemez; ancak taşıma 

yükümlülüğünün satıcı üzerinde olmadığı terimlerde satıcı taşımaya ilişkin 

özelliklerden haberdar olmaması mümkündür184. Bu durumlarda satıcının, alıcı 

tarafından bilgilendirilmiş olması gerekmektedir. Satıcının uygun şekilde paketleme 

yükümlülüğünü gerçekleştirebilmesi, alıcının bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmesiyle ve yerine getirdiği oranda mümkün olur. Bu durumda satıcının 

paketlemeden sorumluluğunun çerçevesi, alıcının bildirmiş olduğu niteliklere göre 

belirlenir185. 

 

G. Malların Denetlenmesi Yükümlülüğü 

                                                 
179 RAMBERG, a.g.e., s. 52. 
180 RAMBERG, a.g.e., s. 52. 
181 RAMBERG, a.g.e., s. 52. 
182 Örnek olarak, uzun deniz taşımaları daha güçlü bir şekilde paketlemeyi ve rutubet ya da 
yoğunlaşmadan malların hasar görmesine engel olmak için özel hazırlık faaliyetlerine ihtiyaç 
gösterebilmektedir. RAMBERG, a.g.e., s. 52. 
183 GOODE, a.g.e., s. 877. 
184 Satıcının taşımanın niteliklerinden haberdar olması için alıcının bilgilendirmesine ihtiyaç duyacağı 
terimlere örnek olarak EXW terimi, FCA terimi, FAS terimi: Incoterms 2000, s. 27 vd.  
185 RAMBERG, a.g.e., s. 52; Satıcının taşımanın özelliklerinden haberdar edilmesi paketleme 
yükümlülüğünün yerine getirilme şeklini belirlerken, satım bedelinin tespitinde de satıcı tarafından 
göz önünde b ulundurulacaktır.: RAMBERG, a.g.e., s. 52. 
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Alıcının ilgili otoritelerce malların sözleşmeye uygunluğu konusunda garanti 

göstermesi gerekli olduğu hallerde, malların yükleme öncesi denetlenmesi söz 

konusu olur. Örneğin; gümrük makamlarının, mallar gümrüğe girmeden önce 

sözleşmeye uygunluk denetimini talep etmesi mümkündür. Yükleme öncesi 

denetlemeye ilişkin masraflar kural olarak alıcının yükümlülüğündedir; meğer ki 

denetim sonucunda malların sözleşmeye uygun olmadığı tespit edilsin186. 

Incoterms B9 hükümlerinde düzenlenen denetleme, alıcının ihtiyarına 

bırakılmış olan bir denetleme değil, kamu otoritelerince zorunlu tutulan 

denetlemedir. Bunun dışında da malların sözleşmeye uygunluğu konusunda şüphesi 

bulunan alıcı denetleme talep edebilecektir. Özellikle birbiri ile ticari bir geçmişe 

sahip olmayan ya da bir sefere mahsus olarak sözleşmesel ilişki içinde olan tacirler 

arasında bu durum söz konusu olur187. 

Malların denetlenmesi sonucunda bir ayıbın tespit edilmesi halinde alıcının 

satıcıya ne şekilde ve hangi süre içinde ihbarda bulunacağına ilişkin bir düzenleme 

Incoterms’te bulunmamaktadır.  

Uluslararası alanda bazı tip sözleşmelerde bu hususa ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır. Örneğin Hamburg Borsası tarafından baklagil satışları için hazırlanan 

1 Ağustos 1994 tarihli “Hamburg Contract of Pulses” § 14, gizli ayıplar hariç 

boşaltmanın tamamlanmasından itibaren en geç üç gün içinde alıcının teleks ile kalite 

ve/veya diğer hususlar açısından mallarda tespit edilen sözleşmeye uygunsuzluk 

hallerini satıcıya bildirmesi gerektiğini düzenlemektedir. Gizli ayıpların tespit 

edilmesi halinde ise tip sözleşme uyarınca alıcı derhal ve en geç boşaltmanın 

tamamlanmasından itibaren 1 ay içinde satıcıya bildirimde bulunmak zorundadır188.     

 

H.  Tarafların Bildirim Yükümlülüğü 

Tarafların karşılıklı bildirim yükümlülükleri Incoterms A7 ve B7 

hükümlerinde düzenlenmiştir189.  

                                                 
186 RAMBERG, a.g.e., s. 26. 
187 RAMBERG, a.g.e., s. 27.  
188 ERDEM, (CIF SALES), s. 186. 
189 RAMBERG, a.g.e., s. 62.  



 
 

47 

Đhbar yükümlülükleri, sözleşmede belirlenmemiş hususların taraflardan 

birinin tespitine bırakılmış olduğu hallerde gündeme gelmektedir. Satıcının 

bildirimde bulunma yükümlülüğü altında olduğu haller, EXW teriminde malların 

teslimine uygun yer ve zamanı bildirmek, F ve C grubu terimlerde malları taşıyıcıya 

teslim etmiş olduğu yer ve zamanı bildirmek, D grubu terimlerde malların ulaşması 

muhtemel zamanı bildirmektir. EXW ve D grubu terimlerde alıcının malların 

teslimini kabul edebileceği zamanı bildirme, F grubu terimlerde taşıyıcının kimliğini 

bildirmek, C grubu terimlerde ise yüklemeye ve tesellüme uygun zamanı bildirmek 

yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Satıcının sigorta yükümlülüğü altında bulunduğu CIF ve CIP terimlerinde 

sözleşmede açık olmayan hususlara ya da aradaki anlaşma gereğince sigortaya dahil 

edilmesi kararlaştırılmış olan hususlara ilişkin olarak alıcının satıcıyı bilgilendirmesi 

gerekmektedir190. Alıcının sigorta yükümlülüğünü üzerine aldığı tüm hallerde de 

(alıcının ülkesi kamu makamlarının onu zorunlu kıldığı haller dahil) satıcı gerekli 

bilgileri alıcıya ulaştırmakla yükümlüdür. Satıcının ya da alıcının ek sigorta talepleri 

halinde duruma ilişkin bilgilendirme yükümlülükleri ise A10 ve B10 hükümlerinde 

düzenlenmiştir. 

Incoterms kapsamında ihbarın ne şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiş 

değildir. Đhbarın “tatmin edici” şekilde yapılması gerektiği düzenlenmiştir191. 

Hukukumuz açısından, tarafların tacir oldukları göz önünde bulundurulduğunda                                      

ihbarın Türk Ticaret Kanunu uyarınca tacirler bakımından zorunlu araçlardan birisi 

ile gerçekleştirilmesi gerekir192. Taraflar arasında sözleşmesel ilişki içinde EDI 

mesajlarının kullanıldığı hâllerde, ihbarın bu suretle yapılması uygun olacaktır193. 

Incoterms’in iki özel hâl dışında ihbarın yapılmamasına ilişkin bir yaptırım 

düzenlememiştir. Bu durumda lex contractus uyarınca sonuca varılacaktır194. 

Hukukumuz bakımından ihbarın yerine getirilmemesi sözleşmesel bir yükümlülüğün 

ihlâli niteliğinde olduğundan sözleşmeye aykırılık oluşturacaktır.  

                                                 
190 Incoterms 2000, s. 70, 71, 86, 87. 
191 RAMBERG, a.g.e., s. 63. 
192 ÜLGEN vd., a.g.e., s. 236, 237.  
193 RAMBERG, a.g.e., s. 63. 
194 NOMER/ ŞANLI, a.g.e., s.300 vd. 
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Đhbar yükümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin olarak Incoterms’in 

düzenlemiş olduğu iki özel hâl B7 hükümleri uyarınca alıcının, malların yükleme 

zamanını ve/veya varma limanını belirleme yetkisine sahip olup da söz konusu 

tespitini satıcıya ihbar etmemesine ilişkindir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi 

halinde iki sonuç ortaya çıkacaktır. Bunlar B5 hükmü gereği hasara katlanma 

yükümlülüğünün ve B6 hükmü gereğince de masraflara katlanma yükümlülüğünün 

kural olarak geçmesi gereken andan önce alıcıya geçmesidir195. Bu sonuçların 

oluşması için risk ve ek masrafların ilgili olduğu malların ayırt edilmiş olması, yani 

açıkça ya da başka şekilde alıcı için ayrılmış olması gerekir196. 

 

 

 

I. Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Hasara katlanma yükümlülüğünün geçişi, Incoterms A5 ve B5 hükümlerinde 

düzenlenmiştir197. 

 Hasar kavramı ile gecikme ve sözleşmeye aykırılık hâlleri dışındaki 

sebeplerden kaynaklanan hasar belirtilmek istenmektedir198. Gecikme ve sözleşmeye 

aykırılık sonucunda ortaya çıkan hasarlardan sorumluluk sözleşmeye uygulanması 

gereken ulusal hukuka  ya da sözleşme şartlarına tabi olacaktır199.  

Incoterms’te, hasarın satıcıdan alıcıya geçmesi, CISG düzenlemesine paralel 

şekilde, malların satıcı tarafından tesliminin gerçekleştirilmiş olmasına bağlanmıştır. 

Kural olarak, satıcının teslimi gerçekleştirmesi ile hasar alıcıya geçmiş olur. Malların 

mülkiyetinin geçiş anı hasarın geçişinde göz önünde bulundurulmamıştır200. 

Hasara katlanma yükümlülüğü kapsamında beklenmeyen hallerden 

kaynaklanan hasarlar bulunmaktadır. Satıcı ya da alıcının Incoterms’te düzenlenen 

diğer yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan 

hasar bu kapsamda değildir. Örneğin, malların uygun şekilde paketlenmemiş olması 

                                                 
195 Hasara katlanma yükümlülüğünün erken olarak alıcıya geçmesi: “premature passing of the risks”. 
196 RAMBERG, a.g.e., s. 60. 
197 RAMBERG, a.g.e., s. 60. 
198 “phsical loss or damage”: RAMBERG, a.g.e., s. 60. 
199 RAMBERG, a.g.e., s. 60. 
200 RAMBERG, a.g.e., s. 90. 
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ya da işaretlenmemiş olması sonucunda ortaya çıkan hasarlar bu hükme dahil 

değildir. Bu nedenle, malların tesliminden sonra; yani kural olarak hasar 

yükümlülüğünün satıcıdan alıcıya geçtiği andan sonra, satıcının ambalajlama ya da 

işaretleme yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemiş olmasından kaynaklanan 

hasarlardan yine satıcı sorumlu olur201. 

 

J. Taraflar Arasında Masrafların Paylaşımı 

Masrafların taraflar arasında bölüşümü A6, B6, A10 ve B10 hükümlerinde 

düzenlenmiştir.   

Masrafların paylaşımı satım sözleşmelerinde önemli noktalardan biridir. Bir 

yükümlülüğü hangi tarafın yerine getireceğinin bilinmesi gerektiği gibi masraflarına 

hangi tarafın katlanacağının da bilinmesi gerekmektedir. Incoterms’te kural olarak, 

sözleşmelerde aksi kararlaştırılmadıkça yükümlülük üzerinde olan taraf 

yükümlülüğün masraflarına da katlanacaktır202. Ancak bu durumun istisnaları da söz 

konusudur.  

Incoterms masrafların paylaşımı bakımından genel bir kural getirmiş 

bulunmaktadır. Malların tesliminin gerçekleştiği ana kadar ortaya çıkan tüm 

masraflar satıcıya, bu andan sonra ortaya çıkan masraflar ise alıcıya ait olacaktır. 

Ancak bu genel kuralın pratiğe tam olarak uygulanmasının mümkün olmadığı ya da 

terimin muğlaklık taşıdığı haller söz konusu olabilmektedir. Đşte bu durumlarda 

masrafın ait olduğu tarafın belirlenmesinde, taraflar arasında sabit önceki 

uygulamalar ya da ticari teamül belirleyici olmalıdır203. 

Hükümler kapsamında düzenlenmek istenen masraflar dispeç, taşıma, teslim 

masrafları; ihracat ve ithalat formalitelerinin tamamlanmasına ilişkin masraflar; bir 

tarafın diğerine yardım yükümlülüğü kapsamında ortaya çıkan masraflar; sigorta 

masraflarıdır204. 

                                                 
201 Çünkü satıcının buradaki sorumluluğu teslim ile ilgili olmayıp, paketleme ve işaretleme 
yükümlülüğüne ilişkindir.; RAMBERG, a.g.e., s. 91. 
202 Örneğin A8 uyarınca satıcının teslimi belgelendirme yükümlülüğü bulunup, belgelendirmeye 
ilişkin tüm masraflar da satıcı üzerindedir. ;Incoterms 2000, s. 5.  
203 RAMBERG, a.g.e., s.37. 
204 RAMBERG, a.g.e., s.37. 
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C grubu klozlarda, malların taşınması amacıyla taşıma sözleşmesi yapma 

yükümlülüğü satıcıya ait olduğundan önemli hususlar ortaya çıkmaktadır. Taşımanın 

olağan nedenlerle belirli yerlerde aktarılması gerekiyorsa -yani bu durum olağan 

taşıma hali ise- söz konusu aktarımlara ilişkin masrafları da satıcı karşılamak 

zorundadır. Oysa deniz hukukuna ilişkin olağanüstü  nedenlerle taşıyıcının rotadan 

sapma ya da aktarma hakkı doğmuş ve bu nedenle aktarma vs. gerçekleşmişse satıcı 

buna ilişkin masrafları karşılamakla yükümlü olmayacaktır.  Nitekim bu durumda 

ortaya çıkan masraflar olağan masraflar olarak değerlendirilemeyecektir205. 

 

K. Satıcının Teslimi Belgelendirme Yükümlülüğü 

Satıcının malları teslim ettiğine ilişkin belgelendirme yükümlülüğü A8 

hükümlerinde düzenlenmiştir206.  

Satıcı, malların teslim edildiğine dair taşıma belgesi ya da eşdeğer nitelikli bir 

elektronik mesajı alıcıya sunarak yükümlülüğünü yerine getirecektir207. 

Belgelendirme yükümlüğüne ilişkin düzenleme satıcının belgeleri alıcıya ibraz 

etmesini öngörmesine rağmen, uygulamada çeşitli ödeme şekilleri kullanıldığından 

                                                 
205 Incoterms 2000, s. 14 vd.  
206 RAMBERG, a.g.e., s. 56; Satıcının belgelendirme yükümlülüğünü yerine getireceği zamana ilişkin 
Incoterms’te bir düzenleme bulunmayıp kendisinden makûl olarak beklenebilecek dikkat ve özeni 
göstererek, dürüstlük kurallarına ve ticari örf ve adete uygun olarak belgeleri en kısa sürede sağlayıp 
alıcıya sunmasının gerektiği kabul edilmektedir.  Fransız hukukunda da Bellot tarafından belgelerin 
ibraz edilmesi gereken zamanın somut olayın şartlarına, ticari örf ve adete dürüstlük kurallarına göre 
saptanacağını belirtmektedir. ERDEM, (CIF Sales), s. 160; Belgelerin satıcıya ibraz edileceği yer 
hakkında da Incoterms’te düzenleme bulunmamaktadır. Sözleşmede de bu hususa ilişkin düzenleme 
yoksa taraflar arasında yerleşmiş veya örf-adet ile belirlenmiş yerde ibraz edilmelidir. Böyle de 
sonuca ulaşılamıyorsa Erdem’e göre BK 73/3 hükmü gereği belgeler satıcının ikametgâhında ibraz 
olunmalıdır. KALPSÜZ ise, mülkiyetin emtiayı temsil eden senetler veya kıymetli evrakın teslimi ile 
geçtiği tüm hallerde satıcının mülkiyeti devir borcunun emtiayı temsil eden kıymetli evrakın veya 
özellikle konişmentonun alıcıya teslim edilmesi gereken yer, yani kural olarak alacaklının ikametgâhı 
veya varma limanı olduğunu belirtmektedir. Alman hukukunda Staub/Koller, belgelerin teslim 
edilmesi gerektiğini ve örf adet hukuku uyarınca belgelerin teslimin ilişkin borcun bir götürülecek 
borç olduğunu belirtmektedir. ERDEM, (CIF Sales), s. 161, dn. 476; Turgut KALPSÜZ, Ticari 
Satışta Đfa Mahalli, ANKARA, 1960, s. 171.   
207 Incoterms 2000, s.38; Bazı hallerde teslimin yapıldığına dair belgelerden olmak üzere satıcı 
tarafından vasıf ve tartı şehadetnamesinin sunulduğu da görülmektedir. Bu şehadetname malların 
teslimi sırasında ortaya çıkabilecek olan kalite ve miktara ilişkin ihtilâfları önemli ölçüde azaltmakta 
olduğundan tercih edilmekte ve genellikle CIF teriminin kullanıldığı sözleşmelerde gerekliliği özel 
olarak belirtilmektedir. Söz konusu belge, konişmento veya fatura malların miktar ve kalitesine ilişkin 
tam bir delil oluşturmadığından, alıcılar veya alıcıları temsilen ödeme yapacak olan bankalar 
tarafından talep edilmektedir/istenmektedir. Genellikle uluslar arası veya ulusal bir gözetim şirketi 
tarafından denetim, gözetim ve ekspertiz sonucunda düzenlenen belge “Survey Report” (Gözetim 
Raporu) adını almaktadır. Kullanılması halinde taraflar bu belgenin kesin delil oluşturacağı hususunda 
anlaşmaktadırlar. ERDEM, (CIF Sales), s. 157. 
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belgelerin alıcının yetkili bir temsilcisine ve özellikle de bir bankaya ibrazı yeterli 

olmaktadır208. 

EXW terimi dışında, tüm terimlerde satıcının teslime ilişkin belge sunma 

yükümlülüğü düzenlenmiştir. EXW teriminde bu yükümlülüğün düzenlenmemiş 

olmasının nedeni, teslimin satıcının mahallinde bizzat alıcının ya da yetkili bir 

temsilcisinin karşı katılımıyla gerçekleşiyor olmasıdır209. 

Satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiğini ortaya koymak için alıcıya 

sunabileceği belgelerden birisi konişmentodur. Konişmentonun sunulması ile 

malların taşıyıcıya teslim edilmiş olduğu ispat edilmekle kalınmayacak, devir 

kabiliyetine haiz olan ve mallar üzerindeki tasarruf hakkını ortaya koyan bu belge, 

alıcıya satım konusu mallar seyir halinde iken mallar üzerinde tasarruf etme imkanı 

da sağlar. Konişmentonun ortaya koyduğu hak sahipliği sayesinde, malların dolaylı 

zilyetliğinin başka şahıslara geçirilmesi de mümkün olmaktadır210. Malların varma 

zamanında alıcı ya da üçüncü kişi tarafından teslim alınabilmesi de ancak 

konişmentonun ibrazı ile mümkündür211. Satıcının teslime ilişkin kanıt olarak 

konişmento sunması halinde, teslimin gerçekleştiğinin ispatlanmasının yanı sıra alıcı 

varma yerinde yükü talep etmeye ilişkin bağımsız bir hak kazanır212. Konişmentonun 

kullanımı halinde malların tesellümü kural olarak orijinal bir konişmento nüshasının 

ibrazı karşılığında mümkün olacağından bazı zorlukların ortaya çıkması olasıdır. 

Örneğin, malların konişmentonun ulaştırılmasından önce varma yerine ulaşmış 

olması imkân dahilindedir. Malların tesliminin orijinal konişmento nüshası ibraz 

edilmeksizin gerçekleşmesi, konişmentonun malları temsil etme fonksiyonunu ile 

bağdaşmayacağından konişmento karşılığında malların teslimi ilkesinin sıkı şekilde 

takibi gerekmektedir213.Uygulamada bu gibi hallerde, alıcının malları teslim alması 

bir banka teminat mektubu mukabilinde gerçekleşebilmektedir.  

Bazı terimlerde satıcının teslime kanıt olarak sunabileceği taşıma senedini 

taşımanın özelliği gereği belli niteliğe sahip olmalıdır. Örneğin CIF ve CFR 

                                                 
208 ERDEM, (CIF Sales), s. 162. 
209

 Incoterms 2000, s. 38. 
210 GOODE, a.g.e., s. 890. 
211 GOODE, a.g.e., s. 885; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 285 vd.; ÇAĞA/KENDER, s. 
100 vd. 
212 RAMBERG, a.g.e., s. 37; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 267.  
213 RAMBERG, a.g.e., s. 56. 
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terimlerinde taşıma deniz yoluyla gerçekleştirildiğinden yükleme konişmentosundan 

önce tesellüm konişmentosunun düzenlenmesi de mümkündür. Incoterms ise  

belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için tesellüm konişmentosunu 

yeterli görmemektedir. Satıcının yüklemeyi tevsik eden yükleme konişmentosunu 

alıcıya sunması gerekmektedir214. Satıcının bu yükümlülüğü taşıyıcıya teslimin 

gerçekleştiğini ortaya koymanın yanı sıra alıcıya varma yerinde yükü talep etmeye 

ilişkin bağımsız bir hak da kazandırmaktadır215. 

Son yıllarda, deniz taşımacılığında tedavül kabiliyeti olmayan taşıma 

belgelerinin kullanımı artmıştır. Bu belgeler tesellüm sırasında orijinal belge ile hak 

sahipliğini ispat etme yükümlülüğü olmadığı hallerde ve deniz taşımaları dışında 

kullanılmaktadır. Tedavül kabiliyetini haiz olmayan belgelerin kullanıldığı hallerde 

alıcının kimliğinin belirlenmiş olması ve teslim sırasında kimliğini uygun şekilde 

ispat etmesi yeterlidir216. Bu tür belgeler yüke (mala) ilişkin herhangi bir mülkiyet 

hakkını tevsik etmemektedir. Ordino, hava taşıma senedi, hamule senedi, hava yük 

senedi, deniz taşıma senedi, okyanus konişmentosu, “kargo alındısı” bu 

belgelerdendir217. Bu taşıma belgelerinin tercih edildiği hallerde, taşıma sözleşmesi 

satıcı tarafından kurulmakta, alıcı veya bir banka gönderilen (alıcı) olarak 

gösterilmektedir. Taşıyıcıya talimat verme yetkisi münhasıran taşıma sözleşmesinin 

karşı tarafı olan satıcıya aittir218.     

Devir kabiliyetini haiz olmayan taşıma belgelerinin kullanıldıkları hallerde, 

alıcı tarafından peşin ödeme yapılmışsa ya da mallar bir bankanın alıcıya 

kullandırmış olduğu kredi karşılığında teminat işlevini görüyorsa söz konusu taşıma 

belgeleri yeterli güvenliği sağlamayacaktır. Satıcının tek başına sahip olduğu 

taşıyıcıya talimat verme yetkisini kullanarak gönderileni (alıcıyı) değiştirmesi 

                                                 
214 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s.29, 33, 47; Yalnızca deniz taşımacılığında kullanılan bu 
terimlerde, satıcı malları geminin küpeştesine kadar ulaştırmak zorunda olduğundan yükümlülüğünü 
yerine getirdiğini ancak yükleme konişmentosu ile tevsik edebilecektir.Zira malların gemiye 
yüklenmiş olduğunu yükleme konişmentosu ortaya koyar.: ÇAĞA/KENDER, a.g.e., s. 66- 67 ; 
RAMBERG, a.g.e., s. 56. 
215 RAMBERG, a.g.e., s. 37; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 267.  
216 RAMBERG, a.g.e., s. 57: Bu durum oldukça geniş bir kullanıma sahip olan hava taşıma senetleri 
(air waybills-AWBs) ile kara ve demiryolu taşımacılığında kullanılan nakliye senetleri için de 
geçerlidir. 
217 Sabih ARKAN, Demiryolu ile Yapılan Uluslararası Eşya  Taşımaları, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 206, Ankara, 1987, s. 48; Hüseyin ÜLGEN, Hava Taşıma 
Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 201, Đstanbul, 1987, s. 141. 
218 RAMBERG, a.g.e., s. 57. 
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mümkündür. Alıcı veya bankanın bu tehlikeye karşı korunması için satıcı tarafından 

gönderilenin belirlendiği talimatın gayri kabili rücu nitelikte olması 

gerekmektedir219. 

Belirtmiş olduğumuz üzere, Incoterms A8 hükmünde düzenlenen 

belgelendirme yükümlülüğü 1990 ve 2000 revizyonlarında geleneksel olarak 

kullanılan belgelerin yanı sıra elektronik mesajlarla da yerine getirilebilmektedir. 

Elektronik mesajların belge olarak kabul edilmesi için tarafların elektronik 

mesajlaşmaya ilişkin karşılıklı iradelerinin uyuşmuş olmasının yanı sıra sözleşmenin 

elektronik mesajlaşmaya uygun bir formda bulunması gerekir. Belge ibrazı halinde 

taşıma belgesinin zilyetliği, malları teslim almaya yetkili şahsı belirleme hakkını 

kazandırmaktadır. Elektronik haberleşmenin tercih edildiği hallerde de orijinal 

taşıma belgesi olmaksızın elektronik mesajla talimat verme yetkisini haiz kişi 

gönderileni (alıcıyı) belirleme hakkını da kazanmış olur220.  

Taşıma belgelerinin yerine elektronik haberleşme mesajlarının kullanılması 

bu mesajların konişmentonun yerine kullanıldığı haller dışında herhangi bir soruna 

neden olmaz. Konişmento sadece yükün taşıyana teslimini belgelendirmeyip yükte 

tasarruf hakkını da tevsik etmektedir221. Konişmentonun kullanılması halinde sadece 

haklı hamil talimat verme yetkisini haizken, diğer taşıma senetlerinde taşıma 

sözleşmesinin tarafı olan satıcı talimat verme yetkisini haizdir222. Taşıma senetleri 

yerine elektronik haberleşmenin kullanılması halinde, suistimallerin önlenmesi ve 

taşıyıcının tek kişiden talimat almasının sağlanabilmesi için uygulamada “özel 

şifre”ler kullanılmaktadır. Yük üzerinde tasarruf hakkını haiz olan kişi bu şifreyi 

bildiğinden talimat da sadece bu kişiden  tarafından verilebilmektedir 

alınmaktadır223.  

                                                 
219 RAMBERG, a.g.e., s. 57. 
220 RAMBERG, a.g.e., s. 57. 
221 Konişmento yükün taşınmak üzere teslim alındığına ilişkin bir beyan ve ikrar içermesinin yanı sıra 
yolculuk sonunda yükün yasal hamiline teslimi taahhüdünü de tevsik eder. Konişmento üzerinde ayni 
hak iktisap etmiş olan kimde, kon,şmentonun ani etkisi gereği yükün teslimini talep etme hakkını haiz 
olup yük üzerine ayni bir hakkı ve her halükarda vasıtalı zilyetliği kazanmış olur.: ÇAĞA/KENDER, 
a.g.e., s. 65 vd.; Đnci Deniz KANER, Deniz Ticareti Hukuku II (Navlun Sözleşmeleri), Filiz 
Kitabevi, Đstanbul, 2009, s. 37 vd.: Yazar konişmentonun yük üzerinde vasıtazsız zilyetliği 
kazandırdığı görüşündedir. 
222 GOODE, a.g.e., s. 885; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 285 vd.; ÇAĞA/KENDER, 
a.g.e., s. 100 vd. 
223 RAMBERG, a.g.e., s. 31. 
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Incoterms, tarafların tercih edebilecekleri elektronik haberleşme sistemleri 

açısından herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Uygulamada güven unsuru açısından 

belli elektronik mesajlaşma sistemleri tercih edilmektedir224. En sık kullanılan 

elektronik haberleşme sistemi Uluslararası Deniz Ticaret Komitesi’nin düzenlemiş 

olduğu  Elektronik Konişmentoya Đlişkin Kurallardır225. 

 

 

 

 

 

        

§ 4. TERĐMLERĐN ĐNCELENMESĐ        

 A. “E Grubu” Terimler                                                                                                                                                                                                                                             

     1. EXW  ( EX WORK ) Đşyerinde Teslim 

     a. Genel Olarak  

EXW, Incoterms içerisinde satıcının yükümlülüğünün en az olduğu 

terimdir226. 

EXW terimi daha çok, fazla uzak olmayan mesafelerde, belli müşterilerle        

ihracat yapan tacirler tarafından kullanılmaktadır. Malların teslim alınması ve 

gümrük formalitelerinin tamamlanması yükümlülüklerinin bizzat alıcı tarafından 

ihraç (çıkış) ülkesinde yerine getirilmesi zorunluluğu, EXW terimini fazla uzak 

olmayan mesafeler arasında gerçekleşen bu satımlara uygun kılmaktadır227. Tüm 

özellikleri incelendiğinde, EXW teriminin kullanıldığı satımlarda satıcı bakımından 

ülke içi bir satıştan farklı özellikler içermediği görülmektedir228. 

                                                 
224 RAMBERG, a.g.e., s. 31. 
225 www.comitemaritime.org/cmidocs/rulesebla.html, çevrimiçi, 28.06.2009.   
226 Incoterms 2000, s. 27; Jean GUÉDON, Les Incoterms et Leur Usage Professionnel, MASSON, 
Paris, 1996, s. 37 vd.; “ Bu bakımdan EXW terimi alıp götürme klozu olarak da anılmaktadır.; Fatih 
DOĞAN, “ Incoterms 2000”, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’ a 55. Yaş Günü Armağanı, Beta 
Yayınları, Đstanbul, 2002, s. 356; Indira CARR/ Peter STONE, International Trade Law, Cavendish 
Publishing, Londra, 2005, s. 6. 
227 GUÉDON, a.g.e., s. 37 vd.  
228 DOĞAN, a.g.m., s. 356; Jason CHUAH, Law of International Trade, Sweet& Maxwell, London, 
2005, s. 109. 
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EXW terimi, talebin arza oranla çok daha yüksek olduğu  “seller market” tipi 

piyasalarda tercih edilmektedir. Terim, alıcının ihraç ülkesinde tedarikçilerle bağlantı 

kurduğu ve kendisinin başkaca alıcıları için mal temin ettiği hallerde 

kullanılmaktadır229.  

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 

EXW teriminde satıcı, malları kendi işyerinde ya da teslim için belirlenen 

yerde ve zamanda, sözleşmeye uygun olarak alıcı veya yetkili temsilcisinin 

tasarrufuna hazır halde bulundurmakla yükümlüdür (EXW A1)230. Sözleşmeye 

uygun nitelikteki malların sağlanması, satıcının malları teslim yükümlülüğünün 

temel unsurudur231. Teslime ilişkin diğer tüm faaliyetler ise alıcının 

sorumluluğundadır232.  

Malların sözleşmeye uygun olması, sözleşmede belirlenen miktar ve nitelikte 

olmasıdır. Bu nedenle malların ölçülmüş, tartılmış ve uygun şekilde paketlenmiş 

olması gerekmektedir233.    

EXW teriminde teslim yeri; satıcının işyeri, imalathanesi (fabrikası), ambarı 

(ardiyesi) ya da  deposu olarak belirlenebilir234. Terimin, uygulamada satıcının 

işyerinin bulunduğu yer ile birlikte kullanılması MTO tarafından tavsiye 

edilmektedir. Alıcının teslime elverişli birden fazla işyeri olması halinde, teslim yeri 

adres olarak değil yer olarak (ör. bir şehir, bir bölge) olarak belirtilebilir. 

Türkiye’deki bir şirketin Đtalya Taranto’dan mal satın alması halinde, satıcının işyeri 

Đtalya’da bulunduğundan sözleşmeye “EXW Taranto” şeklindeki ifadenin eklenmesi  

gerekir235.  Teslim yerinin bu şekilde belirtilmesi halinde, satıcının teslim yerini 

                                                 
229 DOĞAN, a.g.m., s. 356. 
230 Incoterms 2000, s. 28. 
231 Bkz. yuk. s.40, 41: Belirttiğimiz üzere “malların sağlanması” kavramı Incoterms’e münhasır bir 
yükümlülük olarak düzenlenmiştir. Bu yükümlülük teslimin gerçekleştirilebilmesinin ön şartı 
niteliğindedir. ; CHUAH, a.g.e., s. 108.          
232 Incoterms 2000, s. 27; Bu faaliyetler malların alıcı tarafından sağlanan araca kadar taşınması, 
araca yüklenmesi gibi faaliyelerdir.: Bkz. yuk. 
233 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 9. 
234 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 8; Paul TODD, Cases and Materials on International 
Trade Law, Sweet& Maxwell, 1. Bası,  s. 141; CHUAH, a.g.e., s. 108.     
235 ŞANLI/ EKŞĐ, a.g.e., s. 115. 
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adres olarak belirleyip alıcıya bildirme yükümlülüğü doğar. Satıcı bu yükümlülüğünü 

yerine getirmediği taktirde, tesellümün gerçekleşmediğine dayanarak alıcıyı alacaklı 

temerrüdüne düşüremez ve adresin bildirilmediği süre boyunca mallara ilişkin hasar 

satıcı üzerinde kalmaya devam eder236. Teslim yerinin kesin olarak belirlenmesi 

gerekliliği Incoterms 2000 revizyonunun getirdiği yeniliklerdendir. Incoterms 

2000’in bu yeni düzenlemesi ile daha önceki versiyonlarda, teslim yerinin 

kararlaştırılmaması halinde teslim yeri olarak kabul edilen “alışılmış yer” kavramı 

kaldırılmıştır237.   

Teslim yerinin seçiminde satım konusu mal da belirleyici olabilir. Örneğin, 

konusu dondurulmuş et olan bir satım sözleşmesinde, teslim yerinin                    

“satıcının soğuk hava deposu” olarak belirlenmesi gerekecektir238.  

Uygulamada EXW terimi yerine, “ex store”, “ex factory” ya da “ex 

warehouse” ifadeleri de kullanılmaktadır239. Bu ifadeler eş anlamlıdır ve EXW 

teriminin kullanımı ile aynı sonuçları doğurmaktadır. EXW teriminin veya 

belirttiğimiz bu ifadelerin kullanımı halinde, teslim yeri mutlaka karada bir yer 

olarak belirlenmelidir. Teslim yerinin deniz üzerinde bir yer olarak belirlenmesi 

halinde, örneğin bunun bir layter olması durumunda, kara rizikolarına göre çok daha 

yüksek olan  deniz rizikoları söz konusu olur240. EXW terimi açısından, karada bir 

yerin belirlenmesi Incoterms’in bu terime ilişkin tercihidir. Aksinin kararlaştırılması 

da mümkündür241. 

EXW teriminde satıcının taşımanın hazırlık faaliyetlerine katılma 

zorunluluğu bulunmamaktadır242. Uygulamada ise sıklıkla, satıcının malların 

taşınacağı araca kadar forklift gibi ara araçlarla alıcıya yardımcı olduğu görülür. 
                                                 
236 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 10; ”Đlgili bir karar şöyledir: EXW teriminin bulunduğu 
bir uluslararası satım sözleşmesinde teslim yeri “ ex quay or warehouse Liverpoool” olarak 
düzenlenmiştir. Kararda Liverpool’ un teslim yeri olarak belirtilemeyeceği; zira teslim mahalli olarak 
belirlenmek için çok büyük ve belirsiz bir yer olduğu belirtilmiştir.”: D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, 
a.g.e., s. 10: Davies v. McLean (1873) 21 W.R.264 at 265. 
237 DOĞAN, a.g.m., s. 356. 
238 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 10. 
239 TODD, a.g.e., s. 141; CHUAH, a.g.e., s. 109. 
240 Bkz. yuk.: Üçüncü Bölüm, I, A. 
241 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 10. 
242 Oysa C ve F gurubu terimlerde taşımanın gerçekleştirilmesi yükümlülüğü alıcıya ait olsa dahi satıcı 
– örneğin FOB teriminde gemi bordasına kadar, FCA teriminde taşıyıcıya kadar- alıcının belirleyeceği 
taşıyıcıya kadar malları ulaştırarak asıl taşımanın hazırlık faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bu 
nedenle satıcının taşımanın hazırlık faaliyetlerine katılması isteniyorsa EXW teriminin kullanılmaması 
salık verilmektedir.: RAMBERG, a.g.e., s. 54. 
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Malların taşıma için kullanılacak araca yüklenmesinde alıcıya yardımcı olmak, satım 

sözleşmesinde satıcının bir yükümlülüğü olarak kararlaştırılabilir. EXW teriminden 

sonra “loaded upon departing vehicle” ekinin kullanılması ile bu sonuç elde edilir243. 

EXW teriminin sonuna yalnızca “loaded” ifadesi eklenmesi halinde satıcının 

yükleme sırasında gerekli araç, gereç ve personeli temin etmesi sağlanır. Bu 

durumda, satıcının malları alıcı tarafından belirlenen araca yükleme yükümlülüğü 

bulunmaz. Malı üreten ya da sağlayan kişi olduğundan malı iyi tanıyan satıcının, 

malın yüklenmesi için gerekli araç, gereç ve personeli temin etmesi daha kolaydır.  

Bu nedenle terimin bu varyasyonu tercih edilebilir. Söz konusu kullanım şeklinde 

yükleme sırasındaki sorumluluğun hangi tarafa ait olacağı ise tartışmalıdır244. Bu 

durumda taraf iradeleri önem arz eder. Tarafların amacı  satıcının alıcıya yardımcı 

olması ise, yükümlülüğe ilişkin genel düzenlemede değişikliğe gidilmemiş 

olduğunun kabul edilmelidir. Hasara katlanma yükümlüğünün teslimin 

gerçekleşmesi ile alıcıya geçeceği yönündeki temel kuraldan ayrılmayı gerektirecek 

bir sebebin bulunmadığı kanaatindeyiz. Yani malın yüklenmesi yine alıcıya ait bir 

yükümlülük olur245. Aksinin kabul edilebilmesi için, yükümlülüğün yer 

değiştirmesine ilişkin taraf iradelerinin varlığı gerekmektedir ki, burada o yönde bir 

irade uyuşmasının varlığından bahsetmek mümkün değildir. 

Uygulamada EXW terimine herhangi bir ekleme yapılmamasına rağmen 

satıcının yüklemeye yardımcı olduğu hatta yüklemeyi taahhüt ettiği haller de 

bulunmaktadır. Malların deniz yoluyla taşındığı ve gemiye liman işletmeleri servisi 

tarafından ulaştırıldığı durumlarda, satıcı malları liman işletmelerine teslimi alıcı 

namına üzerine almaktadır246. 

Satıcı, alıcıya malların teslim edildiğine ilişkin bir belge sunmakla 

yükümlüdür (EXW A1)247. Bu belge teslim edilen malların sözleşmeye uygunluğuna 

ilişkin kanıt niteliğindedir248. Taraflar arasında ticari bir borç ilişkisi söz konusu 

olduğundan söz konusu ilişkinin niteliği gereği hukukumuz bakımından bu belge bir 

                                                 
243 RAMBERG, a.g.e., s. 70. 
244 Ayrıntılı bilgi için  Bkz. GUÉDON, a.g.e., s. 37 vd. 
245 DOĞAN, a.g.m., s. 356. 
246 TODD, a.g.e., s. 141. 
247 Incoterms 2000, s. 27; RAMBERG, a.g.e., s. 70. 
248 CHUAH, a.g.e., s. 109. 
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ticari fatura olacaktır. Ticari faturanın yerine kullanılan bir elektronik mesajın 

sunulması da yeterli olur (EXW A1)249.  

EXW teriminde teslime ilişkin kanıt sunma yükümlülüğünde “sözleşmenin 

gerektirebileceği diğer uygunluk kanıtları” ifadesi bulunmaktadır250. Bu durumda, 

ticari fatura ya da elektronik mesaj dışında, sözleşmede kararlaştırılmışsa ya da 

sözleşmenin niteliği gerektiriyorsa başka uygunluk kanıtlarının da alıcıya sunulması 

gerekir251. 

Satıcı tarafından alıcıya sunulan bu uygunluk kanıtı, malların taşınması için 

gerekli olacak taşıma belgesi bakımından öneme sahiptir. Teslime ilişkin bu belge 

taşıma için düzenlenecek taşıma belgesinin, taşımanın türüne göre bir konişmento 

veya hamule senedi vs. olabilir, dayanağını oluşturmaktadır252. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

EXW teriminde, satıcının ithalat ve ihracat formalitelerinin yerine 

getirilmesine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kural olarak satıcı 

ne doğrudan ne de dolaylı olarak, ihracat ve ithalata ilişkin formaliteleri yerine 

getirmekle yükümlü tutulamaz253. Đhracat ve ithalat formalitelerinin yerine 

getirilmesi yükümlülükleri alıcıya aittir. Bununla birlikte, ihraç ülkesinin 

formalitelerini satıcının daha iyi bilmesi gibi nedenler göz önünde bulundurularak, 

tüm masrafların alıcıya ait olması şartıyla bu formalitelerin yerine getirilmesinde 

satıcının alıcıya yardımcı olması gerekmektedir (EXW A2)254. 

Gümrük ile ilgili yardımcı olunacak işlemlerde,  “uygulandığı ölçüde” ifadesi 

kullanılmıştır. Yani o ülke mevzuatı gereğince yerine getirilmesi gereken gümrük 

vergisi ve diğer ücretlerin ödenmesinin sağlanması, teslimata kadar satıcı tarafından 

karşılanan denetim kontrol masrafları ve malların gümrükten geçirilmesi ile ilgili 

                                                 
249 Incoterms 2000, s. 27. 
250 Incoterms 2000, s. 28. 
251 RAMBERG, a.g.e., s. 70. 
252 CHUAH, a.g.e., s. 109. 
253 RAMBERG, a.g.e., s. 69: Satıcının bu formalitelerden sorumlu tutulmasının tercih edilmesi 
halinde EXW teriminin kullanılmaması, FCA teriminin tercih edilmesi tavsiye edilmektedir. 
254 RAMBERG, a.g.e., s. 70; GUÉDON, a.g.e., s. 37 vd.              
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bütün idari işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili makamlara haber verilmesinde satıcı 

alıcıya yardımcı olmalıdır255. 

Gümrük formalitelerine ilişkin yükümlülüğün alıcıdan satıcıya geçirilmesi 

mümkündür. Taraflar satıcının ihraç ülkesi formalitelerini daha iyi biliyor olması ve 

bunları yerine getirmesinin alıcıya oranla daha kolay olması sebepleriyle bu 

değişikliği tercih edebilirler. “EXW” ifadesinden sonra getirilecek ”cleared” ifadesi 

ile “EXW cleared” şeklinde kullanılan terimde, satıcı malları  ihraç ülkesindeki 

gümrük formaliteleri yerine getirilmiş olarak teslim etmek zorunda olur. Yani bu 

durumda genel kuralın aksine ihraç ülkesi gümrük formalitelerini yerine getirme 

yükümlülüğü alıcıdan satıcıya geçmiş olur. Örneğin, ihraç iznini satıcı alır256. 

 

(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcı, malların alıcının tasarrufuna bırakılması için gerekli olan  ölçüm, 

tartım, sayım gibi her türlü kontrol işlemini yerine getirmek zorundadır (EXW A)257.  

Satıcının kontrol yükümlülüğünü yerine getirmiş olması, alıcının ödemeyi 

malların ulaşmasından önce yaptığı hallerde özellik ve önem taşır. Çünkü bu hallerde 

alıcı, malları teslim almamış ve henüz kontrol edememiş olmasına rağmen (Ör. 

mallar henüz taşınıyorken) satıcının beyanına güvenerek ödemede bulunmaktadır258. 

Satıcı, malları gerçekleşecek taşımaya uygun şekilde paketlemekle de 

yükümlüdür (EXW A)259. Bu nedenle alıcının, sözleşme akdedilmeden önce satıcıya 

taşıma şekli ve koşulları ile ilgili bilgi vermesi gerekir260. Satıcının teslim 

yükümlüğünü yerine getirebilmesi için malların ihraca261, teslim alınmaya ve kendi 

niteliklerine uygun şekilde paketlenmiş olmaları gerekir262.  

                                                 
255 Incoterms 2000, s.21; GUÉDON, a.g.e., s.37 vd.; DOĞAN, a.g.e., s. 356.   
256 GUÉDON, a.g.e., s. 37 vd.  
257 Incoterms 2000, s. 21; Yukarıda belirttiğimiz gibi, satıcının bu yükümlülüğü teslim yükümlülüğü 
ile yakından ilişkilidir. Nitekim satıcı, ancak sözleşmeye (ölçü, sayı tartı, nitelik, kalite bakımından) 
uygun malları alının tasarrufuna bırakarak teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.: Bkz. 
yuk.: Dördüncü Bölüm, A, 1, b, (1). 
258 RAMBERG, a.g.e., s. 72. 
259 Incoterms 2000, s. 21.  
260 RAMBERG, a.g.e., s. 72, Bkz. yuk.: Üçüncü Bölüm, I, F. 
261 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 9. 
262 CARR/STONE, a.g.e., s. 6; Incoterms’ te bulunan “ taşıma için gerekli olan paketleme” ifadesinin 
ihraç için gerekli olan paletlemeyi kapsadığı kabul edilse bile, tarafların yükümlülüğün primary bir 
paketlemeden mi ibaret olduğu yoksa ihraç paketlemesini de mi içerdiği hususunu açıkça belirtmeleri 
uygun görülmektedir.: D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 9.  
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Incoterms düzenlemesi, satıcının masrafları kendine ait olarak paketleme 

işlemlerini gerçekleştirmesini gerekli kılar; ancak uygulamada paketleme 

masraflarının taraflar arasında paylaşımının genellikle sözleşme hükümlerine göre 

yapıldığı görülür263. 

 

 

 

 

(4) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Mallar A4 hükmüne uygun olarak alıcıya teslim edilinceye kadar mallara 

ilişkin hasara katlanma yükümlülüğü satıcıya aittir (EXW A5)264. Satıcı, malları 

sözleşmeye uygun olarak alıcıya teslim ettiği anda, mallara ilişkin hasara katlanma 

yükümlülüğünden kurtulur265. Bununla birlikte, teslimin gerçekleşmesinden sonra 

ortaya çıksa dahi, satıcıya ait bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi ya da eksik 

olarak yerine getirilmesinden kaynaklanan hasardan sorumluluk yine satıcıya ait 

olur266. Örneğin, malların alıcı tarafından bildirilen taşıma şartlarına uygun şekilde 

paketlenmemiş olması halinde, yolculuk sırasında meydana gelen ve paketleme 

hatası ile illiyet bağı bulunan hasara satıcı katlanır267.   

A5 hükmünde düzenlenen yükümlülükteki hasar, malların kaza sonucu 

uğradığı hasardır. Sözleşmeden doğan borçların eksik ya da yanlış ifa edilmeleri 

nedeniyle meydana gelen zararlar satıcının hasara katlanma yükümlülüğü 

kapsamında değildir268. Incoterms’te düzenlenen hasar sorumluluğu dışındaki 

nedenlerle meydana gelen zararlar, satım sözleşmesi hükümleri ve sözleşme 

hukukuna göre tazmin edilir269. Kazanın satıcının paketleme vs. yükümlülüğünü 

                                                 
263 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 9.  
264 Incoterms 2000, s. 28; RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
265 GUÉDON, a.g.e., s. 37 vd.; “Hasarın geçişinin düzenlenmesi açısından tüm Incoterm terimleri 
1980 Viyana Konvansiyonu (CISG) ile paralellik göstermektedir. Hasarın geçişi her iki düzenlemede 
de teslim kavramına bağlanmıştır. Satım konusu malların mülkiyetinin geçiş anı ile herhangi bir 
şekilde bağlantı kurulmamıştır.”: RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
266 Burada Incoterms’ in taşıma hukukunun genel prensibine uygun olarak hasarın meydana çıktığı an 
değil meydana çıkma sebebinin dikkate aldığı görülmektedir.  
267 GUÉDON, a.g.e., s. 37 vd.  
268 GUÉDON, a.g.e., s. 37 vd.  
269 Gülören TEKĐNALP, Milletlerarası Özel Hukuk (Bağlama Kuralları), Arıkan Yayınları, 
Đstanbul, 2006, s. 312; NOMER/ ŞANLI, a.g.e., s. 392. 
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yerine getirmemesi ya da yerine getirmedeki eksikliği ile ilgili olması halinde ise 

belirttiğimiz üzere hasardan satıcı sorumlu olur270. 

Satıcının hasara katlanma yükümlülüğünü düzenleyen A5 hükmü, B5 

hükmünü saklı tutmuştur271. Buna göre, taraflarca belirlenen teslim tarihinde teslimin 

gerçekleşmemesi durumunda teslim tarihinden itibaren, B7 hükmü uyarınca alıcının 

teslim tarihini belli süre içinde satıcıya ihbar etmesi gerekip bu ihbarda bulunmaması 

durumunda ihbar sürenin sona erme tarihinden itibaren malların, ferdileştirilmiş 

olmaları şartıyla, hasar sorumluluğu erken olarak satıcıya geçer272.   

 

(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Incoterms, masrafların paylaşımını hasara katlanma  yükümlülüğüne paralel 

bir biçimde teslim anına bağlı olarak düzenlemiştir. Bu nedenle satıcının masrafları 

karşılama yükümlülüğü malların teslimine kadar ortaya çıkan masrafları 

kapsamaktadır273. Satıcı, ihraç masrafları dışında malların teslimine kadar ortaya 

çıkan her türlü masrafları karşılamakla yükümlüdür (EXW A6)274.   

Kural olarak, malların yüklenmesi satıcıya ait olmadığından taraflar, malların 

yüklenmesinden ve buna bağlı tüm hasar ve masraflardan satıcının sorumlu olmasını 

isterlerse, bu hususu satım sözleşmesine bu amaçla ekleyecekleri açık bir hükümle 

belirli hale getirmelidir275. 

Satıcının masraflara ilişkin yükümlülüğü düzenlenirken B6 hükmü saklı 

tutulmuştur. Yani alıcının teslim için gerçekleştirmesi gereken bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle satıcı teslimi gerçekleştirememişse 

masraflara karşılama yükümlülüğü teslim gerçekleşmemiş olsa dahi teslimin 

gerçeklemiş olması gereken anda satıcıdan alıcıya geçer276. 

 

 

                                                 
270 RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
271 RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
272 “premature passing of the risks”; RAMBERG, a.g.e., s. 71.  
273 RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
274 Satıcının ihraç masrafalarına ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. B2 hükmü 
uyarınca ihraç masrafları alıcıya aittir.: RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
275 Incoterms 2000, s. 27. 
276 RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
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(6) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

EXW, satıcının teslim yükümlülüğünde dahi pasif konumda olduğu bir 

terimdir. Nitekim teslim için malları hazır bulundurması yeterli olup malları teslim 

almak üzere alıcı onun mahalline gelir. Alıcının, satıcının mahallinde teslimi kabul 

edebilmesi için satıcı tarafından yer ve zaman konusunda bilgilendirilmesi gerekir. 

Bu bilgilendirme yapılmadıkça alıcı, satıcının mahallinin neresi olduğunu ve teslim 

için uygun zamanın ne zaman olacağını bilemez277. Bu nedenle satıcı, malların ne 

zaman ve nerede alıcının tasarrufuna bırakılacağını alıcıya bildirmekle yükümlüdür 

(EXW A7)278. 

 Satıcının ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde sonucun ne 

olacağı düzenlenmiş değildir. Incoterms  kapsamında sonuca bağlanmamış olsa bile, 

satıcının ifa yeri ve zamanı konusunda alıcıyı bilgilendirmemesi sözleşmeye aykırılık 

teşkil eder. Bu durumda, sözleşmenin tabi olduğu hukuk uyarınca sözleşmeye 

aykırılığın sonuçlarına satıcı katlanmak zorundadır279. 

 

(7) Satıcının Diğer Yükümlülükleri 

Đthalat ve ihracat formaliteleri ve sigorta konusunda herhangi bir 

yükümlülüğü bulunmayan satıcı, alıcının bu hususlardaki yükümlülüklerini yerine 

getirmesine yardımcı olmak zorundadır (EXW A10)280. Bu kapsamda satıcı, ihracat 

ve ithalat formalitelerinin yerine getirilmesi için gerekli olan belgeleri (ör. menşei 

sertifikası, sağlık sertifikası, ithalat lisansı) alıcıya vermelidir. Malların başka bir 

ülkeden transit geçişinin söz konusu olması halinde, alıcı bu ve benzeri belgelere 

ihtiyaç duyabilecek ve bu belgelerin sağlanması konusunda satıcı alıcıya yardım 

etmek zorunda olacaktır. Malların alıcı tarafından sigorta ettirilmesi halinde, sigorta 

sözleşmesinde malların niteliklerinin tespiti için gerekli olan belgelerin temininde de 

satıcı alıcıya yardımcı olmalıdır281. 

 

 

                                                 
277 RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
278 Incoterms 2000, s. 30. 
279 RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
280 Incoterms 2000, s.30 
281 RAMBERG, a.g.e., s. 72. 
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c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Her satım sözleşmesinde olduğu gibi uluslararası satım sözleşmelerinde de 

alıcının temel yükümlülüğü satım bedelini ödemektir282. EXW teriminde, alıcı 

sözleşmede belirlenen satım bedelini satıcıya ödemekle yükümlüdür (EXW B1)283. 

Satım bedelini ödeme yükümlülüğü, satıcı için düzenlenen satılanı sözleşmeye uygun 

olarak sağlama yükümlülüğünün karşı edimidir284. Satım bedelinin ödenme şekilleri 

ile ilgili yukarıda yaptığımız açıklama geçerlidir285. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

Alıcı, masrafları ve riskleri kendisine ait olmak üzere, gerekli olduğu ölçüde, 

her türlü ithalat ve ihracat işlemini yerine getirmeli, gümrük işlemleri için gerekli 

olan her türlü formaliteyi tamamlamalıdır (EXW B2)286. 

Satıcının kendi mahallinde malları sözleşmeye uygun olarak alıcının 

tasarrufuna bırakmasından itibaren, malların ihracat için uygun hale getirilmesi ile 

ilgili tüm yükümlülükler alıcıya ait olur.  Herhangi bir ihracat ya da ithalat yasağı 

olması halinde, bu durum alıcıyı yükümlülüğünden kurtarmaz. Bu nedenle 

uygulamada tarafların satım sözleşmelerine “kurtarma klozu”287 ekledikleri 

görülmektedir. Bu kloz sayesinde, alıcının söz konusu yükümlülüğünü yerine 

getirmesi hususunda bir yasakla karşılaşması halinde alıcıya ek süreden yararlanma 

ya da sözleşmeyi iptal etme hakkı tanınmaktadır. “Kurtarma klozu”nun 

kullanılmadığı hallerde aynı sonuca sözleşmeye uygulanacak hukukun hükümleriyle 

varmak da mümkündür288. 

                                                 
282 “Satım parası, alıcının karşı edim olarak ödemeyi taahhüt ettiği bir miktar  paradır.”: YAVUZ, 
a.g.e., s. 49; “ BK m. 208/1‘ e göre “Alıcı, satım akdinde mukarrer olan surete tevfikan semeni eda…. 
ile mükelleftir.” BK 182 hükmünde satım sözleşmesine ilişkin olarak yapılan tanımdan da, alıcının 
asli ediminin semeni ödeme olduğu anlaşılmaktadır.”: YAVUZ, a.g.e., s. 173. 
283 Incoterms 2000, s. 29. 
284 RAMBERG, a.g.e., s. 73. 
285 Bkz. yuk.: Üçüncü Bölüm, I, B. 
286 Incoterms 2000, s. 29; RAMBERG, a.g.e., s. 73.  
287 “Releife Clause” 
288 Sözleşme hukuku olarak Türk hukukunun uygulanacağı bir sözleşmede, ithalat ya da ihracat yasağı 
nedeniyle borcun ifa edilememesi hali” kusursuz imkansızlık” halini teşkil edecektir. Nitekim BK 
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Đhracat işlemlerini yerine getirme yükümlüğü altında olan alıcının dikkat 

etmesi gereken bir diğer husus da, malların yabancılarca ihracının yasaklanmış 

olması halidir. Ancak uygulamada bu sorunla karşılaşma olasılığı düşüktür. Nitekim 

bu ihtimalde, alıcı hesabına faaliyet gösteren gümrük brokerları kullanılmaktadır. 

Yani yabancılarca ihracı yasak olan mallar, alıcıyı temsil eden gümrük brokerları 

marifetiyle ihraç edilmektedir. Bu durumda tercih edilebilecek bir diğer yol ise, 

sözleşmede alıcının ihraç formalitelerinden muaf tutulmasıdır. Bunun için 

sözleşmeye alıcı lehine “ihraçtan muaf”289 şeklinde bir kloz konulmalıdır. 

Alıcı eğer doğrudan veya dolaylı olarak ihracat için gerekli gümrükleme 

işlemlerini yerine getiremiyorsa, bu terim kullanılmamalıdır290. 

 

(3) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Alıcı, satıcının teslim yükümlülüğünü, satıcının bildirim yükümlülüğünü veya 

kendi bildirim yükümlülüğünü düzenleyen hükümler uyarınca kararlaştırılan yer ve 

zamanda (yani sözleşmeye uygun yer ve zamanda)  tasarrufuna sunulan malları 

teslim almak zorundadır (EXW B4)291. Alıcının bu yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi, bedel ödemeye ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yani alıcı 

malları teslim almamış olsa dahi bedel ödeme yükümlülüğü devam eder292.  

B5 ve B6 hükümleri uyarınca sözleşmeye uygun zamanda malları teslim 

almayan alıcıya hasara katlanma yükümlülüğü erken olarak geçer293. Kendi 

tasarrufuna bırakılmasına rağmen malları teslim almakta geciken yani temerrüde 

düşen alıcı, bu durum nedeniyle ortaya çıkan ek masraflardan sorumlu olur294. 

  

                                                                                                                                          
117/1 hükmüne göre, “Borçluya isnat olunamayan haller münasebetiyle borcun ifası mümkün 
olmazsa, borç sakıt olur.” .Yani ifanın imkansız hale gelmesinde borçlunun kusuru yoksa borç sona 
erecektir. Bu nedenle borçlu da sorumluluğundan kurtulacaktır.”: Sulhi TEKĐNAY vd., a.g.e., s. 126; 
“ Đthalat veya ihracat yasağı nedeniyle formalitelerin halledilemeyip malların teslim alınamaması 
halinde de borçlunun iradesi ve kusuru dışında bir ifa imkjnsızlığı söz konusu olacaktır. Ancak “ 
kurtarma klozu” nun aksine Türk hukukunun tatbiki halinde borçlunun sözleşmeyi iptal iradesini 
kullanmasına gerek kalmaksızın, borç kendiliğinden (ipso iure) sona ermiş olacaktır. ”; RAMBERG, 
a.g.e., s. 73. 
289 “cleared for export”; RAMBERG, a.g.e., s. 71. 
290 Incoterms 2000, s. 27. 
291 Incoterms 2000, s. 29. 
292 RAMBERG, a.g.e., s. 73. 
293 RAMBERG, a.g.e., s. 73. 
294 GUÉDON, a.g.e., s. 37 vd.  
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(4) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Alıcının, hasara katlanma yükümlülüğü B5 hükmünde düzenlenmiştir. B5 

hükmü uyarınca alıcı malları teslim aldığı andan ve taraflarca üzerinde anlaşılan 

tarihten veya B7 hükmü uyarınca gerekli ihbarın gönderilmemesi sonucu belirlenmiş 

bir zaman diliminin sona erme tarihinden itibaren, malların usûlüne göre sözleşme 

uyarınca ayrılmış olmaları şartıyla mallara ilişkin hasara katlanma yükümlülüğünü  

üstlenir (EXW B5)295. 

Incoterms düzenlemesinden anlaşıldığı üzere, kural olarak alıcı teslim 

anından itibaren hasara katlanma yükümlülüğünü üzerine almış olur296. 

Malların sözleşmede kararlaştırılan teslim anı gelmesine rağmen alıcının 

malları teslim almamış olması da mümkündür. Đşte bu ihtimal göz önünde 

bulundurularak,  belli bir tarihin belirlenmiş olmasına rağmen malların alıcı 

tarafından teslim alınmaması ya da alıcı tarafından teslim için satıcıya ihbar 

mecburiyeti varken297 bu mecburiyetin yerine getirilmemesi hallerinde, hasar 

yükümlülüğünün teslim gerçekleşmemiş olsa dahi söz konusu anlardan itibaren 

alıcıya geçeceği düzenlenmiştir. Ancak teslim gerçekleşmese dahi hasar 

yükümlülüğünün alıcıya geçebilmesi için malların ferdileştirilmiş olması gerekir. 

Yani mallar alıcıya teslim edilecek mallar olduğu anlaşılacak şekilde ayırt edilmiş 

olmalıdır. Burada hasar yükümlülüğünün erken olarak alıcıya geçmesinin298 sebebi, 

teslimin alıcının kusuru ile gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Nitekim B7 hükmü 

uyarınca malların teslimi için uygun yeri ve zamanı alıcının belirleyeceği 

kararlaştırılmışsa, alıcı bu belirlemeyi satıcıya bildirmedikçe satıcının teslimi 

gerçekleştirmesi mümkün olmaz299. Incoterms, söz konusu hallerde hasar 

yükümlülüğünün alıcıya geçmiş olacağı düzenlemesine yer vermemiş olsaydı, alıcı 

hasar yükümlülüğünün satıcıda kalmaya devam ettiği süre alıcının iradesine 

bırakılmış olurdu. 

 

                                                 
295 Incoterms 2000, s. 29; RAMBERG, a.g.e., s. 74. 
296 LS Sealy/ RJA Hooley, Commercial Law (Text, Cases and Materials), Lexix& Nexis, 3. Bası, s. 
480. 
297 Alıcının teslim için uygun zamanı satıcıya ihbar mecburiyetinin olduğu hal ileride incelenecektir. 
298 “ premature passing of risk”; RAMBERG, a.g.e., s. 74. 
299 RAMBERG, a.g.e.,  s. 74. 
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(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcı, malları teslim aldığı andan itibaren mallara ilişkin tüm masrafları 

karşılamakla yükümlüdür (EXW B6)300. Malların usulüne göre sözleşme uyarınca 

ayrılmış olmaları şartıyla, mallar tasarrufuna bırakıldığı halde teslim almamasından 

veya B7 hükmünde belirtilen gerekli ihbarı yapmamasından dolayı ortaya çıkan 

bütün ek masraflar ve uygulandığı ölçüde, ihracat için ödenmesi gereken bütün 

resimler, vergiler, diğer harçlar ve diğer masraflar da alıcının karşılamakla yükümlü 

olduğu masraflardandır301. 

Yukarıda belirtilen masraflar dışında alıcı, satıcının lisans, yetki ve gümrük 

formalitelerinin yerine getirilmesi için alıcıya yardım amacıyla yaptığı bütün 

masrafları ve harçları tazmin etmelidir302. 

EXW teriminde satıcının malları alıcının tasarrufuna ne şekilde bırakacağı 

açıklanmış değildir. Oysa bu husus masrafların paylaşımında önem arz etmektedir. 

Her ne kadar satıcı malları alıcının tasarrufuna uygun şekilde hazırlamış olsa da 

alıcının tedarik ettiği taşıma araçlarına yüklenmesi için satıcının personelinden ya da 

araçlarından yaralanılması gerekebilir. Đşte bu hallerde, satıcı söz konusu faaliyetler 

için alıcıdan masraf talep etmez. Ancak satıcının bağımsız bir deposundan teslimin 

gerçekleşmesi halinde, satıcı tarafından yapılan ekstra masraflar alıcı tarafından 

karşılanmak zorundadır. Genellikle satıcı tarafından gerçekleştirilen belirttiğimiz 

fiiller için alıcının ödeme yükümlülüğünün olup olmadığı taraflar arasında önceden 

yapılan anlaşmaya ya da ticari teamüle göre belirlenmelidir. Ancak satıcının malların 

yükleme faaliyetleri ile sorumlu olması tercih edilecekse satım sözleşmesinde EXW 

teriminden sonra  yüklemenin satıcıya ait olduğuna dair “loaded upon departing 

vehicle”  şeklinde bir ilave yapılmalıdır303.  

B7 hükmü uyarınca malların teslim alınacağı yeri ve zamanı belirleme yetkisi 

alıcıya aitse, alıcının malların teslim edileceği yer ve zamanı belirlememesi nedeniyle 

satıcının teslimi gerçekleştirememesi halinde hasar sorumluluğunun erken olarak 

alıcıya geçeceğini belirtmiştik304. Alıcının söz konusu yükümlülüğünü yerine 

                                                 
300 Incoterms 2000, s. 31. 
301 Incoterms 2000, s. 31. 
302 Incoterms 2000, s. 31. 
303 RAMBERG, a.g.e.,  s. 75. 
304 Bkz. yuk.: Dördüncü Bölüm, A, 1, b, (5). 
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getirmemesinin ikinci sonucu masrafların paylaşımında ortaya çıkmaktadır. B7 

uyarınca teslim için uygun yeri ve zamanı satıcıya bildirmeyen alıcı, bu nedenle 

ortaya çıkan tüm ek masrafları ödemekle yükümlü olur. Bu masraflar depolama ya da 

sigorta için ödenecek ekstra masraflar olabilir305.  

EXW terimi kapsamında ihraç masrafları ile de sorumlu olan alıcı, uygulandığı 

ölçüde tüm vergileri, harçları ve diğer ödemeleri yapmak zorundadır. Ayrıca bu 

formaliteleri yerine getirirken satıcının gerçekleştirmiş olduğu her türlü yardıma 

ilişkin masrafları da karşılamakla yükümlüdür306. Nitekim satıcının EXW terimi 

kapsamında, ihracat ve ithalat formaliteleri için düzenlenen yükümlülüğü sadece 

alıcıya yardımcı olmaktan ibarettir307. 

 

(6) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satım sözleşmesinde teslim için uygun yeri ve zamanı belirleme yetkisinin 

alıcıya ait olduğu düzenlenmişse, alıcı teslim ya da gemiye yükleme için uygun yeri 

ve zamanı satıcıya bildirmek zorundadır (EXW B7)308. Alıcının bu yükümlüğünü 

yerine getirmezse, satıcının bu nedenle ödemiş olduğu her türlü masrafı karşılamak 

zorunda olur. Bu durum, alıcının kusurlu fiilinin sonucudur309. 

 

(7) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcıya Kanıt Sunma  

Yükümlülüğü 

Satıcının teslimi gerçekleştirdiğine dair elinde bir belge bulundurması gerekir. 

Genel borçlar hukuku kuralları uyarınca, alacaklı borcunu ödeyen borçluya makbuz 

verir310. Incoterms düzenlemesi de, teslim alma borcunun borçlusu olan alıcının 

satıcıya ifanın gerçekleştiğine dair delil niteliğinde bir belge sunmasını öngörmüştür 

(EXW B8)311. Bu durum satıcı bakımından da, ifanın ispatına ilişkin alınacak 

tedbirlerdendir. 

                                                 
305 RAMBERG, a.g.e., s. 75.  
306 RAMBERG, a.g.e., s. 75. 
307 Bkz. yuk.: Dördüncü Bölüm, A, 1, b, (2). 
308 Incoterms 2000, s. 31. 
309 RAMBERG, a.g.e., s. 75. 
310 OĞUZMAN/ ÖZ, a.g.e., s. 249. 
311 Incoterms 2000, s. 31. 
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Hükümde teslimi belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesinde  

geçerli kabul edilecek belgeler “teslimin gerçekleştiğine dair uygun deliller” olarak 

belirtilmiştir. Bu kapsamda alıcı, teslim edilen malları gösterir bir listeye312 işaret 

etmek suretiyle ya da uygun olabilecek başkaca bir belge ile yükümlülüğünü yerine 

getirilebilecektir. Taraflar arasında elektronik haberleşmenin tercih edildiği hallerde 

söz konusu yükümlülük belirttiğimiz nitelikteki belgelere eşdeğer bir elektronik mesaj 

ile yerine getirilir313. 

 

(8) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

Yükleme öncesi malların denetlenmesi gerekiyorsa denetlemeye ilişkin tüm 

masraflar alıcı tarafından ödenmelidir314. Yükleme öncesi malların denetlenmesi, 

ihraç ülkeleri resmi makamlarınca malların sözleşmeye uygunluğunun tespit edilmesi 

amacıyla istenebilmektedir. Söz konusu denetim ülkelerin gümrük güvenliklerinin 

sağlanması için yapılır. Bu sayede ülkeden çıkış yapan malların tespiti sağlanır.  Alıcı 

ihraç ülkesi yetkili makamlarının muayene masrafları başta olmak üzere, yükleme 

öncesi her türlü muayene masrafını ödemek zorundadır (EXW B9).315 

Bazı ülkelerde, makamlar malların yükleme öncesinde sözleşmede 

kararlaştırılan mallar olup olmadığı hususunda denetleme yapılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Malların muayenesinin yetkili makamlarca bizatihi yerine getirilmesi 

halinde bir bedelin ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak yetkili makamın bedeli 

talep etme hakkı olan her türlü durumda söz konusu bedel alıcı tarafından ödenmek 

zorundadır316. 

 

(9) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Satıcının ihracat, ithalat ve malların başka ülkelerden transit geçişi için gerekli 

olan belgelerin sağlanması hususunda alıcıya yardımcı olma yükümlüğü bulunduğunu 

                                                 
312 “packing list” 
313 Incoterms 2000, s. 31; RAMBERG, a.g.e., s. 75; GUÉDON, a.g.e., s. 37 vd.              
314 RAMBERG, a.g.e., s. 75. 
315 Incoterms 2000, s. 31. 
316 RAMBERG, a.g.e., s. 76. 
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belirtmiştik317. Alıcı, satıcının gerekli belgeleri elde etmesi için yapmış olduğu tüm 

masrafları tazmin etmek zorundadır (EXW B10)318. 

 

B. F Grubu Terimler 

1. FCA (Free Carrier) Taşıyıcıya Masrafsız 

a. Genel Olarak  

FCA terimi ihracata ilişkin gümrük işlemlerinden başka fazlaca bir 

yükümlülük getirmediği için, özellikle taşıma sorumluluğu yüklenmek istemeyen ufak 

çaplı satıcı firmalar tarafından tercih edilmektedir319. 

FCA  terimi, çok vasıtalı olanlar da dahil, her türlü taşıma şekli için 

kullanılabilir320. 

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslimi Yükümlülüğü 

FCA terimi, malların sağlanması bakımından EXW terimi ile herhangi bir 

farklılık göstermemektedir. Satıcı EXW teriminde olduğu üzere malları sözleşmeye 

uygun olarak sağlamak zorundadır. Yani malların nitelik açısından satım 

sözleşmesinde belirtilen mallar olması gerekmektedir321. EXW teriminden farklı olan 

nokta, malların sağlanmasının satıcının teslime ilişkin yükümlülüklerinde teşkil ettiği 

yerdir. FCA teriminde satıcı malların teslimi için alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya 

kadar malları ulaştırmak zorundadır. Yani malların sağlanması, teslim için yegane 

yükümlülük değildir.322 

Satıcının malları teslim yükümlüğü, malların zilyetliğini alıcı tarafından 

belirlenen ya da FCA terimi A3 hükmünce satıcının taşıma sözleşmesi yapması 

halinde satıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya; belirlenen yerde ve anda ya da 

belirlenen periyod içinde bırakması ile yerine getirilmiş olacaktır. Alıcı malları teslim 

                                                 
317 Bkz. yuk.: Dördüncü Bölüm, A, 1, b, (7).  
318 Incoterms 2000, s. 31. 
319 GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
320 Incoterms 2000, s. 33. 
321 RAMBERG, a.g.e., s. 78; Bkz. yuk.: Dördüncü Bölüm, A, 1, b, (1). 
322 RAMBERG, a.g.e., s. 78; GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
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alması için, kendisi bizzat taşıyıcı olmayan birisini tayin etmişse, satıcı malları bu 

kişiye bırakarak teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır323. 

FCA teriminde seçilen teslim yerinin malların bu yerde yüklenmesi veya 

boşaltılması üzerinde etkisi vardır. Teslim mahalli satıcının işyeri ise, alıcının 

belirlediği taşıyıcıya ait araca ya da alıcının yerine hareket eden kişinin (yetkili 

temsilcisinin) tedarik ettiği araca malların yüklenmesi ile; teslim bu yer dışında bir yer 

ise, malların alıcı tarafından belirlenen kişinin, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcının 

ya da A3 hükmü uyarınca satıcı tarafından belirlenen taşıyıcının tasarrufuna, henüz 

satıcının taşıma aracından boşaltılmaksızın, bırakılmasıyla teslim gerçekleşmiş olur324. 

Eğer belirtilen yerde belli bir nokta kararlaştırılmamış olup, teslime uygun birkaç 

nokta varsa, satıcı teslim yeri içindeki bu noktalardan kendi amacına en uygun olanını 

seçebilecektir. Alıcı tarafından teslime ilişkin kesin bir talimat verilmediği durumlarda 

satıcı, taşıma biçimine, malların miktarına ve niteliklerine uygun herhangi bir şekilde 

teslimi gerçekleştirebilecektir325. Yine teslim için belli bir yerin belirtilmemesi halinde 

satıcı ticaret hayatının alışılmış uygulaması varsa malları o yerde teslim 

edebilecektir326. 

Uygulamada FCA teriminin bazı ekler ile kullanılması suretiyle teslim yerinin 

değiştirildiği sıkça rastlanan bir durumdur. “FCA undischarged” olarak 

kullanıldığında teslimat satıcı tarafından sağlanan ön taşıma aracının terminale 

gelmesiyle gerçekleşmektedir. “FCA discharged” şeklindeki kullanımda, satıcı malı 

esas yolculuk için ön taşıma aracından terminale boşalttığı anda teslim gerçekleşir. “ 

FCA reloaded” ise, satıcının malları asıl yolculuk vasıtasına yüklemekle teslimi 

gerçekleştirdiğinin kabul edilmek istendiği hallerde kullanılmalıdır327. 

FCA terimi 1980 Incoterms’te (FRC olarak düzenlenmiştir) ortaya çıkarken 

kargo muamele tekniklerinden kaynaklanan özel sorunların önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. Söz konusu sorunlar asıl taşıma öncesinde satıcı tarafından 

gerçekleştirilmesi gereken konteyner taşımaları ve parsiyel taşımalardan 

kaynaklanabilmekteydi. FOB teriminin yerine FCA teriminin tercih edilmesiyle teslim 

                                                 
323 Incoterms 2000, s. 33. 
324 Incoterms 2000, s. 33. 
325 RAMBERG, a.g.e., s. 78. 
326 GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
327 GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
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noktası, geminin yanından taşıyıcıya teslimin gerçekleştiğinin farz edileceği özel bir 

noktaya taşınabilmektedir. FCA terimi kullanıldığı hallerde bu teslim noktası ve anı 

malların kargo terminaline ulaştığı an, mallar konteynerize edildikten sonra bir araç 

tarafından teslim alındıkları an ya da satıcının ihtiyarında belirlenebilecek başka bir an 

olarak kararlaştırılabilmektedir328. 

Satıcının henüz sözleşme akdedilirken yükümlülüklerinden haberdar olması 

hayati önemi haizdir. Keza satıcı teklifini buna göre şekillendirecek, bedeli bu 

kriterleri de göz önünde  bulundurmak suretiyle tespit edecektir. Bu nedenle 

sözleşmesinin akdi aşamasında teslim yerini, teslim tarzını, malların konteynerize 

edilmiş olarak ya da olmadan teslimi hususunu kararlaştırmalıdır. Malların alıcı 

tarafından belirlenen taşıma aracına kim tarafından yükleneceği, satıcının aracından 

hangi tarafça boşaltılacağı açıklığa kavuşturulmuş olmalıdır. 

Sözleşmenin kurulması aşamasında alıcıya teslim yerinin ve taşıma türünün 

belirlenmesi konusunda seçim hakkı tanınmışsa alıcının söz konusu seçim hakkını 

kullanması gereken zaman dilimi de belirlenmelidir. Alıcıya teslimin gerçekleşeceği 

nokta konusunda seçim hakkı tanınmamış olmasına rağmen taşıyıcı açısından teslimin 

gerçekleşeceği nokta konusunda birden fazla uygun nokta varsa, alıcı en uygun olan 

noktayı tercih etme hakkını haiz olacaktır. Belirtildiği üzere taşımanın türünden teslim 

noktasının belirlenmesi kuvvetle muhtemeldir. Malların nitelikleri ve doğası kargo 

açısından da tercihi belirleyecektir. Bu açıdan malların homojen şekilde tek bir kül 

haline getirilmesi anlamında FCL veya parsiyel taşıma anlamında LCL 

kullanılabilecektir329. 

Taşıyıcının alıcı tarafından belirlenmesi halinde herhangi bir sınırlayıcı bir 

hüküm bulunmamaktadır. Incoterms’e göre “taşıyıcı”, bir taşıma sözleşmesinde, 

malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, iç sular veya bu yolların bir arada 

kullanılarak taşınmasını veya bunun ifasını sağlamayı yükümlenen herhangi bir kişiyi 

ifade eder330. Alıcı, hukuki anlamda bir kısıtlamaya tabi olmaksızın taşıyıcıyı 

belirleyebilir. Bu anlamda sadece bir sevkiyat acentesi de satıcıya taşıyıcı olarak 

bildirilebilir. Yani alıcının taşıyıcıyı belirlerken, satım sözleşmesine ya da taşıma 

                                                 
328 RAMBERG, a.g.e., s. 79.  
329 RAMBERG, a.g.e., s. 80. 
330 Incoterms 2000, s. 33. 
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sözleşmesine uygulanacak hukuklarda tanımlandığı anlamda “taşıyıcı” olup olmadığı 

önem taşımaz. Satıcının A3 hükmü uyarınca taşıyıcıyı belirlemesi halinde ise, satıcı 

mutlaka hukuki anlamda bir taşıyıcı belirlemekle yükümlü olur. Yani satıcı bir taşıma 

acentesini taşıyıcı olarak tespit etmekle yetinemez. Nitekim satıcı bu faaliyeti alıcı 

hesabına gerçekleştirmektedir. 

 

 

  

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

FCA terimi altında, satıcı malların gerekli tüm ihraç formalitelerini yerine 

getirmek ve malları ihraca hazır olarak alıcıya teslim etmek zorundadır. Malların 

ihraca hazır hale getirilmesi için ortaya çıkacak tüm masrafların ve risklerin 

sorumluluğu da satıcı üzerindedir331. Malların ihracına ilişkin ihraç yasağının söz 

konusu olması, olağan olarak tahmil edilene nazaran ek formalitelerin yerine 

getirilmesi nedeniyle ek masrafların çıkmış olması halinde tüm bunların 

yükümlülüğü satıcı üzerinde olacaktır. Bu düzenleme karşısında, tarafların sözleşme 

hükümleriyle satıcıya sorumluluktan kurtarıcı çareler düzenlediği görülmektedir. 

Satım hukukuna ilişkin ulusal hukuki düzenlemelerde, herhangi bir ihraç yasağıyla 

karşılaşılması halinde satıcının sözleşmesel yükümlülüklerinden kurtulacağına dair 

hükümler bulunmaktadır332. 

 

(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcı, malların A4 uyarınca teslimi için gerekli olan kalite kontrol, sayım, 

tartım, ölçüm gibi işlemleri için gerekli tüm masrafları ödemekle yükümlüdür. Bunun 

yanı sıra satıcı, malların paketlenmesi yükümlülüğünü üstlenmiş durumdadır. Söz 

konusu paketleme yükümlülüğü taşımanın şekli, özelikleri ve malların niteliklerine 

uygun şekilde yerine getirmelidir. Bu nedenle satıcının paketleme yükümlülüğünü 

uygun şekilde yerine getirebilmesi alıcı tarafından taşımanın niteliğinin satıcıya 

                                                 
331 GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
332 RAMBERG, a.g.e., s. 79. 
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bildirilmiş olmasına da bağlıdır. Taşımaya ilişkin şartların bildirilmesinde tercih 

edilecek en uygun yol sözleşmenin akdedilmesi sırasında satıcının bu hususta 

bilgilendirilmesidir. Malların paketlenmeksizin taşınmasının ticari gereklilik olduğu 

hallerde de paketlenmeden taşınması mümkün ve gerekli olacaktır. Satıcı malları 

uygun şekilde işaretlemekle de yükümlüdür333. 

 

 

 

(4) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

Satıcının taşıma sözleşmesi yapma yönünde kesin bir yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Taşıma sözleşmesinin yapılması, belli koşullarda alıcıya yardımcı 

bir eylem olarak gerçekleştirilebilir. Alıcı tarafından talep edilmesi halinde veya 

ticaret pratiğinin bu yönde olup da alıcının aksini bildirmemesi durumunda, satıcı 

masraf ve riski alıcıya ait olmak üzere taşıma sözleşmesi yapabilir.334 Taşıma 

sözleşmesinin satıcı tarafından kurulmasının daha az masraflı ve daha kolay 

olmasının, uluslararası ticaret pratiğini bu yönde şekillendirdiği görülmektedir. 

Vurgulanmalıdır ki; her iki halde de, satıcının taşıma sözleşmesini yapma 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Taraflar arasında bu yönde bir pratik gelişmişse ve 

alıcı tarafından uygun sürede bunu yapmaması satıcıya bildirilmemişse; ayrıca satıcı 

kabul ederse, satıcı bu faaliyeti alıcıya yardım meyanında yerine getirebilecektir. Alıcı 

hesabına da olsa, taşıma sözleşmesini yapmak istemeyen satıcı, durumu derhal ve 

uygun şekilde alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Satıcının, alıcıyı haberdar etmemesi 

nedeniyle, alıcının uğradığı zararlardan bildirimdeki kusuru nedeniyle satıcı sorumlu 

olur. Alıcının daha ucuza ve daha kolay taşıma sözleşmesi yapmasının mümkün 

olması ya da resmi makam gerekliliklerinin bu yönde olması gibi alıcıyı taşıma 

sözleşmesi yapmaya mecbur kılan hallerin varlığı durumunda taşıma sözleşmesini 

alıcı kuracaktır. Bu gibi hallerde, alıcı ve satıcının mükerrer olarak taşıma sözleşmesi 

yapmasının önüne geçebilmek için alıcı, durumu henüz satım sözleşmesi yapılırken 

satıcıya bildirmelidir335. 

                                                 
333 RAMBERG, a.g.e., s. 82. 
334 GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
335 RAMBERG, a.g.e., s. 78, 79. 
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Esas taşımaya ilişkin olarak herhangi bir zorunluluğu bulunmayan satıcının, 

FCA teriminde taşıma ile ilgili tek kesin yükümlülüğü, malların teslim edileceği 

noktaya kadar taşınmasını sağlamaktır. Bu yükümlülük terimdeki teslim noktasından 

kaynağını almaktadır. FCA teriminde teslimin gerçekleşmesi için, satıcının alıcı 

tarafından belirlenen taşıyıcıya kadar malları ulaştırması ve teslim etmesi 

gerektiğinden; alıcının tespit ettiği taşıyıcının bulunduğu noktaya kadar malların 

taşınması satıcının sorumluluğundadır336. Satıcı bu faaliyeti kendi hesabına 

gerçekleştirecektir. Dolayısıyla bu aşamada gerçekleşecek tüm risk ve masraflardan 

satıcı sorumlu olacaktır337. 

 

(5) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Satıcı, mallar A4 hükmünce teslim edilmiş sayılıncaya dek mallara ilişkin tüm 

hasar riskini taşımaktadır338. Kural bu olmakla beraber, alıcının yükümlüklerini 

düzenleyen B5 hükmü ayrık tutulmuştur. Yani taraflarca teslim için üzerinde anlaşılan 

tarihten ya da A4 hükmü uyarınca alıcı tarafından atanması gereken taşıyıcı veya 

diğer kimsenin atanmamış olması ya da atanmasına rağmen malların teslim 

alınmasında gecikmiş olması halinde; malların sözleşmeye uygun olarak ayırt edilmiş 

olmaları şartıyla hasar riski teslimin gerçekleşmesi gereken zamanda teslim 

gerçekleşmemiş olsa dahi alıcıya geçecektir339. Bu durum daha önce belirtildiği üzere, 

alıcının kusuru ile teslimin gerçekleşemediği hallerde, hasar sorumluluğunun erken 

olarak alıcıya geçişi halidir340. 

 FCA teriminde de, hasar yükümlülüğü ile anlatılmak istenen malların 

kendiliğinden uğrayacağı alıcı ya da satıcının yükümlülüklerini ihlalden kaynaklı 

olmayan arızi hallerdir. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da şudur ki; mallara 

ilişkin hasar riski satıcıdan alıcıya geçtikten sonra ortaya çıksa dahi, hasar ile satıcının 

hasar yükümlülüğünü taşıdığı dönem arasında bağlantı kurulabiliyorsa yine satıcı 

sorumlu tutulacaktır341. 

                                                 
336 Bkz. yuk.: Dördüncü Bölüm, B, 1, b, (4). 
337 RAMBERG, a.g.e., s. 78.  
338 GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
339 Incoterms 2000, s. 31; RAMBERG, a.g.e., s. 81; GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
340 “premature passing of the risk”; RAMBERG, a.g.e., s. 78 vd.  
341 Bkz. yuk. s. 71 vd.; RAMBERG, a.g.e., s. 81. 
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(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü   

Satıcı, kural olarak malların A4’ e uygun olarak teslim edildiği ana kadar 

mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde, gümrükleme işlemlerine 

ilişkin masraflara ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimlere, vergilere ve diğer 

harçlara ilişkin yükümlülüğü taşımaktadır. Kural bu olmakla beraber, B6 hükmü saklı 

tutulmuştur. B6 hükmü uyarınca, alıcı tarafından atanması gereken taşıyıcı veya diğer 

kimsenin atanmamış olması ya da atanmasına rağmen malların teslim alınmasında 

gecikmiş olması halinde; malların sözleşmeye uygun olarak ayırt edilmiş olmaları 

şartıyla, belirtilen masraflar alıcıya ait olacaktır342. Burada alıcının kusuru ile teslim 

gerçekleşemediğinden masraflardan dolayı sorumluluk da alıcıya geçmiş 

sayılmaktadır. Yani satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği andan sonra tüm 

masraflar alıcı üzerine doğacaktır343. Burada önemle vurgulanması gereken husus 

şudur ki; ihraç formaliteleri satıcının üzerinde olduğundan satıcı malların ihraç 

formalitelerini tamamladıktan sonra teslimi gerçekleştirmiş sayılabilecektir. 

 

(7) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satıcı, malların taşıyıcı tarafından ya da kendisi tarafından belirlenen 

taşıyıcıya teslim edilmiş olduğunu ya da taşıyıcı malları teslim almamış ise bu hususu 

alıcıya bildirmekle yükümlüdür344. 

Satıcı tarafından teslimin gerçekleştirilmiş olduğunun bildirilmesi 

yükümlülüğü sayesinde, alıcı da B4 hükmünde düzenlenen tesellüm yükümlülüğünün 

yerine getirilmesi için gerekli hazırlıkları yapabilecektir. Taşıyıcıya malların teslim 

edilmiş olduğu zamanın bildirilmesi ile muhtemel tesellüm zamanı belirlenebilir. 

Incoterms kapsamında satıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonuçları 

düzenlenmiş değildir. Ancak sözleşmeye dahil edilmesi ile Incoterms sözleşme 

hükmü gibi uygulanacağından, bu yükümlülüğe aykırılık aynı zamanda sözleşmenin 

                                                 
342 Incoterms 2000, s. 37; RAMBERG, a.g.e., s. 81. 
343 RAMBERG, a.g.e., s. 81. 
344 Incoterms 2000, s. 36. 
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de ihlali olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla satıcı sözleşmeye uygulanacak 

hukukun sözleşme ihlâli hükümlerinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalır345. 

Satıcı, taşıyıcı tarafından malların teslim alınmış olduğunu bildirme 

yükümlüğünün yanı sıra, malların teslim alınmaması halinde alıcıyı bu durumdan da 

alıcıyı haberdar etmek zorundadır346. FCA teriminde, satıcı malların taşıyıcıya 

teslimine ilişkin karşılaşılan sorunu taşıyıcı alıcı tarafından belirlenmiş olsa da kendisi 

tarafından alıcı hesabına belirlenmiş olsa da alıcıya bildirmekle yükümlüdür347. 

 

(8) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcı, malların A4 hükmü uyarınca teslim edilmiş olduğuna dair uygun 

kanıtları alıcıya sunmakla yükümlüdür348. 

Eğer sözü edilen belge, taşıma belgesi değilse, satıcı, alıcının talebi üzerine ve 

hasar ve masrafı alıcıya ait olmak üzere, taşıma sözleşmesi için bir taşıma belgesi 

sağlamasında alıcıya her türlü yardımda bulunmak zorundadır349. Bu taşıma belgesi 

taşımanın türüne göre, bir konişmento, devredilemez bir deniz taşıma senedi, iç su 

taşıma belgesi, havayolu taşıma senedi, demiryolu hamule senedi, karayolu hamule 

senedi veya çok vasıtalı taşıma belgesi olabilecektir350. Incoterms kapsamında belge 

sunma yükümlülüklerini düzenleyen hükümlerde ortak olduğu üzere, satıcı ve alıcı 

elektronik olarak haberleşmek konusunda anlaşmışlarsa, taşıma belgesi yerine eşdeğer 

bir elektronik mesaj da sunabilecektir351. Malların satıcı tarafından taşıyıcıya teslim 

edilmesi halinde normal olarak taşıyıcı malların teslim edildiğine dair taşıma senedine 

benzer bir makbuz verecektir. Taşıyıcı tarafından sağlanan bu belge sadece taşıma 

sözleşmesinin yapıldığının kanıtı değildir. Incoterms çerçevesinde, malların satıcı 

tarafından teslim edilmiş olduğuna dair kanıt niteliğini de haizdir. Yani söz konusu 

belge iki yönden ispat aracı niteliğini taşımaktadır. Satıcının temin ettiği belgenin bir 
                                                 
345 RAMBERG, a.g.e., s. 81. 
346 “Incoterms kapsamında başkaca terimlerde bu yükümlülük düzenlenmemiş olup, C ve D gurubu 
terimlerde taşıyıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sorumluluğu genel olarak 
yükümlülüklerin paylaşım tarzı icabı satıcıya ait olacaktır.”, RAMBERG, a.g.e., s. 81. 
347 RAMBERG, a.g.e., s. 81. 
348 GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
349 GUÉDON, a.g.e., s. 49 vd. 
350 Incoterms 2000, s. 38. 
351 RAMBERG, a.g.e., s. 81. 
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taşıma belgesi olmaması ihtimal dahilindedir. Bu durumlarda, alıcı tarafından talep 

edilmesi halinde satıcı masrafları alıcıya ait olmak üzere taşıma belgesinin elde 

edilmesinde alıcıya yardımcı olmakla yükümlüdür. Taşıma sözleşmesinin alıcı 

tarafından bir çarter sözleşmesi şeklinde kurulmuş olması halinde bu durum söz 

konusu olabilecek ve konişmento satıcı tarafından temin edilmek gerekecektir. 

 

(9) Satıcının Diğer Yükümlükleri 

Satıcı A8’de düzenlenen belge sağlama yükümlülüğünün yanı sıra, alıcının 

talep etmesi halinde alıcının ihtiyaç duyduğu başkaca belgelerin temini hususunda 

alıcıya yardımcı olmak zorundadır. Alıcı tarafından ihtiyaç duyulacak belgeler, 

malların ithali için ithal ülkesinde gerekli olmakla ya da malların transit geçişi için 

gerekli olmakla beraber ihraç ülkesi makamlarınca düzenlenen belgeler olabilecektir. 

Menşei belgesi, sağlık belgesi, ihraç lisansı bu belgelerdendir. Bu belgelere ilişkin 

satıcı yükümlülüğü alıcıya yardımcı olmaktan ibaret olup, ortaya çıkan tüm 

masrafların da alıcı tarafından karşılanması gerekir. 

Satıcının alıcıya yardımcı olmasının gerekli olacağı bir diğer husus da, sigorta 

sözleşmesinin alıcı tarafından akdedilmesi konusunda ortaya çıkabilecektir. Nitekim 

sigorta sözleşmesinin akdi sırasında alıcının yukarıda değindiğimiz belgelere ihtiyaç 

duyması kuvvetle muhtemeldir352. 

 

c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

B1 hükmünde düzenlenen temel yükümlülüğü gereğince alıcı, satıcının malları 

sağlama ve alıcıya teslim etme temel yükümlülüğünün karşılığı olarak satım 

sözleşmesinde belirlenen satım bedelini satıcıya ödemek zorundadır (FCA B1)353. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

                                                 
352 RAMBERG, a.g.e., s. 83. 
353 Incoterms 2000, s. 35. 
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FCA teriminde ihraç formalitelerinin yerine getirilmesi yükümlüğünün 

satıcıya ait olduğu yukarıda belirtilmiştir354. Malların ithali için gerekli tüm 

formalitelerin yerine getirilmesi ise alıcının yükümlülüğündedir (FCA B2)355. Bu 

yükümlülük kapsamında alıcı, malların ithali için veya transit geçiş yapılacak ülkeler 

varsa transit geçişler için tüm gerekli formaliteleri yerine getirmek, gerekli resmi 

izinleri almak zorundadır356. 

 

(3) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

A3 hükmü uyarınca taşıma sözleşmesinin satıcı tarafından kurulmuş olduğu 

haller dışında, alıcı malların taşınması için taşıma sözleşmesini akdetmek zorundadır 

(FCA B3)357. Burada alıcının yükümlülüğünde olduğu belirtilen taşıma sözleşmesi, 

taşıyıcıya teslim için belirlenen noktadan başlayacak ve malların alıcıya 

ulaştırılmasının sağlayacak taşımadır. Yoksa malları taşıyıcıya teslim edileceği 

noktaya kadar ulaştırılmasını sağlayan hazırlı taşımasının gerçekleştirilmesi satıcıya 

ait bir yükümlülüktür358. 

 

(4) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Alıcı mallar A4 hükmü uyarınca sözleşmeye uygun olarak kendi tasarrufuna 

bırakıldığında onları teslim almak zorundadır (FCA B4)359. Alıcının malları kusuru ile 

veya kusuru olmadan teslim almaması onun bedeli ödeme yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmaz. Tesellüm yükümlülüğünü yerine getirmeyen alıcı B6 ve B7 hükümleri 

gereğince masraflara ilişkin hasarı teslim gerçekleşmemiş olmasına rağmen üzerine 

almış sayılacak ve ayrıca bu nedenle ortaya çıkan ek masrafları da karşılamakla 

yükümlü olacaktır360. 

 

 

 

                                                 
354 RAMBERG, a.g.e., s. 84. 
355 Incoterms 2000, s. 35. 
356 RAMBERG, a.g.e., s.81; GUÉDON, a.g.e., s.49 vd. 
357 Incoterms 2000, s. 35. 
358 RAMBERG, a.g.e., s.84 
359 Incoterms 2000, s. 35. 
360 RAMBERG, a.g.e., s.84 
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(5) Mallara Đlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 

Malların A4 hükmüne uygun şekilde teslimiyle beraber mallara ilişkin hasar 

yükümlülüğü de alıcıya geçmiş olur (FCA B5)361. Hasar yükümlülüğünün geçiş anı 

malların teslimi belli bir tarih olarak kararlaştırılmış ise söz konusu tarih, belli bir 

periyod olarak kararlaştırılmış ise bu periyodun sonu olacaktır. Đşte bu sürelerde alıcı 

malların teslim edilmesi için bir taşıyıcı ya da başkaca şahsı satıcıya bildirmezse, 

malların sözleşme konusu olan mallar olduğu beli edilecek şekilde ayırt edilmiş 

olmaları şartıyla, hasar yükümlülüğü erken olarak alıcıya geçmiş sayılacaktır. Bu 

noktada, malların dispeç için hazırlanmış olması ayırt edilmiş olmaları anlamına 

gelecektir. Alıcı tarafından gerekli bildirimin yapılaması halinde satıcının malları 

kendi işyerinde ayırt etmesinin mümkün olamamasının yanı sıra bağımsız bir kargo 

terminalinde ayırt edilmeleri de mümkün olmayacaktır. Bu durumda da mallar ayırt 

edilene değin hasar riski satıcı üzerinde kalmaya devam edecektir. FCA terimi her 

çeşit taşımada kullanılabileceği için, malların  teslim edildiği nokta satıcı tarafından 

kara, hava taşıyıcısı ya da deniz taşıyanına teslim edildiği anı belirtmektedir. Tabi ki 

taşıma sözleşmesini A3 hükmü uyarınca satıcının akdetmesi halinde belirtilen 

sonuçların oluşması mümkün değildir. Nitekim burada gecikme satıcıya izafe 

edilemeyecektir. 

  

(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcı, A4 uyarınca teslim edildiği andan itibaren bu mallar ilişkin bütün 

masraflar üstlenmiş olmaktadır. Kural olarak malların taşıyıcıya teslim edilmesinden 

sonra ortaya çıkacak her türlü masraf alıcıya aittir.362 A4 uyarınca atanması gereken 

taşıyıcı veya diğer bir kimseyi atamaması nedeniyle veya alıcı tarafından atanan 

tarafın belirlenen zamanda malları teslim almaması nedeniyle veya alıcının B7 

uyarınca satıcının teslimi gerçekleştirmesi için uygun ihbarda bulunmaması nedeniyle 

oluşan her türlü ek masrafları da; malların usulüne göre sözleşme uyarınca ayrılmış 

olmaları yani sözleşmeye konu olan mallar olduklarının belirtecek şekilde açıkça 

belirli bir yerde tutulmaları veya başka şekilde ferdileştirilmeleri şartıyla; üstlenmiş 

                                                 
361 Incoterms 2000, s. 37. 
362 RAMBERG, a.g.e., s. 86.  
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olmaktadır. Bu sonucun söz konusu olması ancak taşıma sözleşmesinin alıcı 

tarafından akdedildiği hallerde mümkündür363. Yani malların teslim edileceği anın ve 

yerin belirlenmesi hak ve yükümlülüğünün alıcıya ait olduğu durumlarda, alıcının bu 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi yukarıda değinilmiş olduğu üzere sadece hasar 

sorumluluğunun erken olarak kendisine geçmesini sonuçlamayacak; aynı zamanda  bu 

nedenle ortaya çıkan her türlü ek masraftan da alıcı sorumlu olacaktır. Malların bu 

nedenle ortaya çıkan depo masrafları ya da sigorta masrafları söz konusu masraflar 

kabilindendir364. 

Alıcı, uygulandığı ölçüde yani gerekenler nelerden ibaretse, malların ithali ve 

diğer bir ülkeden transit geçişi için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve 

diğer harçları ve diğer gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları da ödemekle 

yükümlüdür365. 

 

(7) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü  

Alıcı, taşıma sözleşmesinin kendisi tarafından akdedilmesi halinde yeteri kadar 

önceden taşıma için belirlediği şahsı, taşıma şeklini, malların teslim tarihini, süresini 

ve gerekiyorsa teslim noktasını satıcıya bildirmek zorundadır 366. 

Alıcının bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde henüz teslim 

gerçekleşmeden mallara ilişkin hasar sorumluluğu alıcıya geçmiş olacaktır. Tabiki 

belirttiğimiz tüm bu yükümlülük ve sonuçları taşıma sözleşmesinin kurulmasının alıcı 

tarafından yerine getirileceği hallerde geçerlidir367. 

  

(8) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan 

Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 

Alıcı, satıcının A8 hükmü uyarınca sunmakla yükümlü olduğu teslim kanıtını 

kabul etmek zorundadır. Alıcının teslim kanıtını kabul etmekten kaçınması 

sözleşmeye hakim olan hukuka göre bir sözleşmeye aykırılık hali teşkil edecektir. Bu 

durumda satıcı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabileceği gibi sözleşmeye 

                                                 
363 RAMBERG, a.g.e., s. 86. 
364 RAMBERG, a.g.e., s. 86. 
365 Incoterms 2000, s. 37. 
366 Incoterms 2000,s. 37. 
367 RAMBERG, a.g.e., s. 86. 
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aykırılık nedeniyle uğradığı zararların tazminini talep yolunu da tercih edebilecektir. 

Alıcının söz konusu teslim kanıtını kabul edemeyebileceği yegane hâl, teslim 

kanıtının sözleşmeye uygun olmamamsıdır. Sözleşmede kararlaştırılan miktarda, 

nitelikte malın teslim edilmiş olduğunu ortaya koyamayan teslim kanıtları böyledir. 

Yani teslim kanıtı, alıcıya sözleşmede kararlaştırılan ifanın gerçekleşmiş olduğunu 

ispatladıkça alıcının kabul yükümlülüğü doğmaktadır368. 

  

(9) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

FCA terimi kapsamında alıcının yükleme öncesi denetleme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Yükleme öncesi denetim ile ihraç formalitesi olan denetim 

faaliyetlerinin dışında kalanlar belirtilmek istenmektedir. Nitekim ihraç işlemlerinin 

yerine getirilmesi için gerekli olan denetimin satıcı tarafından yapılmasının gerektiğini 

belirtmiş bulunmaktayız369.  

Satım sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmış olmadıkça satıcı, yükleme öncesi 

kontrol masraflarından sorumlu tutulamayacaktır. Ancak malların sözleşmeye uygun 

olmadığının tespiti halinde denetim masraflarının tümünün satıcıya ait olacağını 

kabule den kararlar da bulunmaktadır370. 

Bazı ülkelerde kamu makamları malların gemiye yüklenmesi öncesinde 

denetlenmesini bir zorunluluk olarak talep etmektedir. Malların bedelinin 

ödenmesinin karşılığında garanti olmasın tahtında istenen bu denetim yükleme öncesi 

denetim olarak (presipment Inspection-PSI) olarak adlandırılmaktadır. Kamu 

makamının denetimi yapacak merciyi belirtmesi de mümkündür. Đşte bu halde de, 

kamu makamının gerekli ödemeyi yapmaması ya da yaptığı ödemeyi, rücu hakkının 

bulunması söz konusu ise bedel alıcı tarafından ödenmek zorunda olacaktır371. 

  

(10) Alıcının Diğer Yükümlülükleri  

Alıcı, A10’da belirtildiği üzere alıcının talebi üzerine satıcı tarafından temin 

edilen belgeler için yapılan tüm masrafları ve taşıma sözleşmesinin satıcı tarafından 

                                                 
368 RAMBERG, a.g.e., s. 86. 
369 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, B, 1, b, (2); RAMBERG, a.g.e., s. 86. 
370 RAMBERG, a.g.e., s. 87. 
371 RAMBERG, a.g.e., s. 87. 
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akdedilmesi halinde bu hususta ortaya çıkan tüm masrafları karşılamak zorundadır. 

Alıcı taşıma sözleşmesinin satıcı tarafından akdedilmesinin gerekli olduğu hallerde bu 

gerekliliği de satıcıya uygun süre öncesinden bildirmek zorundadır372. 

 

 

2. FAS (Free Alongside Side) Gemi Doğrultusunda 

Teslim 

a. Genel Olarak 

Incoterms 2000 revizyonunda temel değişiklerin yapılmış olduğu FAS terimi, 

sadece deniz veya iç su taşımacılığında kullanılabilir373. 

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 

FAS teriminde satıcının sözleşmeden kaynaklanan temel yükümlülüğünü 

yerine getirmesinin ön şartı olan malların sağlanması yükümlülüğü diğer tüm 

terimlerde olduğu gibi düzenlenmiştir. Satıcı malları sözleşmeye uygun olarak temin 

etmek zorundadır (FAS A1)374. Yani satıcı, sözleşmede belirtilen nitelik ve 

nicelikteki malları sağlamalıdır. 

Satıcı malların karşılığında düzenleyeceği ticari faturayı da alıcıya teslim 

etmekle yükümlüdür375. Bu fatura malların niteliğine ilişkin kanıt fonksiyonuna sahip 

olacaktır. 

Satıcının temel yükümlülüğü olan malların teslimi “gemi doğrultusunda376” 

gerçekleşecektir. Bu nedenle satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getireceği nokta, 

geminin bağlanmış olduğu yere göre tespit edilir. Gemi iskelede bağlı bulunuyorsa 

malların geminin yanına kadar getirilmesi teslim için yeterli sayılacaktır. Geminin 

iskele dışında açıkta demirlemiş bulunması halinde ise satıcı malları layterler 

                                                 
372 RAMBERG, a.g.e., s. 87. 
373 Incoterms 2000, s. 41; ERDEM, (Makaleler), s. 225. 
374 Incoterms 2000, s. 42. 
375 Incoterms 2000, s. 42. 
 376 “alongside ship/ laengsseits Schiff”: DOĞAN, a.g.m., s. 358; SEALY/ HOOLEY, a.g.e., s. 467: “ 
gemi doğrultusunda” ifadesi,  yükleme limanı teamüllerinin gerektirdiği şekilde malların satıcı 
tarafından gemiye kadar, doklara ya da layterlere ulaştırılması anlamına gelmektedir”.  
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aracılığıyla denizde geminin yanına ulaştırdığında teslim yükümlülüğünü yerine 

getirmiş olur377. Sonuç olarak, satıcı teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmak 

için, yükleme limanındaki liman teamüllerine de uygun olarak, malları alıcı 

tarafından belirlenen ve kendisine bildirilen gemiye yüklenmek üzere belirlenen 

yükleme limanındaki yükleme yerinde378 gemi doğrultusunda alıcının belirlediği 

taşıyıcının yedine bırakmak veya doklara ya da layterlere ulaştırmak zorundadır379. 

“alongside” ifadesi ile zilyetliğin taşıyana bırakılması belirtilmektedir380. Tarafların 

sözleşmede teslimin layterlerde meydana geleceğini kabul etmeleri halinde, satıcı 

malları layterlere ulaştırmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır381. 

Tarafların FAS terimini yükleme limanının adıyla birlikte kullanmaları 

halinde, teslim işlemlerinin yeri ile noktasını da belirtmiş oldukları kabul edilir. 

Örneğin “FAS Mersin” olarak yapılan bir satışta satıcı malları Mersin Limanı’nda 

gemi doğrultusunda teslim etmek zorunda olacaktır382. 

Teslim yükümlülüğünün, zaman unsuru bakımından da uygun şekilde  yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Süre, satım sözleşmesi dışında kalan taşıyan ile alıcı 

arasında belirlenmiş olacaktır. Deniz taşımalarının özellikleri gereği yükleme süresi 

belli bir tarih olarak belirlenmenin yanı sıra çoğunlukla bir zaman aralığı olarak 

kararlaştırılmaktadır. Bu nedenle satıcının söz konusu zaman aralığında malları 

belirlenen taşıyıcıya teslim etmesi gerekmektedir. Teslimin gerçekleşmesiyle beraber 

mallara ilişkin her türlü masraf ve risk yükümlülüğü alıcıya geçmiş olacaktır383. 

Malların teslim yükümlülüğüne ilişkin olarak Incoterms 2000 revizyonunda 

dikkati çeken temel değişikliklerden birisi satıcının malları  ihraç formaliteleri yerine 

getirilmiş olarak teslim etmekle yükümlülüğü olmasıdır384. Đhraç formalitelerine 

ilişkin bu yükümlülük aşağıda inceleneceğinden bu başlık altında değinmekle 

yetiniyoruz. 

                                                 
377 CHUAH, a.g.e., s. 110. 
378 ERDEM, (Makaleler), s. 238. 
379 GUÉDON, a.g.e., s. 75 vd.; ERDEM, (Makaleler), s. 238; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., 
s. 8; TODD, a.g.e., s. 12.  
380 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 10; TODD, a.g.e., s. 12. 
381 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 8; TODD, a.g.e., s. 12 :“ Bunun için tarafların ‘free on 
lighter’ şeklinde anlaşmaları gerekmektedir”. 
382 ERDEM, (Makaleler), s. 239. 
383 RAMBERG, a.g.e., s. 90. 
384 Incoterms 2000, s. 41. 
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(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı malların ihracına ilişkin her türlü formaliteyi yerine getirmek 

zorundadır. Bu meyanda satıcı gerekli lisansları ve resmi makamlardan ihraç 

izinlerini almakla385, ihraç işlemleri için gerekli olan her türlü vergiyi ödemekle 

yükümlüdür386. Yani, satıcının  teslim yükümlülüğünü yerine getirmesi, malların 

ihraç için hazır olarak teslim edilmesi şeklinde anlaşılmalıdır387. 

Satıcının ihraç formalitelerini yerine getirmesi yükümlülüğü, Incoterms’in 

2000 versiyonunda düzenlenmiştir ve Incoterms 2000’de dikkat çeken temel 

değişikliklerdendir. Bu değişikliğe gidilmesinin altında pratik nedenler 

bulunmaktadır. Đhraç formalitelerinin satıcının ülkesinde gerçekleştiriliyor olması ve 

satıcının bu formalitelerin yerine getirilmesi konusunda alıcıdan daha fazla bilgiye 

sahip olması satıcının bu formaliteleri çok daha kolay yerine getireceğini 

göstermektedir. Bu nedenle 2000 değişikliğinde Incoterms’in daha önceki 

revizyonlarından farklı olarak ihraç formalitelerinin yerine getirilmesi satıcıya 

yükletilmiştir388. FAS terimi söz konusu değişiklikle, satıcının ihraç formaliteleri 

yükümlülüğü açısından FOB terimine paralel hale getirilmiştir389. 

 

(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcı, malların A4 hükmü uyarınca teslimi için gerekli olan malların kalite 

kontrolü, ölçümü, tartımı, sayımı gibi tüm kontrol işlemleriyle ilgili masrafları 

ödemekle yükümlüdür390. 

                                                 
385 DOĞAN, a.g.m., s. 360. 
386 CARR/STONE, a.g.e., s. 46; DOĞAN, a.g.m., s. 357. 
387 RAMBERG, a.g.e., s. 90. 
388 “FAS ve DEQ terimlerinde gümrükleme işlemleri ve gümrük vergilerinin ödenmesi sistemi 
değiştirilmiştir. Değişiklikten önce ihracat için gümrükleme işlemleri alıcı tarafından yerine 
getirilirken, değişiklikle bu işlemlerin satıcı tarafından yerine getirilmesi benimsenmiştir. FAS 
teriminin boşaltma limanındaki karşılığı olan DEQ teriminde de değişiklik yapılması gerekli olmuştur. 
Değişiklikten önce ithalat için gerekli gümrükleme masraflarını satıcı öderken yeni düzenleme ile bu 
yüküm alıcıya geçmiştir. Temel amaç, yükümlülüklerin pratik bakımdan söz konusu formaliteleri 
daha kolaylıkla yerine getirecek tarafa yüklenmesidir.”: ERDEM, (Makaleler), s. 225. 
389 RAMBERG, a.g.e., s. 90. 
390 Incoterms 2000, s. 44.  
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Satıcı, satım sözleşmesi akdedilmeden önce taşımaya ilişkin koşullar (örneğin 

taşıma biçimi, gidilecek yer) kendisine bildirildiği ölçüde, malların taşınması için 

gerekli ambalajlamayı da masrafları kendisine ait olmak üzere üstlenerek 

yapmalıdır391. Malların ambalajlanmaksızın taşınması ticari teamül gereği ise, 

satıcının ambalajlama yükümlülüğü bulunmayacaktır. 

Malları ambalajlayan satıcı, bu ambalajları uygun şekilde işaretlemekle  

yükümlüdür. 

 

(4) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Tüm Incoterms terimlerinde kabul edilen genel prensip uyarınca FAS 

teriminde de satıcının malları teslim yükümlülüğünü A4 hükmü uyarınca yerine 

getirmesiyle mallara ilişkin hasar ve masraflar alıcıya geçmektedir392. Yine her 

terimde olduğu gibi FAS teriminde de B5 hükmü saklı tutulmuştur393. Malların 

taraflarca üzerinde anlaşılan tarihten veya alıcının uygun ihbarda bulunmaması veya 

alıcı tarafından tayin edilen geminin zamanında gelmemesi veya malları teslim alacak 

durumda olmaması veya alıcı tarafından yeteri kadar önceden talep edilen teslim 

tarihinden önce yük almayı durdurması hallerinde teslim için kararlaştırılan zamanın 

sona erme tarihinden itibaren , malların usulüne göre sözleşme uyarınca ayrılmış 

olmaları şartıyla, mallara ilişkin bütün hasar erken olarak alıcıya geçecektir394. 

FAS teriminde hasarın geçişi hususunda özellik arz eden durum, teslim 

süresinin bir zaman dilimi olarak belirlenmesi halinde satıcının bu sürenin başında 

malları gemi doğrultusuna ulaştırmasına rağmen geminin yükleme süresinin daha 

sonraki bir anında (ileriki bir aşamasında) yükleme yerine ulaşmasıdır. Bu durumda 

satıcı, teslim borcunu gemi ulaştığında ifa etmiş sayılacak ve bu ana kadar mallara 

ilişkin hasar yükümlülüğü devam edecektir395. 

  

 

 

                                                 
391 Incoterms 2000, s. 44. 
392 Incoterms 2000, s. 42; GUÉDON, a.g.e., s. 75 vd. 
393 RAMBERG, a.g.e., s. 90. 
394 “premature passing of risk”; Incoterms 2000, s. 43; 
395 GUÉDON, a.g.e., s. 75 vd.  
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(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü  

Satıcı malların A4 hükmüne uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara 

ilişkin olarak ortaya çıkan bütün masrafları ve gerekli olduğu ölçüde  gümrükleme 

işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, 

vergileri ve diğer harçları ödemekle yükümlüdür396. Malların gemi doğrultusuna 

ulaştırılması için doklardan yararlanılması gerekiyorsa, dok ücretleri (rıhtımda antrepo 

kullanılması halinde antrepo masrafları, malların taşınması için yararlanılmışsa 

hamallık ücretleri) de satıcının karşılaması gereken masraflardandır397. Taraflar 

arasında teslimin doklarda gerçekleşeceği kararlaştırılmışsa bu masraflar alıcıya ait 

olur398. 

B6 hükmü uyarınca alıcı tarafından tayin edilen geminin zamanında 

gelmemesi veya malları teslim alacak durumda olmaması veya B7 uyarınca bildirilen 

tarihten önce yük almayı durdurması veya alıcının B7 uyarınca uygun ihbarda 

bulunmaması nedeniyle oluşan her türlü ek masraflar, malların usulüne göre sözleşme 

uyarınca ayrılmış olmaları, şartıyla alıcıya aittir399. Diğer Incoterms terimlerinde 

olduğu üzere alıcının kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonuçları alıcı 

üzerinde doğmakta ve bundan kaynaklanan masraflar alıcıya ait olmaktadır400. 

Nitekim böyle bir durumda A4 hükmüne uygun teslimin gerçekleşememesi alıcının ya 

da onun sorumlu olduğu bir şahsın fiiline dayanmaktadır401. 

 

(6) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satıcı, malların belirtilen gemi doğrultusunda teslim edildiğini alıcıya yeteri 

kadar önceden haber vermekle yükümlüdür (FAS A7)402.  

                                                 
396 Incoterms 2000, s. 44. 
397 CARR/ STONE, International, a.g.e., s. 46. 
398 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 10; TODD, a.g.e., s. 13 Sözleşmenin tarafları ”free to 
docks” ya da “delivery to docks” gibi ifadelerle bu sonucu doğurabilecektir.  
399 Incoterms 2000, s. 43; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 10; TODD, a.g.e., s. 13. 
400 RAMBERG, a.g.e., s. 91. 
401 FAS terimi B3 hükmü uyarınca, taşıma sözleşmesini yapmak alıcının yükümlülüğündedir. Bu 
meyanda taşıyan alıcı ile sözleşme akdetmekte olup yüklemeyi hiç yapmamamsı yüklemeye devam 
etmemesi ya da gemiyi gereken tarihte taşıma için yükleme limanına getirmemiş olmasından 
kaynaklanan sonuçlardan da alıcı sorumlu olacaktır.  
402 Incoterms 2000, s. 44; GUÉDON, a.g.e., s. 75 vd.  
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Satıcının malların teslim edildiğine ilişkin ihbar yükümlülüğünü zamanında 

yerine getirilmemesi ya da hiç yerine getirmemesinin sonuçları Incoterms 

kapsamında düzenlenmemiştir. Incoterms düzenlemesinden bunun bir sözleşmeye 

aykırılık olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, malların teslim 

edildiğini alıcıya zamanında ihbar etmeyen ya da hiç ihbar etmeyen satıcı 

sözleşmeye uygulanacak hukukun hükümleri uyarınca sözleşmeye aykırılıktan dolayı 

sorumlu olur403. 

  

(7) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olarak malların A4 hükmü uyarınca teslim 

edildiğine dair olağan teslim kanıtını alıcıya vermekle yükümlüdür. Eğer teslim kanıtı 

bir taşıma belgesi değilse, satıcı alıcının talebi üzerine ve hasar ve masrafları alıcıya 

ait olmak üzere, taşıma sözleşmesi için bir taşıma belgesi sağlanmasında alıcıya her 

türlü yardımda bulunmak zorundadır (FAS A8)404. 

FAS terimi malların deniz yoluyla taşınacağı satım sözleşmelerine münhasır 

bir terim olduğundan, mallar satıcı tarafından teslim edildiğinde taşıma belgesinin 

düzenlenmesini talep yetkisi de satıcıya ait olur. Taşıma sözleşmesi alıcı tarafından 

akdedildiği için taşıma sözleşmesinin taşıtanı satım sözleşmesinin alıcısı olan şahıstır. 

Satıcı, taşıtanı yani alıcıyı temsilen yüklerin yüklenmesini talep etmektedir. Bu 

durumda satıcı yükleten konumundadır. Taşımaya ilişkin belgenin düzenlenmesini de 

satıcı talep edecektir. Đşte bu nedenle Incoterms malların teslimine ilişkin bir belgenin 

satıcı tarafından sağlanarak alıcıya verilmesi gerekliliğini düzenlemiştir. Satıcı bu 

belge ile sözleşmede kararlaştırılan malların, belirlenen gemiye teslim edilmiş 

olduğunu kanıtlamış olur405. FAS terimi “olağan teslim kanıtı”ndan bahsetmekte 

olduğundan bu belgenin bir taşıma belgesi olması zorunlu değildir. Mutlaka bir taşıma 

belgesi sunulmasını isteyen alıcı bunun masraflarına kendisi katlanarak satıcıdan 

                                                 
403 RAMBERG, a.g.e., s. 91.  
404 Incoterms 2000, s. 44.  
405 CHUAH, a.g.e., s. 110. 
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talepte bulunmalıdır406. Alıcının teslim kanıtı olarak taşıma belgesi talep etmesi 

halinde, bu belgenin temini için satıcı alıcıya yardımcı olacaktır. Yoksa satıcının 

taşıma belgesini temin ederek alıcıya sunma şeklinde bir yükümlülüğü 

bulunmamaktadır407. 

Sözleşmede teslime ilişkin ek kanıt vasıtaları da talep edilmiş olabilir. Bu 

durumda satıcı karalaştırılan belgeleri de alıcıya sunmakla yükümlü olacaktır. Gill and 

Duffus Landauer Ltd. v. London Export Corparation GmbH davası bu duruma örnek 

teşkil etmektedir. Dava konusu sözleşmede Kalifornia Kuruyemiş Birliği (Dried Fruit 

Assocation of California) standart terimleri kullanılmıştır. Terimler uyarınca satıcı 

ayıklanmış badem olan satım konusu mallarla ilgili analiz raporunu alıcıya sunmakla 

yükümlü kılmıştır408.  

Incoterms kapsamında düzenlenmiş olan tüm belge sunma yükümlülüklerinde 

olduğu üzere teslime ilişkin belge sunulması yükümlülüğü de, satıcı ve alıcı elektronik 

olarak haberleşmek konusunda anlaşmışlarsa, eşdeğer bir elektronik bilgi değişim 

mesajı ile yerine getirilebilir409. 

 

(8) Satıcının Diğer Yükümlülükleri 

Satıcı FCA teriminde olduğu üzere kendi üzerindeki belge sağlama 

yükümlülüklerinin yanı sıra, alıcının talep etmesi halinde alıcının ihtiyaç duyduğu 

başkaca belgelerin temini hususunda masrafları alıcıya ait olmak üzere alıcıya 

yardımcı olmak zorundadır. Alıcının ihtiyaç duyacağı belgeler malların ithali için ithal 

ülkesinde gerekli olmakla ya da malların transit geçişi için gerekli olmakla beraber 

ihraç ülkesi makamlarınca düzenlenen belgeler olabilir410. Menşe belgesi, sağlık 

sertifikası, ithal lisansı bu belgelerdendir. Incoterms kapsamında sunulması gerekli 

                                                 
406 ”Yükleten, taşıyana karşı başlangıçta onun âkidi değil, taşıtanın temsilcisi olarak hareket 
etmektedir. Daha sonra taşıyanla doğrudan doğruya akdi bir ilişkiye girmekte ve lehine bazı haklar 
doğmaktadır; ki bu haklardan birisi konişmentonun düzenlenmesini istemek hakkıdır (TK 1097). FAS 
teriminin kullanıldığı satışlarda taşıma sözleşmesini alıcı akdedip satıcı yükleten konumundadır. Satış 
bedeli ödeninceye kadar mal üzerindeki tasarruf hakkını muhafaza edebilmesi için konişmento 
düzenlenmesini istemek hakkı satıcıya tanınmıştır.”: ÇAĞA/KENDER, a.g.e., s. 3. 
407 GUÉDON, a.g.e., s.75 vd.  
408 [1982] 2 LLOYD’S Rep. 627 dn. 22 (D’ARCY/MURRAY/CLEAVE’den naklen), a.g.e., s. 16 ; 
D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 16; TODD, a.g.e.,  s. 13.  
409 Incoterms 2000, s. 44. 
410 Incoterms 2000, s. 46. 
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olan her belgede olduğu gibi burada da söz konusu belgeler yerine eşdeğer elektronik 

mesajın sağlanması yeterli olabilecektir411. 

FCA teriminde olduğu gibi, alıcı tarafından sigorta sözleşmesinin akdedilmesi 

konusunda da satıcı alıcıya yardımcı olmakla yükümlüdür.Alıcının sigorta sözleşmesi 

yapması için mallara ilişkin bilgi sahibi olması gerekmektedir. Satım sözleşmesinde 

belirtilmemiş olan ve sigorta sözleşmesi için gerekli olan tüm bilgileri satıcı alıcıya 

vermek zorundadır412.                                                                                                                                                                                        

 

c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Alıcının temel yükümlülüğü olarak satım sözleşmesinde kararlaştırılan semen 

ödenmek zorundadır (FAS B1)413. Alıcının bu yükümlüğü, satıcının A1 hükmü 

uyarınca malları sağlama ve teslim etme yükümlülüğünün karşılığıdır414. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

Alıcı, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni masrafları kendine ait olmak 

üzere almak  ve uygulandığı ölçüde, malların ithali ve başka ülkeden transit geçişi 

için tüm gümrük işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür (FAS B2)415. Yukarıda 

belirttiğimiz üzere, Incoterms 2000 değişikliğinden önce ihraç formalitelerinin yerine 

getirilmesi de alıcıya ait bir yükümlülük olarak düzenlenmişken 2000’de 

gerçekleştirilen değişiklikle pratik nedenlerden ötürü alıcı yalnızca ithalat ilişkin 

formalitelerin yerine getirilmesi alıcının yükümlülükleri arasında düzenlenmiştir416. 

Mallar hakkında resmi bir ithal yasağının söz konusu olması ya da başka 

sebeplerle ithalinin mümkün olmaması alıcıyı satım sözleşmesindeki 

yükümlülüklerinden kurtarmaz. Satım sözleşmeleri bu hallere yönelik olarak 

                                                 
411 Incoterms 2000, s. 45; RAMBERG, a.g.e., s. 91.  
412 RAMBERG, a.g.e., s. 92; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 18; TODD, a.g.e., s. 13. 
413 Incoterms 2000, s. 43. 
414 RAMBERG, a.g.e., s. 93; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 18; TODD, a.g.e., s. 15. 
415 Incoterms 2000, s. 43. 
416 Bkz. yuk.: Üçüncü Bölüm, C, dn. 386; ERDEM, (Makaleler), s. 225; CARR/STONE, a.g.e., s. 46. 
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“kurtarma klozları”417 içermektedir. Kurtarma klozları yasak nedeniyle 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafa yükümlülüğün yerine getirilmesinin 

mümkün olduğu hallerde ek süre vermekte ya da yükümlülüğün yerine getirilmesinin 

imkânsız olduğu durumlarda sözleşmeyi iptal hakkı tanımaktadır. Kurtarma 

klozlarının taraflara tanıdığı bu hakların sözleşmenin tabi olduğu hukuk hükümlerine 

göre sağlanması da mümkündür418. 

Mallara ilişkin ihracat formalitelerinin yerine getirilmesi yükümlülüğünün de 

alıcıya yükletilmesi bu durumun sözleşmede kararlaştırılması ile mümkün 

olabilecektir419. 

 

(3) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

Alıcı, malların yükleme ülkesinden taşınması için gerekli olan taşıma 

sözleşmesini tüm masrafı kendisine ait olmak üzere yapmak zorundadır (FAS B3)420. 

FAS terimi yalnızca deniz ve iç su taşımacılığında kullanılabileceğinden bu taşıma 

sözleşmesi bir deniz veya iç su taşıma sözleşmesi olacaktır. Yani alıcı satıcının malları 

teslim edebilmesi için bir gemi tayin etmekle yükümlüdür421. 

 

(4) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Alıcı, mallar A4 hükmü uyarıca, yani sözleşmeye uygun olarak, kendisine 

teslim edilmek istendiğinde malları tesellüm etmek zorundadır (FAS B4)422. Malların 

teslim alınması yükümlülüğünün doğması için, satıcı tarafından gemi doğrultusunda 

teslime hazır hale getirilmiş olmaları gereklidir. Alıcının tesellüm yükümlülüğünü 

yerine getirmemesi, onu malların bedelini ödeme yükümlülüğünden kurtarmayacağı 

gibi mallara ilişkin hasar sorumluluğunun B5 hükmü uyarınca erken olarak alıcıya 

geçmesine sebep olacaktır423.  

 

 

                                                 
417 “reliefe clauses”  
418 RAMBERG, a.g.e., s. 93.  
419 Incoterms 2000, s. 41; ERDEM, (Makaleler), s. 238. 
420 Incoterms 2000, s. 43. 
421 RAMBERG, a.g.e., s. 93.  
422 Incoterms 2000, s. 43. 
423 “premature passing of risk”; RAMBERG, a.g.e., s. 93. 
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(5) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Malların A4 hükmü uyarınca satıcı tarafından teslim edildikleri tarihten 

itibaren, kural olarak mallara ilişkin hasara katlanma yükümlülüğü alıcıya 

geçmektedir (FAS B5)424.  

Genel kural teslimle beraber mallara ilişkin hasar sorumluluğunun alıcıya 

geçmesi olduğundan teslim noktasının doğru belirlenmesi gerekmektedir. EXW ve D 

grubu terimlerde teslim noktasının belirlenmesi F grubu terimlere kıyasla daha 

kolaydır. Zira malların doğrudan alıcıya teslimi söz konusudur. Oysa F grubu 

terimlerde mallar alıcı yerine taşıyıcı/taşıyana teslim edilmektedir. Bu nedenle 

malların taşıyıcı/taşıyana teslim edildiği anın belirlenmesi önem taşır. Satım konusu 

malların deniz yoluyla taşındığı satım sözleşmelerine münhasıran kullanılması 

mümkün olan FAS teriminde malların taşıyana teslimi (A4 hükmünde düzenlendiği 

üzere) gemi doğrultusunda olabileceği gibi rıhtımda veya mavnalarda da 

olabilecektir425. 

Malların satıcı tarafından usulüne uygun olarak teslim edilmesi alıcının bir fiili 

sebebiyle mümkün olmazsa, hasar erken olarak alıcıya geçecektir426. FAS teriminde 

alıcı malların yükleneceği gemiyi, yükleme zamanını ve yerini uygun zamanda 

satıcıya bildirmek zorundadır427. Alıcının bu zorunluluğa uymayarak mallara ilişkin 

hasara katlanma yükümlülüğünün satıcıda kalmaya devam etmesine sebebiyet 

vermesinin önünde geçilmesi için, B5 hükmünde bu gibi hallerde hasara katlanma 

yükümlülüğünün erken olarak alıcıya geçmesi esasını düzenlemiştir. Taraflarca 

üzerinde anlaşılan teslim tarihinden veya alıcının B5 hükmü uyarınca uygun ihbarda 

bulunmaması veya alıcı tarafından tayin edilen geminin zamanında gelmemesi ya da 

malları teslim alacak durumda olmaması veyahut da B7 hükmü uyarınca bildirilen 

tarihten önce yük almayı durdurması nedeniyle, yani alıcının kusuru neticesinde 

malların A4 hükmü uyarınca tesliminin mümkün olmaması hallerinde, teslim için 

kararlaştırılan zamanın sona erme tarihinden itibaren mallara ilişkin bütün hasar 

yükümlülüğü alıcıya geçmiş olacaktır. Hasara katlanma yükümlülüğünün alıcıya 

geçtiği an, sözleşmede belli bir teslim tarihi belirlenmişse bu tarih teslim için belli bir 
                                                 
424 Incoterms 2000, s. 43 ; CARR/ STONE, a.g.e., s. 46; CHUAH, a.g.e., s. 110. 
425 RAMBERG, a.g.e., s. 90, 94. 
426 “ premature passing of risk”. 
427 Incoterms 2000, s. 45. 
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süreç belirlenmişse bu sürecin son günüdür428. 

Her terimde olduğu gibi FAS teriminde de, hasar yükümlüğünün erken olarak 

alıcıya geçmesi için malların usulüne göre sözleşme uyarınca ayrılmış olmaları yani 

sözleşmeye konu olan mallar olduklarını belirtecek şekilde açıkça belirli bir yerde 

tutulmaları ya da  başka şekilde ferdileştirilmiş olmaları gerekmektedir429. Malların 

ayırt edilmiş olmaları sözleşmeye tahsis edilmiş olmaları anlamına gelmektedir. 

Malların sevk edilmek üzere hazırlanmış olması bu anlamda malların ayırt edilmiş 

olması olarak kabul edilecektir. Alıcının B7 hükmü uyarınca yükleme tarihi ya da 

periyodunu satıcıya ihbar etmemesi satıcının malların teslimi hususundaki 

hazırlıklarını geciktirecektir. Satıcının gerek kendi işyerinde gerekse bağımsız bir 

kargo terminalinde malların teslime hazır olarak, ayırt edilmiş durumda bulundurması 

mümkün olmayacaktır. Đşte bu nedenle, söz konusu durumda  mallara ilişkin hasara 

katlanma yükümlülüğünün mallar teslim için hazır edilinceye kadar bile satıcı 

üzerinde kalması uygun görülmemiştir430. 

 

(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcı, kural olarak malların A4 uyarınca teslim edildiği andan itibaren bu 

mallara ilişkin bütün masraflara katlanmakla yükümlüdür (FAS B6)431. Malların gemi 

doğrultusunda tesliminden sonra tüm yükleme masrafları, aksi sözleşmede 

kararlaştırılmadıkça, alıcıya ait olur432. Alıcının yükleme masraflarını karşılama 

yükümlülüğünün olmayacağı bir diğer hal ise, yükleme masraflarının navlun bedeli 

içinde kararlaştırılmış olmasıdır. Bu durumda, yükleme masrafları navlun sözleşmesi 

uyarınca navlun bedeline dahil edildiğinden taşıyan tarafından ödenmek zorundadır433.  

Alıcının kusuru nedeniyle, belirlenen teslim tarihinde malların satıcı tarafından 

tesliminin mümkün olmaması halinde alıcı mallara ilişkin bu nedenle ortaya çıkan tüm 

ek masraflara katlanmakla yükümlü olur. Satıcının malları A4 hükmü uyarınca teslim 

edememesinin alıcının kusuruna dayanması, alıcının tarafından tayin edilen geminin 

                                                 
428 RAMBERG, a.g.e., s.94 
429 Incoterms 2000, s. 43. 
430 RAMBERG, a.g.e., s. 94. 
431 Incoterms 2000, s. 45. 
432 CARR/STONE, a.g.e., s. 6; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 8; TODD, a.g.e., s. 141. 
433 CARR/STONE, a.g.e., s. 46. 
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zamanında gelmemesi veya malları teslim alacak durumda olmaması veya B7 

uyarınca bildirilen tarihten önce yük almayı durdurması veya alıcının B7 uyarınca 

uygun ihbarda bulunmaması hallerinde bu durum söz konusu olacaktır434.  Bu hallerde 

teslimin alıcının kusuru ile gecikmesi sonucu ortaya çıkan her türlü ek masrafları alıcı 

karşılamak zorundadır435. Teslimin gecikmesi  nedeniyle ortaya çıkan ek ardiye ya da 

sigorta ücreti ek masraflara örnek olarak gösterilebilir436. Alıcının bu yükümlülüğünün 

doğması için yukarıda B5 hükmünde açıklamış olduğumuz olduğu gibi,  malların 

usulüne göre sözleşme uyarınca ayrılmış olmaları gerekmektedir437. 

FAS teriminde, malların ithali ve diğer bir ülkeden transit geçişi için ödenmesi 

gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ve gümrükleme işlemlerine ilişkin 

masrafları da uygulandığı ölçüde alıcı ödemekle yükümlüdür. Đthal ve transit geçişe 

ilişkin bütün formalitelerin yerine getirilmesi alıcıya ait olduğundan bunlara ilişkin 

masrafların karşılanması da alıcıya yüklenmiştir, zira satıcının sorumluluğu malların 

A4 hükmüne uygun olarak ve ihraç formaliteleri yerine getirilmiş olarak teslim 

edilmesi ile sona ermektedir438. 

 

(7) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Alıcı, malların taşınması için belirlenen geminin adını, yükleme noktasını, 

talep edilen teslim tarihini yeteri kadar önceden satıcıya bildirmekle yükümlüdür 

(FAS B7)439. 

Alıcının B7 hükmü uyarınca satıcıya ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemesi 

yukarıda açıklamış olduğumuz üzere iki sonuç doğurmaktadır. Bunlardan birisi B5 

hükmü gereği mallara ilişkin hasara katlanma yükümlülüğünün malların tesliminden 

                                                 
434 Incoterms 2000, s. 45.  
435 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 10;  TODD, a.g.e., s. 15. 
436 RAMBERG, a.g.e., s. 95. 
437 RAMBERG, a.g.e., s. 94; Yani malların tesliminin alıcının kusuru nedeniyle mümkün 
olmamasının tek sonucu mallara ilişkin zıya ve hasar yükümlülüğünün erken olarak alıcıya geçmesi 
değildir. B6 hükmü uyarınca, alıcının mallara ilişkin tüm masraflara da katlanmakla yükümlü olması 
diğer bir sonuçtur. 
438 RAMBERG, a.g.e., s. 95; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, B, 2, b, (5).  
439 Incoterms 2000, s. 45; GUÉDON, a.g.e., s. 75 vd.; CHUAH, a.g.e., s. 110.  
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önce alıcıya geçmesi440 diğeri ise B6 hükmü gereği bu nedenle ortaya çıkan her türlü 

masrafa alıcının katlanmakla yükümlü olmasıdır441. 

 

(8) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcıya Kanıt Sunma 

Yükümlülüğü  

Satıcı, masrafları kendisine ait olarak malların A4 hükmü uyarınca teslim 

edildiğine dair olağan teslim kanıtını alıcıya vermek zorundadır442. Satıcının bu 

yükümlülüğü karşısında alıcı da, satıcının A8 hükmü uyarınca sunmuş olduğu A8 

hükmüne uygun teslim kanıtını kabul etmekle yükümlüdür (FAS B8)443. 

Alıcının uygun teslim kanıtını kabulden kaçınması FCA teriminde belirtmiş 

olduğumuz sonuçları doğuracaktır444. 

Alıcı tarafından kabulü mecbur bir teslim kanıtından bahsedebilmek için bu 

belgenin sözleşmede kararlaştırılmış olan malların (nitelik ve nicelik açısından) 

taşıyıcıya teslim edilmiş olduğunu ortaya koyması gerekmektedir. Malların hasarlı 

olarak teslim edildiğini ya da sözleşmede kararlaştırılan miktardan az teslim edilmiş 

olduğunu ya da sözleşmede kararlaştırılandan farklı nitelikte (ör. kalite bakımından) 

mal teslim edilmiş olduğunu ortaya koyan teslim kanıtı temiz olmayan bir belge 

olarak değerlendirilir. Alıcının bu şekilde bir belgeyi kabul etme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır, zira alıcının kabul etmekle yükümlü olduğu teslim belgesi A8 

hükmü uyarınca sunulması gereken teslim belgesidir. A8 hükmünde belirtilen belge 

ise, satıcı tarafından sözleşmeye uygun malların teslim edildiğini ortaya koyan 

belgedir445. 

   

(9) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği muayene masrafları hariç, yükleme 

öncesi muayene masraflarını ödemelidir (FAS B9)446. 

A9 hükmü gereğince, satıcı malların A4 hükmüne uygun olarak tesliminin 
                                                 
440 GUÉDON, a.g.e., s. 75 vd.  
441 RAMBERG, a.g.e., s. 95. 
442 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, 2, b,(7). 
443 Incoterms 2000, s. 45. 
444 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, 2, c, (8). 
445 RAMBERG, a.g.e., s. 95. 
446 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 20; TODD, a.g.e., s. 15. 
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sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek tüm kontrol masraflarını üstlenmek 

zorundadır447. Malların tesliminden sonra yükleme öncesi tüm denetim masraflarını 

karşılamak ise alıcının yükümlülüğüdür448. Sözleşmede malların yükleme öncesi 

denetlenmesinin de kısmen ya da tamamen satıcı tarafından yerine getirilmesi 

düzenlenebilecektir. Malların sözleşmeye uygunluk göstermemesi halinde yükleme 

öncesi denetlemeye ilişkin tüm masrafların satıcıya ait olacağının kararlaştırılması da 

sözleşmelerde karşılaşılan bir durumdur. Sözleşmede bu şekilde bir düzenleme 

olmadığı taktirde mallara ilişkin yükleme öncesi denetleme yükümlülüğü alıcıya ait 

olup, bu nedenle ortaya çıkan tüm masrafları da alıcı karşılamak zorundadır449. 

Satım sözleşmesinde kararlaştırılan bedelin ödenmesinin yabancı para 

hareketinin kontrolü amacıyla resmi makamların iznine tabi olduğu bazı ülkelerde, 

resmi makamlar malların yükleme öncesinde sözleşmede kararlaştırılan mallar olup 

olmadığı hususunda denetleme yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu denetleme “Pre-

Shipment Inspection-PSI” olarak adlandırılmaktadır. Yükleme öncesi denetlemenin 

resmi makamlarca zorunlu kılınması halinde çoğunlukla denetlemeyi yapacak 

merciler de (şirketler) resmi makam tarafından gösterilmektedir. Yükleme öncesi 

denetlemeye ilişkin bedelin resmi makam tarafından ödendiği durumlarda resmi 

makamın rücu amacıyla başvuracağı şahıs da, sözleşmede başka türlü 

kararlaştırılmadıkça, alıcıdır450. 

 

(10) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcı, A10 hükmü uyarınca malların ithal işlemleri ve bir başka ülkeden transit 

geçişleri için isteyebileceği belgelerin ve bunlarla eşdeğer elektronik mesajların 

sağlanması ve kendisine bu hususlarda yardımcı olunması için satıcı tarafından 

yapılan tüm masrafları ve harçları ödemek, satıcı tarafından ödenmiş olanları tazmin 

etmek zorundadır451. Yani burada alıcının yükümlülüğü hem gerekli ödemelerin 

yapılması hem de satıcı tarafından yapılan masrafların tazmin edilmesidir452. 

                                                 
447 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, 2, b, (5). 
448 GUÉDON, a.g.e., s. 75 vd. 
449 RAMBERG, a.g.e., s. 95. 
450 RAMBERG, a.g.e., s. 95. 
451 Incoterms 2000, s. 47. 
452 RAMBERG, a.g.e., s. 96. 
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3. FOB (Free On Board) Gemide Masrafsız 

a. Genel Olarak 

FOB terimi sahip olduğu esneklik niteliği sayesinde uygulamada çeşitli 

versiyonlarla kullanılmakla beraber terimin klasik hali belirtilen yükleme limanında 

malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim etmesini gerektirmektedir453. 

 

FOB terimi başlangıçta yerel satımlarda kullanılan bir terim olmuştur. 

Taşımanın sadece deniz yoluyla gerçekleşeceği satımlar değil demiryolu (FOR-free on 

rail), karayolu (FOT-free on truck) ve havayolu ile gerçekleştirileceği satım 

sözleşmelerinde de (FOB airport) kullanılmıştır. Incoterms 1980 versiyonu bu terimin 

çeşitli taşımalara uyarlanmış varyasyonlarını FOR, FOT ve FOB şeklinde 

düzenlemiştir. Incoterms 1990 ise her türlü taşıma şeklinde kullanılabilecek hali FCA 

terimi olarak düzenlemiş ve FOB terimini deniz taşımalarına münhasır kılmış; 

Incoterms 2000 de aynı düzenlemeyi muhafaza etmiştir. Bu değişikliği zorunlu kılan 

konteyner taşımacılığındaki gelişim ve multimodel taşımaların sayısındaki artış 

olmuştur.  

FOB terimi sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılabilir454. 

                                                 
453 FOB teriminin uygulamada kullanılan türleri Đngiltere’de Pyrene Co. Ltd. v. Scindia Navigation 
Co. Ltd. davasına ilişkin kararda  ve Temyiz Mahkemesi tarafından da onanan The El Amria and The 
El Minia davasına ilişkin kararda FOB sözleşmeleri şu üç kategoride toplanmıştır: Klasik FOB 
Sözleşmeler, Ek Yükümlülükler Đçeren FOB Sözleşmeler, Alıcının Navlun Sözleşmesini Akdettiği 
FOB Sözleşmeler. Đlk olarak terimin klasik halinde alıcı taşımayı gerçekleştirecek gemiyi tayin edecek 
ve satıcı malları gemi bordasında teslim edip konişmentoyu temin ederek alıcıya sunacaktır. Đkinci 
halde satıcı taşıma sözleşmesini akdetmekle yükümlü tutulabilecektir (FOB with additional services). 
Üçüncü bir halde ise satıcı malları gemi bordasında teslim edip yükleme ordinosunu alacak ve alıcıya 
sunacaktır. Alıcı ise bu yükleme ordinosu ile konişmentoyu temin edecektir.: Ercüment ERDEM, 
“Denizaşırı Satış Olarak FOB Satış”, Batider, C.XVIII, S.4, s. 49-52; CARR/STONE, a.g.e., s. 38 
dpn. 115, 116, 117. 
454 Incoterms 2000, s. 49; GUÉDON, a.g.e., s. 85; ERDEM, (Makaleler), s. 240; Hava 
taşımacılığındaki hızlı yükseliş sonucunda FOB terimi hava taşımacılığı göz önünde  
bulundurulmadan hazırlanmış olmasına rağmen, 70’ li yıllarda hava taşımacılığında da kullanılmaya 
başlanmıştır. Uygulamada ortaya çıkan bu eğilim ve sürekli gelişme karşısında ICC 1976’da FOB- 
Havaalanı şeklinde yeni bir terimi kapsamına dahil etmiştir. Bu terim 1990’da FOB teriminin 
çerçevesi içine alınmıştır.: DOĞAN, a.g.m., s. 359; FOB terimi sadece denizaşırı ticaret ile 
sınırlandırılmamıştır. Terim hava, kara ve demiryolu ile gerçekleştirilen ticarette de aynı derecede 
önemi haizdir.:  CHUAH, a.g.e., s. 112; Türk hukuku balımından FOB satış, kanun uyarınca (ipso 
iure) olarak bir denizaşırı satıştır.: ERDEM, (FOB Satış), s. 38,48 ; FOB teriminin farklı hukuk 
sistemlerinde deniz ve içsu taşıması dışındaki taşıma şekillerinin söz konusu olduğu satım 
sözleşmelerinde de kullanıldığı görülmektedir. Örneğin ABD ve Kanada’ da malların taşımasının 
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b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 

FOB terimi malların sağlanması yükümlülüğü bakımından EXW terimi ve F 

grubundaki diğer  terimlerden ayrılan herhangi bir özellik taşımamaktadır. Satıcı 

tarafından malların sözleşmeye uygun olarak, yani sözleşmede kararlaştırılan nitelik 

ve nicelikte, sağlanması gerekir. Satıcı malların sözleşmeye uygun olduğunu bir 

ticari fatura  ya da eşdeğer bir elektronik mesajla da tevsik etmek zorundadır455. 

Sözleşmede başkaca uygunluk kanıtları kararlaştırılmışsa satıcı bu belgeleri de 

alıcıya sunmakla yükümlüdür456.  

Satıcı malları sözleşmede belirlenen tarihte ya da periyod içerisinde ve alıcı 

tarafından  tayin edilen gemide ve liman teamüllerine uygun olarak teslim etmek 

zorundadır (FOB A4)457. Satıcı, malların teslimi yükümlülüğünü yükleme ülkesinde 

gerçekleştirdiğinden FOB teriminin kullanıldığı satım sözleşmeleri yüklemede satış 

sözleşmeleridir458.  

FOB terimi genellikle terimin ardından gelen bir liman ismiyle 

kullanılmaktadır459. Örneğin “FOB Anvers” şeklindeki bir kullanımda satıcı malları 

Anvers Limanı’nda alıcı tarafından belirlenen gemiye teslim etmekle yükümlüdür460. 

Bazı hallerde belli bir bölgedeki birkaç limandan birinde teslim şartı 

                                                                                                                                          
karayolu ile gerçekleştirileceği sözleşmelerde de kullanıldığı görülmektedir. Hatta özellikle gemiden 
bahsedilmemişse (“FOB vessel” şeklinde) bir tren garı ya da kamyon terminali kastedilmiş 
olabilmektedir. Amerikan Yeknesak Ticaret Kanunu (Uniform Commercial Code/UCC) m. 2-319 
(1)’de FOB teriminin satım sözleşmesinin konusu olan malların gemi, araba veya başka bir araçla 
taşınacağı sözleşmelerde de kullanılmasına imkan veren bir düzenleme de bulunmaktadır.: ERDEM, 
(FOB Satış), s. 48, 49; Yargıtay 11. HD. 10.11.1987 tarihli kararına konu olan olayda, davacı 
tarafından yurtdışında bulunana alıcıya mobilya gönderilmiştir. Mobilyalar davalının tırı ile taşınırken 
yolda yanmıştır. Satım sözleşmesine FOB terimi dercedilmiştir. Davacı taşıma nedeniyle mallarda 
oluşan hasardan dolayı mal bedeli olarak 3.098.956- TL’nin davalı taşıyıcıdan tazminini talep etmiştir. 
Yüksek mahkame FOB teriminin kullanıldığı satım sözleşmelerinde satım konusu malların taşıma 
aracına fiilen yüklendiği tarihten itibaren nef’i ve hasarın alıcıya alıcıya ait olacağını belirtmiştir.: 
ŞANLI/ EKŞĐ, a.g.e., s. 118.  
455 Incoterms 2000, s. 50, D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 15. 
456 RAMBERG, a.g.e., s. 98.  
457 Incoterm 2000, s. 50; ERDEM, (Makaleler), s. 240. 
458 ERDEM, (FOB Satış), s. 47. 
459 ŞANLI/EKŞĐ, ag.e., s. 118. 
460 ERDEM, (Makaleler), s.240 
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öngörülmektedir. Örneğin, malların Türkiye’den gitmesi halinde “FOB Marmara 

Limanı” yazılabilecektir. Böyle bir durumda taraflar aksini karalaştırmadıkça alıcı 

Marmara limanlarından birini sevk limanı olarak seçme hakkına sahip olur. Alıcı bu 

seçimi yaptıktan sonra satıcıya seçtiği limanı bildirerek malların bu limana 

getirilmesini isteyecektir461. 

 FOB teriminin esaslı noktası teslimin malların gemi küpeştesini aşmasıyla 

gerçekleşmesidir462. Satıcı malları geminin bordasında teslim etmiş sayılmaktadır463. 

Bu yükümlülük terimde “onboard” ifadesiyle belirtilmiştir. Satıcı yüklemeyi 

gerçekleştirmeli ve464 yükleme masraflarını üstlenmelidir. Malların gemiye 

yerleştirilmesi ile teslim yükümlülüğü yerine getirilmiş olacaktır465. Satıcının gemide 

istifleme işlemlerini (Verstauung) yerine getirme yükümlülüğü bulunmamaktadır466. 

Gemi küpeştesi alıcı ve satıcının hakimiyet ve sorumluluk alanlarının 

belirlenmesinde hayali bir sınır olarak büyük önem taşımaktadır. Buna karşılık gemi 

küpeştesinin taraflar arasındaki yükümlülüklerin, masrafların paylaşımında 

belirleyici nokta olarak kabul edilmesi tamamen tam anlamıyla uygun olmamaktadır. 

Malların gemi küpeştesini aşması esnasındaki sorumluluğun taraflar arasında 

paylaşımının belirlenebilmesinin güçlüğü pratik, elverişsiz, uygulanamaz 

görünmemektedir. FOB teriminin A4 hükmündeki “the manner customary at the 

port” ifadesi tarafların sorumluluk sahalarının tespit edilmesinde gemi küpeştesinin 

belirleyici olarak kabul edilmesinin problem doğurmaya müsait olduğu hususunun 

                                                 
461 ŞANLI/ EKŞĐ, a.g.e., s. 118. 
462 RAMBERG, a.g.e., s. 99; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 8; TODD, a.g.e., s. 15; 
ERDEM, (FOB Satış), s. 239; ÜLGEN v.d., a.g.e., s. 257; FOB terimindeki teslim noktası önemli 
tartışmalara konu olmasına rağmen 20000 revizyonunda değiştirilmemiştir.: ERDEM, (FOB Satış), s. 
239; Küpeşte, gemilerde güverte parmaklığına veya parmaklıkların üzerine yerleştirilen ağaç bölüme 
verilen isimdir.: Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, 4. Bası, Ankara, 1992, s. 533. 
463 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 20; TODD, a.g.e., s. 15; GUÉDON, a.g.e., s. 85; 
DOĞAN, a.g.m., s. 358; Malların gemi bordasında teslim edilmiş sayılmasının temelinde hasarın 
geçişi konusunda prtaikte karşılaşılacak sorunların önlenmesi amacı bulunmaktadır. Mallar henüz vinç 
üzerindeyken ancak güverteye indirilmeden hasarın alıcıya geçeceğinin kabul edilmesi özellikle 
malların gemi vincinden düşerek hasara uğraması halinde çözümü güç sorunlara neden olacağından ve 
mallar vinç üzerindeyken hangi anda küpeşteyi aştıklarının tespiti zor olacağından malların güverteye 
indirilmesi ile hasarın alıcıya geçeceği kabul edilmektedir. Sonuç olarak, genel kural uyarınca mallar 
A4 hükmüne uygun olarak alıcıya teslim edildiğinde hasara katlanma yükümlüğü alıcıya 
geçeceğinden, hasarın geçişiyle ilgili belirttiğimiz hususlar göz önünde bulundurulduğunda FOB 
teriminde A4 hükmü uyarınca teslimin malların güverteye indirilmesi ile gerçekleşir.  
464 ERDEM, (FOB Satış), s. 59. 
465 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 20; TODD, a.g.e., s. 16. 
466 DOĞAN, a.g.m., s. 358. 
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altını çizmektedir. Bu durumda yükleme limanı teamüllerinin göz önünde 

bulundurulması gerekir. Genellikle yükleme görevi bir yükleme şirketi tarafından 

yerine getirilmektedir ve ana problem yükleme sırasındaki sorumluluğun kime ait 

olacağının tespiti olarak ortaya çıkmaktadır467. 

FOB teriminde malların yükleneceği gemiyi alıcı tayin eder. Alıcının, satıcıya 

gemi ve yükleme zamanı ile ilgili bilgi ve talimat vermesi gerekir. Söz konusu bilgi 

ve talimatın verilmediği sürede satıcının teslimi gerçekleştirmesi mümkün değildir, 

teslim yükümlülüğü henüz doğmamıştır468.  

Konteyner taşımalarında, ro-ro taşımalarında ve kombine taşımalardaki artış 

zaman içinde FOB teriminin kullanımını azaltmıştır; zira konteyner ve ro-ro 

taşımalarında gemi bordasının herhangi bir pratik önemi yoktur ve bu taşımalarda 

FOB terimi yerine FCA teriminin kullanılması tavsiye edilmektedir469. Buna rağmen, 

özellikle çarter taşımalarının tercih edildiği petrol, gaz ve diğer dökme yük 

taşımalarında FOB terimi hala önemini korumaya ve yaygın olarak kullanılmaya 

devam etmektedir470. 

Satıcının gemide teslim yükümlülüğünün FOB terimine bazı ifadelerin 

eklenmesi ile genişletilmesi mümkündür. “FOB stowed”471 veya “FOB stowed and 

trimmed” şeklindeki kullanımlarda bu ek ifadeler satıcının yükleme ile ilgili tüm 

masrafları üstlendiği anlamına gelir472. Terimin bu şekildeki kullanımında teslim 

noktasının malların yüklenmesi ve istiflenmesinden sonraki bir noktaya çekildiği 

sonucuna da varılması mümkün değildir473. Satıcının yükleme işinin sadece 

masraflarını değil risklerini de üstlenmesinin tercih edilmesi halinde ise terim, “FOB 

stowed, costs and risks in connection loading on seller” şeklinde kullanılmalıdır474.  

                                                 
467 RAMBERG, a.g.e., s. 99. 
468 CARR/STONE, a.g.e., s. 40. 
469 Incoterms 2000, s. 24; ERDEM, (FOB Satış), s. 48. 
470 ERDEM, (FOB Satış), s. 45. 
471 Đstiflenmesi uzmanlık gerektiren mallar söz konusu olduğunda satıcının masrafları kendi Denetim 
masrafları bu kapsamda değildir.: GUÉDON, a.g.e., s. 85 
isine ait olacak şekilde istifleme işini  bir yük istifçisine bırakması durumunda bu ifade kullanılır.:  
472 “FOB in”: D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 21; TODD, a.g.e., s. 15’ den naklen dn. 32: 
President of India v. Metcalfe Shipping Co [1970] 1 Q.B. 289, CA  
473 RAMBERG, a.g.e., s. 99. 
474 GUÉDON, a.g.e., s. 85; Uygulamada FOB teriminin “FOB Tesis”, “FOB Satıcının Đşyeri” veya 
karada herhangi bir nokta şeklinde kullanıldığı da görülmektedir. Söz konusu kullanımlar terimin 
açılımı olan Free On Board (Gemide Masrafsız) kavramına ve ICC’nin terimi düzenlerken takip ettiği 
amaca ters düşmektedir.: ERDEM, (Makaleler), s. 239.    
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Malların tesliminin gerçekleştirilmemesi sözleşmenin bir şartının ihlâlini 

teşkil edeceğinden alıcı sözleşmeyi feshedebilecek ya da zararlarının tazminin talep 

edebilecektir475. 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus da şudur ki; geminin tayini alıcıya ait bir 

yükümlülük olup alıcı, hem liman şartlarına hem de malların özelliklerine uygun bir 

gemi tayin etmek zorundadır. Bu nedenle geminin limana yanaşamayıp açıkta 

kalması nedeniyle yüklemenin önce mavnalara sonra bunlardan gemiye 

gerçekleştirilmesi halinde satıcı mavnalara teslimin gerçekleştiği anda teslim 

borcundan kurtulmuş olur476. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı risk ve masrafı kendine ait olmak üzere, malların ihraç izinlerini ve 

diğer resmi izinleri almak, uygulandığı ölçüde tüm gümrük formalitelerini 

tamamlamakla yükümlüdür (FOB A2)477. Malların ihracına ilişkin herhangi bir resmi 

yasağın bulunması ya da ihraç masraflarının tasarlanandan yüksek olmasına 

sebebiyet veren başka resmi gerekliliklerin ortaya çıkması halinde bunlara da satıcı 

katlanacaktır. Sözleşmelere bu olasılıklar karşısında satıcının korunmasına ilişkin 

özel hükümler konulmaktadır. CISG ve milli satım hukuku kanunlarında bu hususa 

ilişkin düzenlemelerde ihraç yasakları karşısında satıcı satım sözleşmesi 

çerçevesindeki yükümlülüklerinden kurtulmaktadır478.  

 

 

                                                 
475 CARR/STONE, a.g.e., s. 39. 
476 ERDEM, (FOB Satış), s. 58. 
477 RAMBERG, a.g.e., s. 98; GUÉDON, a.g.e., s. 85; DOĞAN, a.g.m., s. 357; 
D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 22; TODD, a.g.e., s. 16; ÜLGEN v.d., a.g.e., s. 257; 
Incoterms’te ihraç formalitelerine ilişkin yükümlülüğün satıcıya ait olacağı açık olarak düzenlenmekle 
birlikte, bazı Đngiliz Yüksek Mahkeme kararlarında durumun özelliklerine göre sonuca varıldığı 
görülmektedir. HO Brandt and Co v HN Morris and Co Ltd adlı bir kararında alıcnın yükümlülğüü 
malların yüklenmesine hazır bir gemi temin etmek olduğu için ihraç yasağının söz konusu olmasını 
alıcı aleyhine yorumlayarak, alıcının teslimin gerçekleşmemesi nedeniyle satıcıya ait bir talep 
hakkının bulunmadığını kabul etmiştir. AV Pound and Co Ltd v MW Hardy and Co adli bir kararda 
ise Yüksek Mahkeme ihraç formalitelerini satıcının yerine getirmesi daha kolay olacağından 
formalitelerin yerine getirilmemesinden dolayı sorumluluğun satıcıya ait olacağını belirtmiştir.: 
CARR/STONE, a.g.e., s. 44. 
478 RAMBERG, a.g.e., s. 98. 
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(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcı, malların A4 hükmü uyarınca teslimi için gerekli olan kalite kontrol, 

ölçüm, tartım, sayım gibi tüm işlemleri yerine getirmek zorundadır. FOB teriminde 

taşıma sözleşmesinin akdedilmesi alıcının yükümlülüğünde olduğu için, satıcı 

masrafları kendisine ait olmak üzere malların taşımaya uygun olarak479 

paketlenmesini taşımaya ilişkin şartlar kendisine bildirildiği ölçüde sağlamakla 

yükümlüdür; meğer ki malların ambalajsız olarak taşınması ticari teamül olsun480.  

Malları ambalajlayan satıcı, bu ambalajları uygun şekilde işaretlemekle  

yükümlüdür481. 

 

(4) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü  

Satıcı, malları belirlenen yükleme limanında gemi küpeştesini aşana dek 

mallara ilişkin her türlü hasar riskini taşımaktadır (FOB A5)482. Hasara katlanma 

yükümlülüğü kural olarak geminin küpeştesi üzerinde (schiffsreling) alıcıya 

geçmektedir483. 

                                                 
479 Zira taşımanın özellikleri paketlemenin sahip olması gereken niteliği belirleyecektir. Komşu 
ülkeler arasında gerçekleştirilecek kısa mesafeli bir taşıma ile  malların kırılması ya da rutubetten 
çürümesi olasılıklarının yüksek olduğu kıtalararası bir taşıma arasında dikkate değer fark 
bulunmaktadır.: RAMBERG, a.g.e., s. 101. 
480 Incoterms 2000, s. 52. 
481 Incoterms 2000, s. 52. 
482 RAMBERG, a.g.e., s. 99; CARR/STONE, a.g.e., s. 45; Malların FOB noktasına tesliminden 
itibaren hasarın alıcıya ait olması, FOB sözleşmelerim Amerika ve Đngiltere’ de genel olarak kabul 
gören temel niteliklerindendir.: ERDEM, (FOB Satış), s. 43, 44. 
483 DOĞAN, a.g.m., s. 358; Hasara katlanma yükümlülüğünün malın gemiye emin biçimde 
yüklendikten sonra alıcıya geçeceğini savunan bir görüş de bulunmaktadır.; Yargıtay da bir kararında , 
FOB teslim şeklinde malların araca yüklendiği anda nef'i ve hasarın alıcıya geçtiğini, satıcının 
malların gemiye yüklenmesinden sonra meydana gelecek hasar veya zıyaya ilişkin tazminat 
hususunda aktif husumeti haiz olmadığını belirterek davayı reddeden bir yerel mahkeme kararını 
onamıştır.: Yargıtay 11. HD., E. 1994/732, K. 1994/4758, T. 6.6.1994: BATĐDER, XVII (1994)4, 
s.149,150; Yargıtay 19. HD ise bir kararında, malın taşıma aracında yüklenmesi ile hasarın alıcıya 
geçtiğini belirtmiştir. Dava konusu olayda taraflar narenciye satımı konusunda sözleşme yapmıştır. 
Polonya’da bulunan  alıcı 19.965 kg. limon için 10.980-DM dövizi havale ile davalıya göndermiştir. 
Limonlar 3.10.1993 tarihinde Polonya’ya ulaşmış, ancak bozuk ve çürük olduğukları tespit 
edilmiştir.Davacı bu nedenle uğradığı 287.086.000-TL zararın tahsilini talep etmiştir. Bunun 
karşılığında davalı, davacıya FOB olarak ikinci kalite limonun satıldığını ve bedelinin peşin olarak 
ödendiğini, malların Mersin’de sağlam olarak teslim edildiği anda nef’i ve hasarın alıcıya geçtiğini 
belirterek davının reddini talep etmiştir. Yargıtay kararında, malların bitki sağlık sertifikası ile ürünün 
sağlıklı durumda ve sağlam ve noksansız eksiksiz olarak taşıyıcıya teslim edildiğini belirtmiş ve 
hasarın alıcıya ait olduğu sonucuna varmıştır.: Yargıtay 19. HD., E.1996/10078, K. 1997/3268, T. 
28.3.1997: 23(1997)12 YKD, S.1887-1888; Ayrıca aynı yönde bkz. 11. HD., E. 2000/2831, 
K.2000/3875, T.8.5.2000 (Kazancı Hukuk Otomasyon). 
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Incoterms’in kabul ettiği genel kural, satıcının teslim yükümlülüğünü 

gerçekleştirdiği anda mallara ilişkin hasar katlanma yükümlülüğünden kurtulmasıdır. 

FOB, CFR ve CIF terimlerinde teslimin gerçekleşeceği bu nokta “malların yükleme 

için belirlenen limanda gemi küpeştesini aştığı nokta” olarak özelleştirilmiştir. Her 

terimde olduğu gibi FOB teriminde de genel prensip itibariyle hasar sorumluluğunun 

geçişi teslime bağlanmış, malların mülkiyetinin veya mallar üzerindeki başkaca 

mülkiyet haklarının geçişi ile ilgilenilmemiştir484. 

Hasara katlanma yükümlülüğün geçiş noktası olarak gemi küpeştesinin kabul 

edilmesi günümüz modern liman makineleri ve tesislerinin faaliyet göstermesi 

durumu karşısında uygulamanın ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Satıcı mal 

üzerindeki kontrolünü malların gemi küpeştesini aşmasından önce kaybettiğinden- 

özellikle konteyner içinde teslimlerde mallar daha liman deposunda satıcı tarafından 

görevlendirilen taşıma firmasına geçmektedir. Bu durumda liman deposu ile gemi 

küpeştesi arasında doğacak bir hasardan Incoterms lafzı uyarınca satıcı sorumlu 

olacaktır. Incoterms 2000 revizyonunda söz konusu adaletsiz sonuç tartışılmış 

olmasına rağmen, bir karışıklık olması ihtimalinden sakınmak amacıyla gemi 

küpeştesi kavramı muhafaza edilmiştir485. Bu durumda satıcının menfaatlerini 

korumak için başka bir terim seçmesi ya da limanda doğabilecek riskleri içeren bir 

taşıma sigortası sözleşmesi yapması uygun olacaktır486.    

A5 hükmünde düzenlenen  hasar sorumluluğunun kapsamı arîzi nedenler 

sebebiyle ortaya çıkan hasarları kapsar. Satıcı veya alıcının herhangi bir 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelen hasardan A4 hükmü 

uyarınca teslim gerçekleşmiş olsa dahi söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen 

taraf sorumlu olacaktır487. 

Tüm terimlerde olduğu gibi FOB teriminde de B5 hükmü hasar 

sorumluluğunun teslimin gerçekleşmesinden önce alıcıya geçmesi hususunda istisna 

olarak düzenlenmiştir488. 

                                                 
484 RAMBERG, a.g.e., s. 98; Hasar yükümlülüğü mülkiyetin geçişi ile bağlantılı olmadığından 
satıcının konişmentoyu alıkoyması halinde dahi hasara katlanma yükümlülüğü mallar gemi 
küpeştesini aştığı anda alıcıya geçmiş olur.: CARR/STONE, a.g.e., s. 44. 
485 ERDEM, (Makaleler), s. 240. 
486 DOĞAN, a.g.m., s. 359; GUÉDON, a.g.e., s. 85 
487 RAMBERG, a.g.e., s. 99. 
488 RAMBERG, a.g.e., s. 99. 
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(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Satıcı, mallar gemi küpeştesini aşıncaya kadar ortaya çıkacak her türlü masrafı 

karşılamak489 ve uygulandığı ölçüde gümrük formaliteleri için gerekli olan her türlü 

masrafı, vergiyi, dutıes ve diğer chargeları ödemekle yükümlüdür (FOB A6)490. Liman 

teamülleri aksini gerektirmedikçe, malların gemiye ulaştırılması için gerekli olan 

taşımanın gerçekleştirilmesi ve yüklenmesi için gerekli olan yükleme masrafları 

satıcının yükümlülüğündeki masraflardır491. Liman vinci masrafları, malların zorunlu 

muayene ve kontrol masrafları ve malların sayma ve tartma masrafları bu 

masraflardandır492. Belirtilmesi gerekir ki, FOB teriminin kullanıldığı satımlarda 

taşıma sözleşmesinin akdedilmesi yükümlülüğü alıcıya ait olup alıcının taşıyan ile 

yaptığı taşıma sözleşmesinde taşıyan ve alıcı yüklemenin taşıyan tarafından 

yapılacağını ve yükleme masraflarının da navluna dahil olacağını kararlaştırsa dahi, 

yükleme ile ilgili tüm masraflar yine de satıcıya ait olacaktır. Alıcı ise taşıyandan ayrı 

bir fatura isteyerek taşıyana ödediği bu miktarı satıcıya rücu edecektir493. 

Yüklemedeki sürastarya ücretinin sorumlusu bakımından da önem arz eden bir 

durum söz konusudur. Kural olarak yüklemedeki sürastarya ücretinin borçlusu 

taşıtandır494. FOB teriminin kullanıldığı satım sözleşmelerinde taşıma sözleşmesini 

alıcı akdettiğinden taşıtan sıfatına da alıcı sahiptir. Satıcı ise yükleten konumundadır. 

Satıcı bu sıfatı ile alıcı tarafından kendisine bildirilen yükleme süresi içerisinde 

yüklemeyi tamamlayamaz ve sürastarya ücreti ödenmesine neden olursa taşıma 

sözleşmesi gereği sürastarya ücretini ödeyen alıcı ödediği bedel için satıcıya rücu 

edecektir; zira sürastarya yüklemeden kaynaklanan bir masraf olup Incoterms 

                                                 
489 Yükleme masrafları da bu meyanda satıcı tarafından karşılanmak zorundadır: 
D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 22; TODD, a.g.e., s. 15. 
490 RAMBERG, a.g.e., s. 100; Ayrıca belirtilmesi gerekir ki; FOB teriminin kullanıldığı sözleşmelerde 
konişmentoya veya satım sözleşmesine konulan kayıtlar da masrafların paylaşımı hususunda önem 
taşımaktadır. Mesela FOB FIO (Free in and out) kaydının bulunduğu bir satım sözleşmesinde, satıcı 
yükleme masraflarını alıcı ise boşaltma masraflarını karşılayacaktır. “FOB stowed” kaydını taşıyan bir 
sözleşmede, yükleme masrafları satıcıya ait olacaktır. “franco …… rıhtım” olarak yapılan bir satım 
sözleşmesinde ise malların rıhtıma kadar taşınması ve varma limanında boşaltılması yükümlülükleri 
satıcıya ait olup bunlarla ilgili tüm masraflar da satıcı tarafından karşılanacaktır. ve masrafları satıcıya 
aittir.: ERDEM, (FOB Satış), s. 64. 
491 CARR/STONE, a.g.e., s. 40. 
492 ERDEM, (FOB Satış), s. 63. 
493 ERDEM, (FOB Satış), s. 64. 
494 ÇAĞA/KENDER, a.g.e., s. 43 vd.; ÜLGENER, a.g.e., s. 444. 
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düzenlemesi uyarınca bu masrafları karşılamakla yükümlü olan satıcıdır495. 

Uygulamada satım sözleşmesine konulan hükümle yüklemedeki sürastarya ücretinden 

satıcının sorumlu olacağı kararlaştırılmaktadır496. 

Tüm terimlerde kabul edilen genel prensip itibariyle FOB teriminde de satıcı 

mallar A4 hükmü uyarınca teslim edilene kadar ortaya çıkan her türlü masrafı 

karşılamakla yükümlü olup, B6 hükmü istisna edildiğinden teslimin alıcının kusuru 

nedeniyle gecikmesi sonucunda ortaya çıkan tüm masraflar alıcıya aittir497. 

   

(6) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satıcı malların A4 hükmü uyarınca teslim edilmiş olduğunu alıcıya uygun 

şekilde bildirmekle yükümlüdür(FOB A7)498. Bu yükümlülüğe aykırılığın yaptırımı 

Incoterms kapsamında düzenlenmemiş olup, yükümlülüğün yerine getirilmemesi 

sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğinden sözleşmenin tabi olduğu hukukun 

(sözleşmeye aykırılık) hükümleri uygulanacaktır499. 

Incoterms kapsamında yüklemenin ihbarı ve süresi ile ilgili herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu ihbar çoğu kez taraflarca sözleşmede açıkça 

öngörülmektedir, bazı hallerde ise belli bir bölge veya belli bir ticari branşa ait 

teamüller uygulama alanı bulmaktadır. Özellikle petrol taşımalarında ticari teamülden 

doğan ve tip sözleşmelere geçmiş olan yüklemeyi ihbar yükümlülüğü 

bulunmaktadır500. 

    

                                                 
495 ERDEM, (FOB Satış), s. 64. 
496 ERDEM, (FOB Satış), s. 74; Ancak alıcı taşıyan ile yaptığı navlun sözleşmesinde normalde tayin 
eidlmesi gerekenden daha kısa bir yükleme süresi kararlaştırmış ise satıcının normalde 
kararlaştırılması gereken süre içinde yüklemeyi gerçekleştirememesi halinde sürastarya ücretinden 
alıcı sorumlu olacaktır.: Frédéric EISMANN/ Yves O. DRAINS, La pratique des Incoterms, usages 
de la vente internationale, 3. Bası, Tuluz, 1988, s. 93 (ERDEM’den naklen, FOB Satış, s. 179, dn. 
112).  
497 RAMBERG, a.g.e., s. 100. 
498 Incoterms 2000, s. 52 
499 RAMBERG, a.g.e., s. 100 
500 ERDEM, (FOB Satış), s. 66; Scandinavian Trading Co. A/S v. Zodiac Petroleum SA and William 
Hudson Ltd. The Al Hfuf (1981) davasında yargıç Mocatta alıcının geminin tahmin edilen varma 
anından 72, 48 ve 24 saat önce ihbarlarda bulunmasının teamül gereği olduğunu belirtmiştir.: Lloyd’s 
Rep. S. 81-84: (ERDEM’den naklen, FOB Satış, s. 170, dn. 79); Clive SHHMITTHOFF, 
Schmitthoff’s Export Trade, the Law and Practice of International Trade, 9. Bası, Londra, 1990, s. 
18, dn. 36; David M. SASSOON/H. Orren MERREN, C.I.F. and F.O.B. Contracts, 3. Bası, Londra, 
1984, s. 336 
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(7) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcı, A4 hükmü uyarınca teslimin gerçekleştiğine dair olağan teslim kanıtını 

alıcıya sunmakla yükümlüdür (FOB A8)501. Bu belgenin bir taşıma belgesi olmaması 

halinde502 satıcı taşıma sözleşmesi için bir taşıma belgesi sağlanması hususunda 

alıcıya her türlü yardımda bulunmak zorundadır. Bu durumda taşıma belgesinin 

sağlanması için bulunulan yardımda tüm risk ve masraflar alıcıya ait olur503.   

FOB teriminin kullanıldığı satım sözleşmelerinde malların taşıması deniz ya 

da içsu yoluyla gerçekleşeceğinden satıcının sunacağı teslim kanıtının konişmento 

olması muhtemeldir504. Taşıyan malları konişmento hamilinin hesabına taşımakta 

olup, konişmento alıcı adına düzenlenmelidir; zira taşıma sözleşmesini akdetmek 

alıcının yükümlülüğüdür. Konişmento yüklemeyi takiben hemen alıcıya teslim 

edilmemektedir. Konişmentonun alıcıya teslimi genellikle vesaik mukabili ödeme 

veya akreditifle ödemede olduğu gibi, mal bedelinin ödenmesi anına kadar 

geciktirilmektedir505. Belirtilmesi gerekir ki, bu durumda konişmento satıcıda 

bulunduğu müddetçe satıcının mülkiyeti muhafaza etmesine yaramaz. Exchequer 

Mahkemesi bu hususa ilişkin bir kararında “free on board” teriminin, malların 

güvertede teslimi ile mülkiyetin alıcıya geçmesini ifade ettiğini ve konişmentonun 

                                                 
501 Incoterms 2000, s. 50; GUÉDON, a.g.e., s. 85; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 22; 
TODD, a.g.e., s. 16; Ayrıca ERDEM’ e göre satıcının belge verme yükümlülüğü teslime ilişkin 
olanların dışında ihracata ilişkin belgeleri de kapsamaktadır. Yazar bu görüşünü Incoterms FOB A.2. 
hükmünün satıcıyı malların ihracı için gerekli her türlü izni ve yetkiyi almak ve tüm ihracat 
formalitelerini yerine getirmekle yükümlü tutmasına dayandırmaktadır.: ERDEM, (FOB Satış), s. 65. 
502 Örneğin bir yükleme ordinosu olması halinde: RAMBERG, a.g.e., s. 100; Bkz.: yuk. s. 108. 
503 Incoterms 2000, s. 52; GUÉDON, a.g.e., s. 85 
504 Malların taşıyana A4 hükmü uyarınca teslim edilmiş olduğu yükleme konişmentosu ile 
ispatlanmaktadır, zira yükleme konişmentosu malların gemiye yüklendiğini ortaya koymaktadır. 
Tesellüm konişmentosu düzenlenmiş olması halinde ise, malların ne zaman ve hangi gemiye 
yüklendiğine dair şerh konulmadıkça alıcı yüklemenin satıcı tarafından belirtilen tarihte yapılmadığını 
her türlü delille ispat edebilir. Konişmentoya belirtilen şerhlerin konulması halinde konişmentonun 
karine kuvveti (TTK 1100) devreye girecek ve konişmentodaki kayıtlar karine teşkil eder.: ERDEM, 
(FOB Satış), s. 60, 61; ÇAĞA/KENDER, a.g.e., s. 65 vd. 
505 ERDEM, (FOB Satış), s. 59; Ayrıca bu durumda satıcının teslim borcunu yerine getirmediğini, 
zira konişmetonun alıcıya teslim edilmediği süre zarfında satının mallar üzerindeki zilyetliğinin 
devam ettiğini savunan görüş de bulunmaktadır. Ancak Incoterms’in malların taşıyana teslimi ile 
alıcıya teslim edilmiş sayılacağı yönündeki açık düzenlemesi karşısında bu görüşün kabul edilmesi 
mümkün değildir.: J. HEENEN, Vente et commerce maritime, Brüksel, 1952, s. 328 (ERDEM’den 
naklen, FOB Satış, s. 169. 
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satıcıda bulunmasının satıcının mülkiyeti muhafaza etmesine sebep olmayacağını 

belirtmiştir506. 

Tarafların sözleşmede yükleme süresini kararlaştırdıkları hallerde, bu süreye 

uyulmamasının yaptırımlarını da genellikle sözleşmede belirttikleri görülmektedir. 

Taraflar bu durumda alıcının sözleşmeden dönme hakkına sahip olacağını öngörmeleri 

mümkündür507. 

Elektronik haberleşmenin kullanılması halinde satıcı belge sunma 

yükümlülüğünü bir eşdeğer bir elektronik bilgi değişim mesajı ile de yerine 

getirebilir508. 

  

(8) Satıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcının talep etmesi halinde satıcı, hasar ve masrafları alıcıya ait olmak üzere 

malların ithal veya ihraç işlemleri ve gerektiğinde başka bir ülkeden transit geçişi için 

gerekli olan yükleme veya menşe ülkesinde verilen her türlü belge veya eşdeğer 

elektronik mesajın edinilmesinde alıcıya yardımcı olmakla yükümlüdür509.  

Satıcı satım sözleşmesinde belirtilmeyen ve sigorta sözleşmesi için gerekli 

olan tüm bilgileri de  alıcıya vermek zorundadır510.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Alıcı B1 hükmü uyarınca temel yükümlülük olarak sözleşmede kararlaştırılan 

satım bedelini ödemek zorundadır511. 

Satım bedelinin ödenme şekli ve zamanına ilişkin satım sözleşmesinde 

düzenleme bulunabilmektedir. Örneğin eşin ödeme, belge mukabili ödeme veya 

                                                 
506 ERDEM, (FOB Satış), s. 43. 
507 ERDEM, (FOB Satış), s. 61. 
508 RAMBERG, a.g.e., s. 100. 
509 Incoterms 2000, s. 54; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 28; TODD, a.g.e., s. 26. 
510 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 28; TODD, a.g.e., s. 26; Incoterms 2000, s. 54. 
511 RAMBERG, a.g.e., s. 102; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 28; TODD, a.g.e., s. 25; 
Satım sözleşmelerinde satım bedelini ödemenin alıcının temel boru olduğu tartışmadan uzak olmakla 
beraber Đngiliz gümrük ve ihracat uygulaması bakımından FOB teriminin kullanıldığı satım 
sözleşmeleri ayrı bir özellik taşımaktadır. Đngiliz gümrük ve ihracat uygulamasında FOB terimi bir 
teslim şekli olmaktan çok satış bedelinin bir saptanma biçimi olarak kabul edilmekte ve teslim şekli ne 
olursa olsun satım bedeli FOB bedel olarak kabul edilmektedir.: ERDEM, (FOB Satış), s. 73.  
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akreditifle ödeme kararlaştırılmış olabilmektedir. Satım bedelinin ödenmesine ilişkin 

sözleşmede herhangi bir düzenleme bulunmaması halinde satım bedeli malların 

alıcıya teslimi ile, A4 hükmü uyarınca malların gemi küpeştesini aşmasıyla teslim 

edildiği kabul edildiğinden bu anda, muaccel olur. Konişmentonun satıcı adına 

düzenlendiği halde ise, konişmentonun alıcıya sunulması ile satım bedeli muaccel 

olacaktır; zira mallar üzerinde tasarruf hakkı konişmentonun zilyetliği ile alıcıya 

geçmiş olur512.  Bazı hallerde de tarafların sözleşmeye satım bedelinin ödenme 

zamanına ilişkin özel hüküm koydukları görülmektedir. Görüp beğenme şartına bağlı 

ödeme, bir kısmı belgelerin ibrazında bir kısmı malları gümrükten çektikten sonra 

ödeme bu özel hükümlere örnektir513. 

   

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

Alıcı, her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni her türlü masrafı kendisine 

ait olmak üzere almak  ve uygulandığı ölçüde, malların ithali ve başka ülkeden 

transit geçişi için gerekli olan tüm gümrük işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür514. 

Alıcı malların ithali için gerekli olan her türlü formaliteyi yerine getirirken bu 

nedenle ortaya çıkan her türlü masrafa katlanmak zorundadır515. Đthalat işlemlerine 

ilişkin her türlü arızi masraf da alıcı tarafından karşılanmalıdır516. Herhangi bir 

ithalat yasağı nedeniyle malların ithalinin mümkün olmaması alıcıyı satım bedelini 

ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz; meğer ki satım sözleşmesinde bu hususa ilişkin 

bir “kurtarma klozu” bulunsun517.   

 

 

 

 

 

                                                 
512 CARR/STONE, a.g.e., s. 43. 
513 ERDEM, (FOB Satış), s. 73.  
514 RAMBERG, a.g.e., s. 102; Bu meyanda boşaltma masrafları, konsolosluk harçları, arîzi harçlar 
satıcının yükümlülüğündedir.: D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 28; TODD, a.g.e., s. 25. 
515 RAMBERG, a.g.e., s. 102. 
516 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 8; TODD, a.g.e., s. 16. 
517 “releife kloz”: Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, 2, c,  (2). 
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(3) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

Alıcı, malların belirtilen yükleme limanından taşınması için gerekli olan 

taşıma sözleşmesini masrafları kendisine ait olmak üzere yapmak zorundadır (FOB 

B3)518.  

Alıcının belirlediği gemi denize, yola ve taşıyacağı yüke elverişli olmalıdır519. 

Belirtmek gerekir ki, taşıma sırasında ortaya çıkan gecikmelerden de alıcı sorumlu 

olacak; yani bu nedenle ortaya çıkan olası masrafları alıcı karşılayacaktır520. 

Geminin tayin edileceği zamana ilişkin herhangi bir düzenleme Incoterms’te 

bulunmamaktadır. Uygulamada çoğu kez taraflar geminin tayin edileceği zamanı 

sözleşmede kararlaştırmaktadır. Eğer sözleşmede bu konuda bir açıklık yoksa gemi, 

en geç yükleme için öngörülen tarihten önce tayin edilmelidir. Ayrıca bu tayin her 

halde satıcının belirtilen ve makul süre içerisinde malları yüklemesine imkân verecek 

zamanda yapılmalıdır521.  

FCA teriminde olduğu üzere FOB teriminde de satıcı taşıma sözleşmesinin 

yapılması hususunda alıcının ihtiyaç duyacağı yardımda bulunmalıdır522. 

 

(4) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Mallar A4 hükmüne uygun olarak teslim edildiğinde alıcı malları tesellüm 

etmekle yükümlüdür (FOB B4)523. Sözleşmede kararlaştırılan nitelikteki malların 

teslim edilmemesi halinde alıcı malları tesellüm etmeyebilir veya satıcıdan bu nedenle 

uğradığı zararların tazminini talep edebilir524.  

                                                 
518 Incoterms 2000, s. 51; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 28; TODD, a.g.e., s. 25; 
ERDEM, (Makaleler), s. 240; Taşıma ve sigorta sözleşmesinin alıcı tarafından yapılması, özellikle 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin dış ticarette ithalatta döviz kullanımını azaltma eğilimleri 
paralelinde FOB terimini cazip hale getirmiştir. Bunun sebebi FOB satışlarda ithalatçıların taşıma ve 
sigorta sözleşmesini kendi ülkelerinde yapmaları ve daha az döviz harcamalarıdır.: ERDEM, (FOB 
Satış), s. 45; Belirtmek gerekir ki, uygulamada çoğu kez FOB satışlarda navlun sözleşmeleri risk ve 
masrafları alıcıya ait olmak üzere satıcı tarafından yapılmaktadır.: ERDEM, (FOB Satış), s. 78. 
519 ERDEM, (FOB Satış), s. 76; Tiplady uygunluğun sadece geminin fiziksel elverişliliği 
(kararlaştırılan limana girme veya ambarların yüke elverişliliği) değil ayrıca yasal durumuna da ilişkin 
olduğu görüşündedir. Yazar öre, düşman bir devletin bayrağı altındaki geminin tayini açıkça 
uygunsuzluk oluşturmaktadır.: David TIPLADY, Introduction to the Law of International Trade, 
Oksford, 1989, s. 76 (ERDEM’den naklen, FOB Satış, s. 181, d. 115). 
520 ERDEM, (FOB Satış), s. 47. 
521 ERDEM, (FOB Satış), s. 76. 
522 RAMBERG, a.g.e., s. 102; Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, 1, b, (4). 
523 Incoterms 2000, s. 51. 
524 CARR/ STONE, a.g.e., s. 43. 
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Alıcının tesellüm yükümlülüğünü haksız olarak yerine getirmemesi halinde 

satım bedelini ödeme yükümlüğü devam edip B5 ve B6 hükümleri uyarınca mallara 

ilişkin hasar yükümlülüğü alıcıya geçecektir525. 

  

(5) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

FOB teriminde teslim noktası gemi küpeştesi olup, mallar gemi küpeştesini 

aştığı andan itibaren hasara katlanma yükümlülüğü alıcıya geçmektedir526. Her ne 

kadar malların gemi küpeştesini aşması ifadesi kullanılsa da teslim bahsinde 

değindiğimiz gibi hasara katlanma yükümlülüğü malların güverteye indirilmesi ile 

alıcıya geçecektir527. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de 1987 tarihli bir kararında “FOB 

satış esasına göre yapılan satışlarda, satış konusu malların taşımayı yapacak olan 

gemiye fiilen yüklendiği tarihten itibaren, o malın nef’i ve hasarı, o malın alıcısına 

aittir” ifadesi ile hasarın geçmesi yönünden malların gemi küpeştesini geçmesini değil 

fiili yüklemeyi esas aldığını ortaya koymuştur528. 

Malların gemi küpeştesini aştığı andan itibaren hasara katlanma yükümlüğü 

alıcıya ait olduğundan istif sırasındaki hasarlardan da alıcı sorumlu olur. Malların 

gemiye yüklenmesi satıcının yükümlülüklerinden olmakla beraber, istiflemenin 

yüklemenin devamı olmadığı durumlarda, özellikle de malların önce güverteye 

konulup daha sonra  buradan gemi ambarlarına yüklendiği durumlarda istifleme 

yüklemenin ardından gerçekleşen bağımsız bir işlem olduğundan istifleme sırasında 

meydana gelen hasarlar da alıcının yükümlülüğündedir. Bu gibi durumlarda taraflar 

                                                 
525 “premature passing of risk”; RAMBERG, a.g.e., s. 102; Fransız hukukunda ise malların 
boşalutılması için alıcya azami bir süre verilmesi halinde bu süre içinde boşaltma tamamlanamazsa, 
süre kesin vade olarak kabul edildiğinden sözleşmenin satıcı yararına bildirimsiz olarak feshedildiği 
kabul edilmektedir.: ERDEM, (FOB Satış), s. 78.  
526 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s.30; TODD, a.g.e., s. 36; ERDEM, (Makaleler), s. 240; 
ÜLGEN v.d., a.g.e. , s. 257. 
527 Belirtmek gerekir ki, Đngilizce orijinal metinde “ship’s rail” olarak gemi küpeştesi ifade edilmesine 
rağmen Fransız hukukçular  tarafından bu düzenleme eleştirilmiştir. Malların teslimi gemide 
gerçekleşeceğinden hasarın geçişine ilişkin düzenlemenin lâfzıyla yorumlanmasının yanlış olacağını 
ve hasarın da malların güverteye indirilmesiyle alıcıya geçeceğini ileri sürmektedirler.: ERDEM, 
(FOB Satış), s. 81. 
528 11. HD., 10.11.1987 tarih ve E. 1987/5569, K.6086 sayılı kararı, YKD, C. 14, S. 2, s. 208. Buna 
ilişkin olarak ayrıca bkz. ERDEM, (FOB Satış), s. 81; “Alman hukukunda da Đmparatorluk 
Mahkemesi tarafından verilen 1924 tarihli bir kararda, malların gemiye yüklenmesi ile hasarın alıcıya 
geçtiğine hükmedilmiştir. (Anılan karar için bkz. 72 RGZ 106/112) Fransız hukukunda da 3 Ocak 
1969 tarihli Kanun m.32 ve 35 uyarınca hasar, malların küpeşte üzerinde tesliminden itibaren alıcıya 
geçer.”: ERDEM (FOB Satış)’tan naklen, s. 81, dn. 134. 
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hasara katlanma yükümlülüğünün istiflemenin bitmesiyle satıcıya geçmesini 

istiyorlarsa sözleşmede kararlaştırmaları gerekir. Bu durumda “FOB stowed” şeklinde 

bir ibare kullanılmalıdır529.  

Malların teslimi gerçekleşmemiş olsa da kararlaştırılan teslim tarihinden ya da 

B7 hükmü uyarınca uygun ihbarda bulunulmaması veya alıcı tarafından tayin edilen 

geminin zamanında gelmemesi veya malları teslim alacak durumda olmaması ya da 

B7 uyarınca bildirilen tarihten önce yük almayı durdurması halinde, malların ayırt 

edilmiş olmaları şartıyla  hasara katlanma yükümlülüğü alıcıya geçecektir530. 

 

(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcı, kural olarak malların gemi küpeştesini aştığı andan itibaren mallara 

ilişkin bütün masrafları karşılamakla yükümlüdür (FOB B6)531. Bunlar başta navlun 

olmak üzere taşıma sırasında ortaya çıkan tüm masrafları kapsamaktadır. Aktarma, 

yeniden ambalajlama, yeniden istifleme masrafları ve konsolosluk harçları bu 

kapsamdadır. Yine malların varış limanı öncesi transit geçişleri ile iskele masrafları ve 

malların iskeleye çıkarılması için gerekli olan masraflar da alıcının 

yükümlülüğündedir532. 

 FOB B6 hükmü gereği, malların ferdileştirilmiş olmaları şartıyla teslimin 

alıcının sorumlu olduğu bir sebepten ötürü gerçekleşmemesi veya eksik gerçekleşmesi 

sebebiyle ortaya çıkan her türlü ek masrafı533 alıcı karşılayacaktır534. Alıcının 

                                                 
529 ERDEM, (FOB Satış), s. 83, 84: Özellikle dökme olarak yüklenen tahıl, maden cevheri veya 
akaryakıt yüklerinde mallar rıhtımdaki halleriyle doğrudan doğruya geminin ambar veya depolarına 
yüklendikleri ve ayrıca özel bir istif ameliyesi yapılmadığı için, bu hallerde istif yüklemenin bir 
parçası niteliğindedir.; Fransız hukukunda ise bu satımlar “FOB arrimé” olarak adlandırılmaktadır.: 
(ERDEM’den naklen,  FOB Satış, s. 83, dn.144). 
530 Incoterms 2000, s. 51. 
531 Incoterms 2000, s. 53; RAMBERG, a.g.e., s. 103; ÜLGEN v.d., a.g.e., s. 257; Hasar sorumluluğu 
ve masraflara katlanma yükümlülüğü aynı anda alıcıya geçtiğinden diğer F gurubu terimler gibi FOB 
terimi de tek nokta klozu (Einpunktklauseln) olarak nitelendirilmektedir.: DOĞAN, a.g.m., s. 357.   
532 ERDEM, (FOB Satış), s.73, 74; Belirtmek gerekir ki, “….uygulamada gemi bordasına kadar olan 
masrafların ayırt edilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Günümüzde yükleme işleri ile malların 
istiflenmesi genelde aynı kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Hatta bazı limanlarda ve ülkelerde bu 
kuruluşların tekel hakları vardır( Türkiye’de Denizcilik Đşletmeleri gibi). Bu durumda gemide teslime 
kadar yapılan masrafları diğer masraflardan ayırmak kolay değildir ve paylaşım, tarafların sözleşmede 
kararlaştırdıkları gibi yapılacaktır. Eğer sözleşmede böyle bir hüküm yoksa yükleme yeri teamülleri 
uygulanacaktır.”: ERDEM, (FOB Satış), s. 74. 
533 Örneğin teslim gerçekleşmediği ya da geciktiği için ortaya çıkan ilave depolama ve sigorta 
masrafları: RAMBERG, a.g.e., s. 104. 
534 GUÉDON, a.g.e., s. 85 vd. 
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belirlediği geminin zamanında gelmemesi ya da gelmesine rağmen malları teslim 

alacak durumda olmaması ya da B7 uyarınca bildirilen tarihten önce yük almayı 

durdurması veya alıcının B7 hükmü uyarınca gerekli ihbarda bulunmaması hallerinde 

bu sonuç doğacaktır535. 

B6 hükmü uyarınca alıcı uygulandığı ölçüde malların ithali ve başka bir 

ülkeden transit geçişi için gerekli olan her türlü resim, vergi ve harcı ödemek ve 

gümrük işlemleri için gerekli olan her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür536. Alıcı 

ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için satıcıdan yardım almışsa, satıcının bu 

nedenle ortaya çıkan her türlü masrafını da karşılamak zorundadır537. 

 FOB teriminde taşıma sözleşmesi masraflarının yanı sıra, malların varma 

limanına ulaşmasına kadar ara limanlara bağımsız sözleşmelerle taşınması söz konusu 

ise bununla ilgili masrafları da alıcı karşılamakla yükümlüdür538. 

 

(7) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü  

Alıcı, malların taşınması için belirlenen geminin adını, yükleme noktasını, 

talep edilen teslim tarihini yeteri kadar önceden satıcıya bildirmekle yükümlüdür539. 

Malların yükleme yerinin satım sözleşmesinde belirlenmesi zorunlu değildir540. Satım 

sözleşmesinde yüklemeye ilişkin bir periyod belirlenmişse alıcı tam olarak yükleme 

tarihini bildirmek zorundadır. Bu gibi hallerde alıcı geminin yükleme yerine varma 

zamanını yeteri kadar önceden bildirmesi satıcının sözleşmesel yükümlülüklerini 

                                                 
535 RAMBERG, a.g.e., s. 103. 
536 Incoterms 2000, s. 53.  
537 RAMBERG, a.g.e., s. 104; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 30; TODD, a.g.e., s. 36. 
538 ERDEM, (FOB Satış),  s. 47. 
539 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 30; TODD, a.g.e., s. 36; RAMBERG, a.g.e., s. 104; 
ERDEM, (Makaleler), s. 240; Cunningham v Munro adli bir Đngiliz mahkeme kararı şöyledir: Dava 
konusu satım sözleşmesinde malların yüklemesinin Ekim ayı içinde yapılacağı kararlaştırılmıştır. 
Satıcı malları üreticisinden 13 Ekim tarihinde tedarik etmiş, alıcı ise 28 Ekim’ e kadar malların 
yükleneceği gemiyi sağlayamamıştır. Satıcı alıcının sözleşmeye aykırı davrandığını iddia ederek, 
aradaki süre için antrepo gideri talep etmiştir. Mahkeme, sözleşmede yükleme periyodunun Ekim ayı 
olarak tespit edilmesinin Ekim ayı sonuna kadar yüklemenin gerçekleşmesi gerektiği anlamında 
geldiğini belirterek, satıcının Ekim ayı içinde yüklemeyi gerçekleştirmesi sağlandığından alıcının 
sözleşmeye aykırı davranmadığına karar vermiştir.: CARR/STONE, a.g.e., s. 42; ERDEM’e göre; 
Türk hukuku açısından, alıcının yükleme  zamanı ile gemi adını bildirmesi yeterli olacaktır, ayrıca 
yükleme noktasını bildirmesi gerekmez. Çünkü yüklemenin yapılacağı nokta çoğunlukla en son anda 
belirlenir ve ayrıca geminin adı satıcı tarafından bilindiği için yükleme noktası kolaylıkla 
bulunabileceğinden, bu konunun ihbar edilmesinin pratik bir önemi de yoktur.: ERDEM, (FOB 
Satış), s. 76.  
540 CARR/STONE, a.g.e., s. 40. 
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yerine getirmesinin sağlaması içindir541. Bazı sözleşmelerde ise yükleme zamanını 

belirleme yetkisinin satıcıya tanındığı görülebilmektedir. Bu durumda alıcı satıcının 

belirleyeceği yükleme zamanına uygun bir taşıma sözleşmesi akdedip gemiyi bu 

zamanda yükleme için hazır halde bulundurmalıdır542.  

Alıcının B7 hükmü uyarınca satıcıya ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemesi 

yukarıda açıklamış olduğumuz üzere iki sonuç doğurmaktadır. Bunlardan birisi B5 

hükmü gereği mallara ilişkin hasara katlanma yükümlülüğünün malların tesliminden 

önce alıcıya geçmesi543 diğeri ise B6 hükmü gereği bu nedenle ortaya çıkan her türlü 

masrafa alıcının katlanmakla yükümlü olmasıdır544. Malların yüklemesinin 

gecikmesinden dolayı ortaya çıkan ek antrepo masrafları söz konusu masraflara 

örnektir545. Alıcı ihbarda bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan ek masraflardan 

sorumlu olmakla beraber, satım bedelini ödemekle yükümlü olmayacaktır. Malların 

A4 hükmü uyarınca teslimi gerçekleşmedikçe mallar alıcının mülkiyetine geçmemiş 

olacağından satım bedelini ödemesi de söz konusu olmaz546.  

Alıcı tarafından belirlenen geminin belirlenen yükleme periyodu veya yükleme 

tarihinde yükleme yerinde bulunamaması halinde alıcı tarafından belirlenen yükleme 

periyodu veya yükleme tarihinde yüklemenin gerçekleştirilmesini sağlayacak yeni bir 

bildirim yapılması ve başka bir geminin belirlenmesi geçerli kabul edilir. Bu nedenle 

ortaya çıkan ek masraflardan alıcı sorumludur. Taşımayı gerçekleştirecek geminin 

ikamesinin belirlenmesi hakkı belirsizliğe neden olacaksa, taraflar belirlemenin bir 

kez yapıldıktan sonra değiştirilmesinin mümkün olmadığını belirten bir ifade547 

ekleyerek bu hakkı ortadan kaldırabilir548. Satım sözleşmesinde öngörülmüş olması 

                                                 
541 CARR/STONE, a.g.e., s. 40. 
542 CARR/STONE, a.g.e., s. 40. 
543 GUÉDON, a.g.e., s. 85 vd.  
544 RAMBERG, a.g.e., s. 95; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 56; TODD, a.g.e., s. 16. 
545 CARR/STONE, a.g.e., s. 42. 
546 Colley v Overseas Exporters kararında Đngiliz mahkemesi, gemi maliki tarafından geminin 
tahsisinin iptali ve alıcını ikame bir gemi temin edememesi halinde henüz malların mülkiyeti alıcıya 
geçmediğinden satıcının satım bedelini talep etmeye hakkı olmadığına karar vermiştir.: 
CARR/STONE, a.g.e., s. 43. 
547 Ör. “nomination, once given, cannot be withdrawn”: CARR/STONE, a.g.e., s. 43. 
548 Agricultores Federados Argentinos v Ampro SA adlı ilgili Đngiliz Mahkeme kararı şöyledir: Dava 
konusu satım sözleşmesinde yüklemenin 20-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Alıcı The Oswestry Grange adı gemiyi yüklemenin yapılacağı gemi olarak satıcıya 
bildirmiş; ancak kötü hava şartları nedeniyle geminin 30 Eylül’e kadar yükleme yerine ulaşması 
mümkün olmamıştır. Alıcı 20 Eylül tarihinde malları yüklemeye hazır durumda olan The Austral 
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halinde, alıcı tayin edilen gemi yerine başka bir gemiyi ikame edebilecektir. Yeni bir 

geminin ikâmesi nedeniyle ortaya çıkan masrafları alıcı karşılayacaktır. Tayin edilen 

geminin taşıyan tarafından geri çekilmesi veya başka bir nedenle tayinin hükümsüz 

kalması alıcı olabildiğince çabuk ve bu nedenle ortaya çıkan ek masraflar kendisine 

ait olmak üzere başka bir gemi ikame etmekle yükümlü olacağı özel hallerdir549. 

Sözleşmede ikamenin belirtilen zamandan daha sonra yapılabileceği yönünde açık bir 

hüküm bulunmaması veya bu yönde bir ticari, örf ve adetin de mevcut olmaması 

halinde alıcı sözleşmede belirtilen süreden sonra ikame gemiyi tayin ederse 

sözleşmeye aykırı davranmış olur550.   

“Herhangi bir ……. limanı” (“any …… port”) kaydı içeren sözleşmelerde (ör. 

“Herhangi bir Đspanya Limanı”) taraflar aksini öngörmemiş oldukça geminin tayini ile 

beraber yükleme limanının tayini de alıcıya düşen bir yükümlülüktür551.   

 

(8) Satıcıya Teslimin Gerçekleştiğine Dair Kanıt Sunma 

Yükümlülüğü  

 A8 hükmüne uygun teslim kanıtı sunulduğu taktirde, alıcı bu kanıtı kabul 

etmekle yükümlüdür. Alıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi552 sözleşmeye 

aykırılık teşkil edip satıcı sözleşmeye ayrılık hükümlerinden (örneğin sözleşmeyi 

feshetme ya da zararlarının tazminini talep etme)  yararlanabilir. Alıcı malların A4 

hükmüne uygun olarak teslim edildiğini ortaya koyamayan553 kanıtı kabul etmekle 

yükümlü değildir554. 

   

                                                                                                                                          
gemisini satıcıya bildirmiştir. Mahkeme malların süresinde yüklenmesini sağlayan yeni bildirimin 
geçerli olduğuna karar vermiştir.: CARR/STONE, a.g.e., s.42, 43. 
549 ERDEM, (FOB Satış), a.g.e., s. 77. 
550 ERDEM’den naklen , (FOB Satış), s. 77, dn.120: SHHMITTHOFF, Schmitthoff’s Export Trade, 
s.29, 30. 
551 ERDEM, (FOB Satış), s. 77; Schimithoff da klasik FOB sözleşmelerinde alıcının gemiyi tayin 
yükümlülüğünün sözleşmede kararlaştırılan zamanda yükleme limanının belirleme ve uygun zamanda 
satıcıyı bundan haberdar etme yükümlülüklerini de kapsadığını belirtmektedir.: ERDEM, (FOB 
Satış), s. 77, dn. 121. 
552 Örneğin bir vesika mukabili ödemede bankaya alıcıya ödemede bulunmaması yönünde talimat 
vermesi.: RAMBERG, a.g.e., s. 104. 
553 Malların hasarlı olduğuna ya da sözleşmede kararlaştırılan miktarda olmadığına ilişkin kayıt içeren 
belgeler bu nitelikte olup temiz olmayan belge (unclean) olarak kabul edilirler.: RAMBERG, a.g.e., s. 
104. 
554 RAMBERG, a.g.e., s. 104. 
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(9) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, alıcı ihraç ülkesi  resmi makamlarınca 

zorunlu kılınan denetleme işlemleri dışında mallara ilişkin her türlü yükleme öncesi 

denetleme işlemini555 yerine getirmekle yükümlüdür (FOB B9)556. Bazı satım 

sözleşmelerinde denetleme sonucunda malların sözleşmeye uygun olmadığının tespit 

edilmesi halinde denetleme masraflarının satıcıya ait olacağı şart edilmektedir. 

Malların ithal lisansının ya da izninin verilmesinin yükleme öncesi denetlemeyi 

gerektirdiği bazı ülkelerde söz konusu denetleme resmi makamın belirlediği şirketler 

tarafından yapılıp denetleme ücreti resmi makam tarafından ödenmektedir. Böyle bir 

halde denetleme ücreti ile ilgili resmi makama yapılacak her türlü tazmin de, 

taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, alıcı tarafından yerine getirilmek zorundadır557.  

Sözleşmelerde taraflar çoğu kez malların muayenesinin nerede ve nasıl 

yapılacağını düzenlemektedirler. Sözleşmede açık bir hüküm olması halinde veya alıcı 

kendi tercihi olarak muayeneyi bir temsilcisi (ör.acentesi) aracılığı ile 

yaptırabilecektir. Uzmanlık gerektiren hallerde ise alıcı muayeneyi bir ekspere (Ör. bir 

gözetme şirketi) yaptırabilir ki bu durumda kalite ve miktara ilişkin bir muayene 

raporu düzenlenir. Malların yükleme limanında muayene edilmesi yönünde 

sözleşmede bir düzenleme yoksa alıcı muayeneyi malların varma yerinde de yapabilir. 

Muayene yükümlülüğü malların alıcı tarafından fiilen ve doğrudan doğruya teslim 

alınmasıyla doğmaktadır558.  

 

(10) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcı, A10 hükmü uyarınca malların ithal işlemleri ve bir başka ülkeden transit 

geçişleri için isteyebileceği belgelerin ve bunlarla eşdeğer elektronik mesajların 

sağlanması ve kendisine bu hususlarda yardımcı olunması için satıcı tarafından 

yapılan tüm masrafları ve ödenen harçları karşılamak zorundadır (FOB B10)559. 

Alıcının yükümlülüğü hem gerekli ödemelerin yapılması hem de satıcı tarafında 

                                                 
555 Malların kalite kontrolü bu kapsamda değildir.: GUÉDON, a.g.e., s. 85 vd.   
556 Incoterms 2000, s. 53; RAMBERG, a.g.e., s. 104; GUÉDON, a.g.e., s. 85 vd. 
557 RAMBERG, a.g.e., s.104, 105. 
558 ERDEM, (FOB Satış), s. 79. 
559 Incoterms 2000, s. 55; Bkz.: yuk. s. 109. 
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yapılan masrafların tazmin edilmesidir560. 

 

C. C Grubu Terimler 

1. CFR (Cost and Freight) Mal Bedeli ve Navlun 

a. Genel olarak 

CFR  terimi sadece deniz veya içsu taşımacılığında kullanılabilir561.  

 

 

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı, satım sözleşmesinde belirtilen nitelikteki malları ve ticari faturayı veya 

bu faturaya eşdeğer elektronik mesajı ve sözleşmenin gerektirebileceği diğer uygunluk 

kanıtlarını sağlamakla yükümlüdür (CFR A1)562. 

Satıcı, malları yükleme limanında, belirlenen tarihte veya sürede ve belirlenen 

gemide teslim etmelidir (CFR A2)563. Đhracat için gerekli resmi belgeleri temin edip 

kendi sorumluluğunda bulunan gümrük işlemlerini yaptıktan sonra malın gemi 

küpeştesini aşmasıyla satıcı teslim borcunu ifa etmiş olur564. Yani CFR teriminde 

teslim gemide gerçekleşmektedir. Bu nedenle CFR teriminin kullanıldığı satım 

sözleşmeleri yüklemede satım niteliğindedir565. 

CFR teriminde terime özelliğini kazandıran iki kritik husus bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi gemide malların tesliminin gerçekleştiği nokta, ikincisi ise 

malların gemiye kadar ulaştırılması için gerekli taşıma faaliyetinin satıcının 

yükümlülüğünde bulunmasıdır566. 

CIF terimi için de geçerli olacak şekilde belirtmek gerekir ki, satıcı malları 

gemide teslim edeceğinden malların yüklenmesi de satıcının sorumluluğundadır. 

                                                 
560 RAMBERG, a.g.e., s. 105. 
561 GUÉDON, a.g.e.,  s. 97 
562 Incoterms 2000; s. 58; Bkz. s. 102. 
563 Incoterms 2000; s. 58. 
564 GUÉDON, a.g.e., s. 85 vd. 
565 RAMBERG, a.g.e., s. 109. 
566 RAMBERG, a.g.e., s. 109. 
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Satıcı yükleme işlemini belirlenen süre içinde tamamlamak zorundadır. Bu süre 

içerisinde yüklemeye başlanması yeterli olmayıp yükleme söz konusu sürede 

tamamlanmış olmalıdır. Limanların teknik yetersizliği veya geminin çok büyük veya 

su kesiminin çok derin olması gibi nedenlerle geminin rıhtıma yanaşamayıp açıkta 

demirlediği ve malların gemiye kadar mavnalarla taşındığı hallerde yükleme süresi 

içinde malların mavnalara yüklenmesi ile satıcının yükümlülüğünü yerine getirmiş 

sayılıp sayılamayacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu soruya bazı yazarlar satıcının 

süresi içinde mavnalara yükleme ile yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacağı yönünde 

cevap verirken bazıları mavnalara yüklemenin gemiye yükleme anlamına gelmeyeceği 

ve satıcının yükümlüğünden kurtulmayacağını savunmaktadır. Bir kısım yazarlar ve 

Fransız mahkeme kararları ise mavnaların kimin tarafından kiralandığını tespit ederek 

kaptan tarafından kiralanmış olması halinde mavnalara yüklemenin gemiye yükleme 

sayılacağını, yükleten tarafından kiralanması halinde ise malların gemiye fiilen 

yüklendiği anın yükleme zamanı olarak kabul edileceğini yani satıcının mavnalara 

yükleme ile yüklemeyi gerçekleştirmiş sayılmayacağını kabul etmektedir567. Ayrıca 

geminin tayini alıcıya ait bir yükümlülük olduğu için teknik engeller yüzünden 

geminin limana yanaşamaması halinde, belirtilen süre içerisinde mavnalara yükleme 

tamamlansa bile satıcı bu süre içinde malları gemiye yüklemedikçe yükümlülüğünü 

yerine getirmiş sayılmaz568. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için 

gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izni almak ve uygulandığı ölçüde, 

malların ihracı için gerekli gümrük formalitelerini tamamlamakla yükümlüdür569. 

Satıcı ihraç formalitelerine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek ekstra masrafları 

da üstlenecektir.  

                                                 
567 ERDEM, (CIF SALES), s.81, 82; Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz.: J. HEENÉN, Vente et 
commerce maritime, Brüksel, 1952, s.210-211; René RODIÈRE, Droit maritime, assurances et 
ventes maritimes (assurances par René Rodière, ventes par Jean Calais-Auloy), Paris, 1983, s. 
486; René BELLOT, Traité théorique et pratique de la vente CAF le crédit documentaire, 2. 
Bası, Paris, 1951, s. 67.  
568 ERDEM, (CIF SALES), s. 82. 
569 Incoterms 2000; s. 58. 
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(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcının kontrol etme yükümlülüğü E ve F Grubu terimlere göre herhangi bir 

farklılık taşımamaktadır570. 

Taşıma sözleşmesinin akdedilmesi satıcının yükümlülüğünde olduğundan 

taşımaya ilişkin özelliklerden satıcı haberdardır. Satıcı malları akdetmiş olduğu taşıma 

sözleşmesinin şartlarına uygun olarak ambalajlamakla yükümlüdür; meğer ki malların 

ambalajsız olarak taşınması ticari teamül olsun. Ambalajlanan malların satıcı 

tarafından uygulanan standartlara ve düzenlemelere uygun olarak işaretlenmesi 

gerekir571. 

Görüldüğü gibi satıcının ambalajlama yükümlülüğü E ve F Gurubu 

terimlerden, taşıma sözleşmesinin şartları hakkında alıcının vereceği bilgiye ihtiyaç 

duymaması ve alıcının böyle bir bilgiyi vermekle yükümlü olmaması noktasında 

farklılık gösterir572. 

 

(4) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, sözleşmede belirtilen mallar için 

normalde kullanılan bir deniz gemisi (ya da taşıma içsularda gerçekleşecekse içsu 

gemisi) ile ve olağan rota izlenmek suretiyle varış limanına kadar taşınması için 

gerekli olan ve olağan şartları içeren taşıma sözleşmesini yapmakla yükümlüdür573. 

Satıcının tercih ettiği taşıma türünün malların özellikleri itibariyle taşıma risklerini 

arttırma ihtimali söz konusu olabilir.  

(5) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Satıcı, kural olarak mallar belirlenen yükleme limanında gemi küpeştesini 

aşıncaya kadar  mallara ilişkin hasara katlanmakla yükümlüdür (CFR A5)574. Hasarın 

geçişi konusunda CFR terimi de B5 hükmünü saklı tutmuştur575. 

                                                 
570 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, A, 1, b, (3); B, 2, b, (3); B, 2,b, 3 ve B, 3, b, 3. 
571 Incoterms 2000, s. 62; RAMBERG, a.g.e., s. 113. 
572 RAMBERG, a.g.e., s. 113. 
573 RAMBERG, a.g.e., s. 109; GUÉDON, a.g.e., s. 85 
574 Incoterms 2000; s. 58.                  
575 Incoterms 2000; s. 58. 
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CFR terimi hasarın geçişi hususunda farklı bir özellik taşımadığından daha 

önceki terimlerde hasarın geçişine ilişkin yaptığımız genel açıklamalar bu terim için 

de geçerlidir576. 

 

(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Satıcı, kural olarak mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiği ana kadar 

mallara ilişkin bütün masrafları karşılamakla yükümlüdür (CFR A6)577. Satıcı malları 

gemiye yükleme masrafları ve taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olacaksa, 

kararlaştırılan boşaltma limanındaki boşaltma masrafları da dahil olarak taşıma 

sözleşmesini akdetme yükümlülüğünden kaynaklanan navlun ve diğer masrafları 

ödeyecektir. Ayrıca taşıma sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olacaksa, uygulandığı 

ölçüde, malların ihracı için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve 

ihracatta ve diğer bir ülkeden transit geçişi için ödenmesi gereken bütün resimleri, 

vergileri ve diğer harçları ödemekle yükümlüdür578. 

CFR terimi de masrafları karşılama yükümlüğü hususunda B6 hükmünü saklı 

tutmuştur579. 

 

(7) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satıcı, malların teslim edildiğini ve alıcının malları teslim alması için olağan 

olarak gerekli önlemleri almasını sağlayacak her türlü hususu yeteri kadar önceden 

alıcıya bildirmekle yükümlüdür (CFR A7)580. CFR teriminde de satıcının bu 

yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonuçları düzenlenmemiştir. Bu yükümlülüğün 

yerine getirilmemesi sözleşmenin ihlali sonucunu doğurur ve satıcı sözleşmeye 

uygulanacak hukukun sözleşmeye aykırılık hükümleri uyarınca sorumlu tutulabilir581. 

 

                                                 
576 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, C. 
577 Incoterms 2000, s. 60. 
578 Incoterms 2000, s. 60. 
579 RAMBERG, a.g.e., s. 111. 
580 Incoterms 2000; s. 60; Satıcının hatalı teslim ihbarını düzeltme hakkına ilişkin hakem 
kararlarında, genellikle, yükleme ihbarındaki tarihlerin teslim borcunu somut hale getirdiği 
gerekçesiyle, temel noktaların sonradan düzeltilmesi kabul edilmemektedir.: H. STAUB/I. KOLLER, 
Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 5. Lieferung, §§ 373-376, 4. Bası, Berlin, 1984, no.38, 
(ERDEM’den naklen, CIF SALES, S. 70). 
581 RAMBERG, a.g.e.,  s. 111. 



 
 

119 

(8) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere ve gecikmeksizin malların varış 

limanı için gerekli olan her türlü taşıma belgesini alıcıya sağlamakla yükümlüdür582. 

Satıcı, taşıma belgesini sunarak yüklemenin tamamlandığı tarih ve yolculuğun 

şartlarına ilişkin olarak alıcıyı bilgilendirmiş ve malları karşılamasını sağlamış olur583.  

 Satıcının sağlaması gereken taşıma belgesi belli özelliklere sahip olmalıdır. 

Taşıma belgesinde sözleşme konusu mallar belirtilmelidir. Taşıma belgesi yükleme 

için belirlenen süre içinde kalan bir tarih taşımalı, varma limanında alıcının malları 

taşıyandan talep etmesine olanak sağlamalı ve aksi kararlaştırılmamışsa alıcıya taşıma 

belgesini sonraki bir alıcıya devrederek veya taşıyıcıya ihbarda bulunmak suretiyle 

transit halindeki malları satma imkânı tanımalıdır.  Taşıma belgesinin birden fazla 

nüsha halinde düzenlenmiş olması durumunda, alıcıya tam takım orijinal nüshaların 

ibraz edilmesi gerekir584. 

Teslimi kanıtlayan belgenin bir konişmento585 olması halinde, terimde 

yükleme de satıcının yükümlülüklerinden olduğundan, satıcı bir yükleme 

konişmentosu sunmak zorunda olacaktır. Satıcının tesellüm konişmentosu sunması 

halinde alıcı, yüklemenin belirtilen tarihte yapılmadığını her türlü delille 

ispatlayabilir. Tesellüm konişmentosuna malların yükleme tarihinin ve yüklendiği 

geminin şerh verilmesi halinde ise artık bir yükleme konişmentosu söz konusu olacak 

                                                 
582 Incoterms 2000, s. 60; GUÉDON, a.g.e., s. 85; Incoterms 2000 revizyonunda CFR ve CIF 
terimlerinde satıcının çarter sözleşmesi akdedilmesi halinde diğer taşıma belgeleriyle birlikte çarter 
sözleşmesinin bir nüshasının alıcıya verme yükümlülüğü kaldırılmıştır.: DOĞAN, a.g.m., s. 362.  
583 GUÉDON, a.g.e.,  s. 85 
584 Incoterms 2000, s. 60; Semenin akreditif ile ödenmesi durumunda Vesikalı Krediler (akreditifler) 
için Yeknesak Kurallar ve Uygulamalar Öngören Milletlerarası Ticaret Odası’nın 500 Sayılı Yayını 
uyarınca deniz/okyanus konişmentosunun m. 23 (iv), çarter parti konişmentosunun ve karma 
(kombine, multimodal) taşıma belgelerinin bankaya tam takım olarak ibrazı gerekmektedir.: ERDEM, 
(CIF SALES), s. 152. 
585 Ayrıca Incoterms’te konişmentonun özelliklerine ilişkin bir düzenleme bulunmamasına rağmen 
uygulamada alıcılar genellikle tam takım temiz konişmento istemektedirler. Ödemenin akreditif 
karşılığından yapıldığı hallerde Vesikalı Krediler için Yeknesak Kurallar ve Uygulamalar öngören 
Milletlerarası Ticaret Odası’nın 500 sayılı yayını m. 32 (b) uyarınca akreditif şartlarında kabul 
edilebilecek ibare ve kayıtların açıkça yer almaması halinde, bankalar malların veya ambalajın kusurlu 
olduğunu açıkça gösteren ek bir ibare veya kayıt taşıyan konişmentoları kabul edememektedir. Zira 
söz konu yeknesak kuralların 32 (a) hükmü şu şekildedir: “temiz nakliye vesikası, malların ve/veya 

paketlemenin kusurlu olduğunu açıkça gösteren ek bir ibare veya kayıt taşımayan nakliye 

vesikasıdır.” : ERDEM, (CIF SALES), s. 109.  
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ve konişmentonun karine kuvveti gereği alıcı bu kayıtların aksini ispat 

edemeyecektir586. 

Deniz taşımalarında geleneksel olarak konişmento kullanılmakla beraber yakın 

zamanda devredilemez taşıma belgeleri de kullanılmaya başlanmış ve kullanımları 

yaygınlaşmıştır587. Bu belgeler “liner waybills”, “ocean waybills”, “cargo quay 

receipts”, “data freight receipts”, “sea waybills” gibi farklı adlara sahiptir. Bunlardan 

“sea waybills” devredilemeyen tüm deniz taşıma belgelerini kapsayacak şekilde 

kullanılan ortak bir addır. Devredilemeyen taşıma belgelerine ilişkin ne uluslararası 

konvansiyonlarda ne de ulusal hukuk mevzuatlarında hususi bir düzenleme 

bulunmaktadır. Bu belgelerin kullanılması halinde ortaya çıkabilecek belirsizlikleri 

engellemek üzere Uluslararası Deniz Hukuku Komitesi (Comité Maritime 

International-CMI) Haziran 1990’da “Uniform Rules for Sea Waybills” adı altında 

devredilemez deniz taşıma senetlerine ilişkin yeknesak kuralları düzenlemiştir. 

Taraflar bu yeknesak kurallara atıfta bulunmak suretiyle devredilemez taşıma 

senetlerinin kullanımımın ortaya çıkarabileceği hukuki belirsizlikleri engellemiş 

olurlar588. 

CFR teriminin kullanıldığı ve satım konusu malların taşımasının tarifeli 

seferlerle yapıldığı satım sözleşmelerinde malların taşıma esnasında satılması 

rastlanılan bir durum değildir. Çarter sözleşmelerinde ise malların taşıma sırasında 

üçüncü kişiye satımına rastlanılmaktadır. Bu hallerde konişmento malların 

devredilmesini sağladığından büyük önem taşır. CMI’nın yeknesak kurallarına atıfta 

bulunulması veya başka şekillerde malların alıcı tarafından teslim alınmasının 

sağlanması hallerinde malların taşıma sırasında üçüncü kişiye satımı niyeti yoksa 

konişmentonun kullanılması zorunlu değildir. CFR teriminde malları taşıma sırasında 

üçüncü kişiye satma niyetinde olan alıcı, satıcıdan devredilebilir konişmento talep 

                                                 
586 ERDEM, (CIF SALES), s. 88.  
587 Incoterms CIF A.8 hükmü uyarınca da satıcı tarafından teslimin yapıldığına dair kanıt olarak 
sunulabilecek devri kabil olmayan taşıma belgeleri satış işlemine tabi olan malları kapsamalı,i 
yükleme için üzerinde anlaşmaya varılan tarihi taşımalı, alıcının varış noktasında mallar üzerinde hak 
iddia edebilmesine olanak tanımalı ve eğer başka türlü türlü bir anlaşma yapılmamışsa da, alıcıya 
transit halindeki mallarını, taşıma belgesini (devri kabil konişmento) bir başka alıcıya devir yoluyla ya 
da taşıyıcıya talimat vererek satma imkânı vermelidir.Konişmentoda olduğu gibi bu belge de birden 
fazla nüsha düzenlenmişse tüm nüshaların alıcıya teslim edilmesi gerekir.: ERDEM, (CIF SALES), s. 
151.    
588 RAMBERG, a.g.e., s. 112. 
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edebilecektir. Taraflar konişmento kullanmaksızın da malların taşıma esnasında 

satımını sağlayabilirler. Taşıyanın üçüncü kişi alıcıdan talimat almasını mümkün 

kılacak bir sistemin taraflar arasında kullanılması bu malların taşıma sırasında üçüncü 

kişiye satımını mümkün hale getirir589. 

Diğer terimlerde olduğu gibi CFR teriminde de alıcı ve satıcının elektronik 

haberleşme hususunda anlaşmış olmaları halinde belirtilen tüm belgelerin yerini 

eşdeğer elektronik mesajlar alabilecektir590. 

Belgeler yerini eşdeğer elektronik mesajların alabilmesi tarafların “paperless 

trading” tercih etmeleri haline ilişkin olarak düzenlenmiştir. “paperless trading” 

yaygınlaştıkça uluslararası ticarette taraflar konişmento kullanmamayı tercih etmeye 

başlamıştır. Bu nedenle CMI Haziran 1990’ da “Elektronik Konişmentoya Đlişkin 

Yeknesak Kurallar” ı (Uniform Rules of Electronic Bills of Lading) düzenlemiştir.  

Bu kurallar A8 hükmünde belirtilen ve taşıma belgesinin yerine ibraz edilebilecek 

elektronik mesajları düzenlemektedir. CMI’nın yeknesak kurallarında düzenlediği 

EDI mesajlarını kullanmayan taraflar geleneksel olan devredilebilir taşıma belgesini 

kullanmaya devam etmek zorundadır. BOLERO gibi başka sistemler de EDI 

mesajlarının yanı sıra donatan, taşıyan, gönderilen, bankalar, sigortacılar arasında 

kullanılmaları için geliştirilmektedirler591. 

Belirtilmesi gereken bir husus, yasaya aykırı olarak birden fazla konişmento 

nüshası bulunması durumunda alıcı bakımından ortaya çıkan risktir. Böyle bir halde, 

alıcı ödemeyi gerek doğrudan gerekse banka aracılığı ile gerçekleştirsin tüm 

konişmento nüshalarını almış olmalıdır592. 

 Taşıma sözleşmesinin bir çarter sözleşmesi olması halinde konişmentoda 

çarter partiye atıf bulunabilecektir. Incoterms 1990 bu gibi bir ihtimalde satıcıyı çarter 

sözleşmesinin bir kopyasını alıcıya sunmakla yükümlü kılmıştır. Incoterms 2000’ 

satıcının böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır593. 

Satıcının belge sunma yükümlülüğü alıcının satım bedelini vesaik veya 

akreditif karşılığında ödemesinin kararlaştırıldığı hallerde önem taşımaktadır. Zira 

                                                 
589 RAMBERG, a.g.e., s. 112. 
590Incoterms 2000; s. 60. 
591 RAMBERG, a.g.e., s. 112.  
592 RAMBERG, a.g.e., s. 113. 
593 RAMBERG, a.g.e., s. 113. 
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gerek Tahsiller için Yeknesak Kurallar (Milletlerarası Ticaret Odası Yayın No.522) 

gerekse Vesikalı Krediler (Akreditifler) için Yeknesak Kurallar ve Uygulamalar 

(Milletlerarası Ticaret Odası Yayın No.500) uyarınca ödemenin gerçekleşmesi için 

malı temsil eden senetlerin/taşıma belgelerinin (m.23-33), sigortaya ilişkin belgelerin 

(m.36-36), ticari faturaların (m.37) ve diğer belgelerin (m.38) teslimi  

gerekmektedir594. 

 

(9) Satıcının Diğer Yükümlülükleri 

CFR teriminde satıcı ihracat formalitelerini yerine getirmekle yükümlü olup 

malların başka bir ülkeden transit geçişi ya da ithalat formaliteleri ile ilgili herhangi 

bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. E ve F Grubu terimlerde olduğu gibi alıcının talep 

etmesi halinde satıcı, malların başka bir ülkeden transit geçişi veya ithalat 

formalitelerinin yerine getirilmesi için alıcının ihtiyaç duyacağı595 ve yükleme ya da 

menşe ülkesinde verilen belgelerin edinilmesinde masraf ve riskleri alıcıya ait olmak 

üzere alıcıya yardımda bulunmakla yükümlüdür. Satıcı alıcının sigorta sözleşmesini 

akdederken gerek duyacağı ve satım sözleşmesinde belirtilmeyen her türlü bilgiyi de 

talebi üzerine alıcıya sağlamak zorundadır596. 

  

c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Alıcının satım bedelini ödeme yükümlülüğü E ve F Grubu terimlerden 

herhangi bir farklılık taşımamaktadır597. CFR teriminde mallar gemi küpeştesini aştığı 

andan itibaren mallara ilişkin hasara katlanma yükümlülüğü alıcıya ait olduğundan, 

taşıma sırasında malların hasara uğraması halinde dahi alıcı satım bedelini ödemekle 

yükümlüdür598. 

   

                                                 
594 ERDEM, (CIF SALES), s. 147. 
595 Bunlar satıcının teslimin yapıldığına dair kanıt olarak sunmak zorunda olduğu belgeler dışında 
kalan belgelerdir.  
596 RAMBERG, a.g.e., s. 113. 
597 RAMBERG, a.g.e., s. 114. 
598 Aynı durum CIF terimi için de geçerlidir.: Samim ÜNAN, “SĐF (CIF) Olarak Satılan Mallar için 
Yaptırılan Yük Sigortasında Sigortalanabilir Menfaat”, Sigorta Hukuku Dergisi, Yıl:1997, S.1, s. 
16. 
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(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

CFR teriminde alıcı, malların ithali için gerekli tüm formaliteleri yerine 

getirilmekle yükümlüdür (CFR B2)599. Bu meyanda alıcı risk ve masrafı kendine ait 

olmak üzere gerekli olduğu ölçüde, her türlü ithalat işlemini yerine getirmeli, gerekli 

resmi izinleri almalı, ithalatta gümrük işlemleri için gerekli olan her türlü formaliteyi 

tamamlamalıdır. Alıcı, malların üçüncü bir ülkeden transit geçişi için gerekli olan 

tüm gümrük işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür; meğer ki satım 

sözleşmesinde bu yükümlülüğün satıcıya ait olduğu kararlaştırılmış olsun600. 

 

 

(3) Malları Teslim  Alma Yükümlülüğü 

Alıcı, mallar A4 hükmüne uygun olarak teslim  edildiği takdirde teslimi kabul 

etmek ve varma yerinde malları taşıyıcıdan teslim almakla yükümlüdür (CFR B4)601. 

CFR terimindeki iki kritik nokta burada ortaya çıkar. Alıcının teslim alma 

yükümlülüğünün iki boyutu vardır. Bunlarda ilki, yükleme limanında belirtilen 

geminin bordasında alıcı tarafından teslimin kabul edilmesidir. Diğeri ise alıcının 

varma limanında taşıyandan malları teslim almasıdır. Görüldüğü gibi, alıcının bu 

ikinci yükümlülüğü satıcının taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine 

getirmiş olmasıyla  bağlantılıdır602. Alıcı bu ikinci yükümlülüğünü satıcının taşıma 

sözleşmesini akdetmesi halinde ve taşımanın gerçekleşmesi durumunda yerine 

getirebilir.  

Taşıma sözleşmesinin bir çarter sözleşmesi olması halinde, yükleme ve 

boşaltma süreleri ile ilgili deniz ticareti hukukuna ilişkin bazı sonuçlar ortaya çıkar. 

Yüklemenin veya boşaltmanın taşıma sözleşmesi uyarınca gerekli olan sürede 

tamamlanamaması halinde sürastarya ücreti veya bu sürenin dolmasından önce 

tamamlanması halinde dispeç ücreti söz konusu olur. Birinci halde taşıyan tazminat 

talep etme hakkına sahipken, ikinci durumda belirli bir bedeli ödemekle yükümlü 

                                                 
599 GUÉDON, a.g.e.,  s. 85 
600 Incoterms 2000, s. 59; RAMBERG, a.g.e., s. 114. 
601 RAMBERG, a.g.e., s. 114. 
602 RAMBERG, a.g.e., s. 114. 
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olacaktır. Incoterms bu hallere ilişkin herhangi bir düzenleme getirmemiş olduğundan 

bu hususların satım sözleşmesinde belirlenmesi gerekir. Satım sözleşmesi demuraj 

ücretinin satıcı veya alıcı tarafından ödenmesi gerektiğini, dispeç ücretini almaya 

satıcı veya alıcının hakkı bulunduğunu belirtmelidir603. Bu hususlar satım 

sözleşmesinde belirtilmezse, CFR teriminde yükleme satıcıya ait olduğundan yükleme 

ilgili yararın da ek masrafın da satıcıya ait olması gerekir. Bu nedenle ek masrfalar 

olarark sürastarya ücretini satıcı karşılaması ve dispeç ücretine de satıcının hak 

kazanması gerektiği kanaatindeyiz. Yükleme süresinin uzamasına alıcının sebep 

olması halinde ise sürastarya ücretinden alıcının sorumlu olması doğru olur.  

  

(4) Mallara Đlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 

Mallar yükleme limanında gemi küpeştesini aştığı andan itibaren alıcı mallara 

ilişkin hasara katlanmakla yükümlüdür (CFR B5)604. 

Satım sözleşmesinde alıcıya yükleme limanını ve yükleme zamanının 

belirleme yetkisi verilmişse, alıcı uygun zamanda ve uygun şekilde bu hususları 

satıcıya ihbar etmekle yükümlü olur605. 

B7 hükmü uyarınca alıcının bir ihbar yükümlülüğü bulunuyorsa ve bu 

yükümlülüğünü yerine getirmezse yükleme için kararlaştırılan tarihten veya 

kararlaştırılan zamanın sona ermesinden itibaren malların sözleşme konusu mallar 

olduğunu belirtecek şekilde ferdileştirilmiş olmaları şartıyla hasara katlanma 

yükümlülüğü alıcıya geçecektir.606 Mallar gemi küpeştesini aşmadan önce hasar 

sorumluluğu alıcıya geçeceğinden bu durum genel kuralın önemli istisnasıdır.    

Alıcının bu ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemesinin yaptırımı, hasarın satıcıda 

kalmaya devam ettiği süreyi keyfen uzatmaması amacıyla düzenlenmiştir. 

    

 

 

 

 
                                                 
603 RAMBERG, a.g.e., s. 114 
604 RAMBERG, a.g.e., s. 114. 
605 RAMBERG, a.g.e., s. 114. 
606 “premature passing of risks”; Incoterms 2000, s. 59. 
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(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcı, mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildikleri andan itibaren mallara 

ilişkin tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür (CFR B6). Satıcının akdettiği taşıma 

sözleşmesi uyarınca satıcıya ait olmadıkça varma limanına ulaşana kadar malların 

başka ülkelerden transit geçişleri için ortaya çıkan tüm masraflar da satıcının 

yükümlülüğündedir607.  

Alıcının B7 hükmü uyarınca ihbarda bulunmasının gerekli olduğu hallerde 

ihbarda bulunmazsa, yükleme için kararlaştırılan tarihten veya belirlenen sürenin sona 

erdiği tarihten itibaren malların ferdileştirilmiş olmaları şartıyla ortaya çıkan tüm ek 

masraflardan alıcı sorumlu olur. Malların ithalat formalitelerini ve başka bir ülkeden 

transit geçişleri için gerekli olan tüm işlemleri yerine getirmekle yükümlü olan alıcı 

bu işlemler nedeniyle ortaya çıkan tüm resimler, vergiler, diğer harçlar ve 

gümrükleme işlemlerine ilişkin tüm masrafları ödemek zorundadır. Alıcının ithalat ve 

transit geçişe ilişkin söz konusu masraflardan sorumlu olması için bunların taşıma 

sözleşmesi masraflarına dahil edilmemiş olması gerekir, zira taşıma sözleşmesini 

satıcı tüm masrafları kendine ait olmak üzere akdetmekle yükümlüdür608. 

Alıcının bu yükümlülüğünde taşıma sözleşmesine ilişkin masraflar saklı 

tutulmuştur. Taşıma sözleşmesi uyarınca ortaya çıkan masraflar satıcıya aittir609.  

Mallar satıcı tarafından A4 hükmüne uygun olarak teslim edildikten sonra 

karaya oturma, çatma, grev, resmi makamların emirleri, buz ya da hava şartlarından 

kaynaklanan  engeller nedeniyle ortaya çıkan tüm ek masrafları alıcı karşılar610 

   

(6) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Alıcıya taşımanın gerçekleştirileceği zamanı ve yükleme limanını belirleme 

hakkı tanındığı hallerde alıcı, uygun sürede ve uygun şekilde satıcıya bu hususlarda 

ihbarda bulunmakla yükümlüdür (CFR B7)611. Alıcının ihbar yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi, malların A4 hükmü uyarınca tesliminden önce hasara katlanma 

yükümlülüğünün kendisine geçmesine sebep olur. Ayrıca alıcı ihbarda bulunmaması 

                                                 
607 Incoterms 2000, s. 61. 
608 Incoterms 2000, s. 61. 
609 Incoterms 2000, s. 61. 
610 RAMBERG, a.g.e., s. 116. 
611 RAMBERG, a.g.e., s. 117. 
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nedeniyle ortaya çıkan tüm ek masrafları da karşılamalıdır612. Đhbarın yapılmaması 

nedeniyle ortaya çıkan, limandaki ek depolama masrafları bunlara örnektir. 

 

(7) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan 

Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 

Alıcı, satıcının  teslim kanıtı olarak sunduğu taşıma belgesini  sözleşmeye 

uygun olması şartıyla kabul etmekle yükümlüdür (CFR B8)613. Alıcının taşıma 

belgesini kabul etmemesi halinde sözleşmeye aykırılık söz konusu olur ve alıcının 

sözleşmenin tabi olduğu hukukun sözleşmeye aykırılık hükümlerine göre sorumluluğu 

doğar. Alıcının teslim kanıtını kabul etmemesi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilecektir. 

Örneğin, akreditifin kullanıldığı hallerde alıcının, bankaya satıcıya ödemede 

bulunmaması yönünde verdiği talimat bu hükümde olup sözleşmeye aykırılık teşkil 

eder614.  

Alıcı sözleşmeye uygunluk göstermeyen taşıma belgesini kabul etmekle 

yükümlü değildir. Örneğin taşıma belgesinde malların hasarlanmış olduğu ya da 

sözleşmede belirtilenden az miktarda malın yüklenmiş olduğunu ortaya koyan taşıma 

belgesini kabul etmek zorunda değildir. Bu taşıma belgeleri “temiz olmayan taşıma 

belgeleri” olarak adlandırılmaktadır615.  

 

(8) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinin zorunlu kıldıkları dışında malların yükleme 

öncesi tüm muayene masraflarını (kalite kontrol masrafları bu masraflardan değildir) 

karşılamakla yükümlüdür (CFR B9)616.  

Kamu makamlarının malların gemiye yüklenmesi öncesinde ve malların 

bedelinin ödenmesinin karşılığında garanti olması  amacıyla talep ettikleri denetim 

FCA teriminde açıkladığımız koşullara tabidir617. 

  
                                                 
612 RAMBERG, a.g.e., s. 117.  
613 Incoterms 2000, s. 61. 
614 RAMBERG, a.g.e., s. 117. 
615 RAMBERG, a.g.e., s. 117. 
616 Incoterms 2000, s. 63; GUÉDON, a.g.e., s. 85 
617 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, B, 2, c, (9). 
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(9) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcı, A10 hükmünde sözü edilen belgelerin ve bunlara eşdeğer elektronik 

mesajların sağlanması için ortaya çıkan tüm masrafları ve harçları karşılamak, bu 

konularda satıcının kendisine yaptığı yardım nedeniyle ortaya çıkan tüm masraf ve 

harçları tazmin etmekle yükümlüdür (CFR B10)618.  

CFR teriminde alıcının sigorta sözleşmesi akdetme yükümlülüğü 

bulunmamasına rağmen, sözleşmenin “insurance to be effected by buyer” şeklinde 

veya benzeri bir düzenleme içermesi halinde alıcının – CIF teriminde satıcının 

akdetmekle yükümlü olduğu içerikte- bir sigorta sözleşmesi yapması gerekmektedir. 

Satım sözleşmesine konulacak bu ifade sigorta sözleşmesi akdetmeyi alıcı bakımından 

bir sözleşmesel yükümlülük haline getirmektedir619. 

   

3. CIF (Cost, Insurance, Freight) Mal Bedeli, Sigorta ve 

Navlun 

a. Genel Olarak 

 CIF teriminde satıcının taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi akdetme 

dışındaki tüm yükümlülükleri CFR teriminde olduğu gibidir620. Çalışmamızın bu 

bölümünde CIF terimine özgü belli hususlara değinip satıcının taşıma ve sigorta 

sözleşmesi yapma yükümlülüklerini inceleyeceğiz.  

Incoterms kapsamında CIF teriminin farklı türleri düzenlenmiş olmamakla 

beraber, uygulamada tarafların yükümlülüklerinde CIF teriminin özüne uygun ya da  

aykırı olarak gerçekleştirdikleri değişikliklerle çeşitli versiyonları ortaya çıkardıkları 

görülmektedir621.  

                                                 
618 Incoterms 2000, s. 63; RAMBERG, a.g.e., s. 117. 
619 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 47. 
620 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, C, 1, b, (4); Yükümlülüklere ilişkin genel olarak bu tabiri 
kullanmakla beraber CIF teriminde tarafların CFR terimine göre ek veya farklı yükümlülükleri/ine 
aşağıda işaret edilecektir/açıklanacaktı/belirtilecektir.; CIF satışlarda ihracatçı/satıcı 3 farklı 
sözleşmesel ilişki içinde girmektedir. Bunlar ithalatçı/alıcı ile akdettiği satım sözleşmesi, nakliyeci ile 
akdettiği taşıma sözleşmesi ve sigortacı ile akdettiği sigorta sözleşmesidir.: DOĞAN, a.g.m., s. 361; 
CFR teriminin CIF teriminden ayrıldığı tek yönü satıcının sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün 
bulunmamasıdır.: D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 48; TODD, a.g.e, s. 47. 
621 Bu konuda The Parchim davası bir örnek teşkil etmektedir. Dava konusu olayda satım 
sözleşmesinde satıcının borçları daraltılmış olup sözleşme CIF ile FOB arasında bir niteliğe sahiptir. 
Sözleşmede kararlaştırılan CIF bedeli mal bedeli ve malların Avrupa limanına kadar taşınması için 
gerekli olan navlunu içermekte; ancak sigorta primlerini kapsamamaktadır. Yanı sıra sözleşmede 
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 CIF terimi kural olarak yalnızca taşımanın deniz ve içsu yoluyla 

gerçekleştirileceği satım sözleşmelerinde kullanılabilir622.  

 CIF teriminin kullanıldığı satm sözleşmelerinde de satıcı yükümlülüklerinden 

yükleme veya sevk işleminin yapıldığı ülkede kurtulduğundan bu sözleşmeler,  

yüklemede satış sözleşmeleridir623.  

CIF terimi uygulamada varış limanının adı terime eklenerek  

kullanılmaktadır624. Örneğin mallar Đstanbul Limanı’na gönderilecekse “CIF- 

Đstanbul” yazılır. Bu yer malların yükleme limanını veya taşıyana teslim edildiği yeri 

değil, kararlaştırılan varma limanını belirtir. Bu yer belirtilirken CIF bedel 

kapsamındaki masrafların ve navlunun nereye kadar ödenmiş olduğunun gösterilmesi 

de amaçlanmaktadır. Mesela “CIF New York” ifadesinin bulunduğu bir satım 

sözleşmesinde New York yükleme yeri değil, varma limanı olup mallara ilişkin 

navlun ve diğer masraflar buraya kadar ödenmiştir. Tarafların iradesi malların New 

York’ta teslim edilmesi yönünde ise bir CIF satış değil boşaltmada satış söz konusu 

olur625. 

 CIF teriminin kullanıldığı satım sözleşmeleri tip sözleşmeler olabilir. Bu 

durumda tip sözleşmede satıcının teslimin yapıldığına dair ihbar yükümlülüğüne ve bu 

yükümlülüğü ne şekilde yerine getireceğine dair hüküm bulunması mümkündür. 

Örneğin, Hamburg Borsası tarafından baklagil satışları için hazırlanan 1 Ağustos 1994 

tarihli “Hamburg Contract for Pulses” § 23’e göre, satıcı yüklemenin 

                                                                                                                                          
belirli bir durumda alıcının malları taşıyacak başka bir gemi bulacağı ve bu durumda CIF bedele dahil 
olan navlunu aşan sair navlun ekstra navlun kısmının alıcı tarafından ödeneceği kararlaştırılmıştır. 
Yüksek Mahkeme (House of Lords) yargılaması sırasında Lord Parker of Waddington, sözleşmenin 
CIF Avrupa limanı olmaktan çok FOB Taltal (Şili) niteliğinde olduğunu belirtmiştir.: ERDEM, (CIF 
SALES), s. 18; CARR/STONE, a.g.e., s. 8 vd. 
622 Kural bu yönde olmakla beraber, uygulamada taşımanın karayolu ile gerçekleştirildiği satım 
sözleşmelerinde de CIF teriminin kullanıldığı görülmektedir. Yargıtay 19. HD’nin 24.3.1995 tarihli 
kararına konu olan olayda satım konusu mallar davacı satıcı tarafından Slovakya’da trene 
yüklenmiştir. Taraflara arasındaki satım sözleşmesinde CIF terimi bulunmaktadır. Yargıtay, satış 
teyidinde ve akreditifte malın fiyatı belirtildikten sonra “CIF- Kapıkule” ifadesinin kullanıldığını ve 
bu nedenle varış yerinin Kapıkule- Türkiye olduğunu, CIF teriminde ifa yerinin malın yüklendiği yer 
olduğunu ve somut olayda satıcı malları Slovakya’da trene yüklendiğinden ifa yerinin Slovakya 
olduğunu belirtmiştir.: Bu durumda Yargıtay CIF teriminin taşımanın deniz ve içsu yoluyla değil 
demiryoluyla gerçekleştirileceği satım sözleşmelerinde de kullanılabileceğini kabul etmiştir.: 
ŞANLI/EKŞĐ’den naklen, s.120: Yarg. 19. HD., E.1994/6589, K. 1995/2726,T. 24.3.1995. 
623 ERDEM, (CIF SALES), s. 17; “Yükleme sözleşmeleri (shipment contracts) “: ERDEM, (CIF 
SALES), s. 17. 
624 ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 121.  
625 ERDEM, (CIF SALES), s. 74. 
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tamamlanmasından sonra zaman geçirmeksizin alıcıya geminin adını, konişmento 

tarihini, yüklenen yaklaşık miktarı ve gerekiyorsa konteyner numaralarını teleksle 

bildirecektir. Yine FOSFA International tarafından sıvı yağ satışları için hazırlanıp 1 

Şubat 1990 tarihinden itibaren yürürlükte olan “Contract for Vegetable and Marine 

Oil (in bulk) CIF Terms” (FOSFA 54 Contract) m.9 ilk satıcıların yükleme 

konişmentosunda belirtilen tarihten itibaren en geç 10 gün içinde geminin adını, 

konişmento tarihini ve yüklenen yaklaşık miktarını alıcılara bildireceğini 

düzenlemektedir626. Bu gibi hallerde satıcı ancak belirtilen şartlara uyarak ihbar 

yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. 

CFR teriminden farklı olarak CIF teriminin kullanıldığı satım sözleşmelerinde, 

satıcının belge sunma yükümlülüğü kapsamında sigorta poliçesi veya onun yerine 

geçecek muvakkat sigorta ilmühaberi de bulunur. Zira CFR teriminden farklı olarak 

mallara ilişkin sigorta sözleşmesini akdetmekle yükümlü olan satıcı bu 

yükümlülüğünü yerine getirdiğini tevsik eden belgeyi de alıcıya sunmalıdır627. 

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

 (1) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü628 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere629, sözleşmede belirtilen mallar 

için normalde kullanılan bir deniz gemisi630 (ya da taşıma içsularda gerçekleşecekse 

                                                 
626 ERDEM, (CIF SALES), s. 90. 
627 ERDEM, (CIF SALES), s. 145; Zira alıcının satım bedelini vesaik veya akreditif karşılığında 
ödemesinin kararlaştırıldığı hallerde gerek Tahsiller için Yeknesak Kurallar (Milletlerarası Ticaret 
Odası Yayın No.522) gerekse Vesikalı Krediler (Akreditifler) için Yeknesak Kurallar ve Uygulamalar 
(Milletlerarası Ticaret Odası Yayın No.500) uyarınca ödemenin gerçekleşmesi için sigortaya ilişkin 
belgelerin (m.36-36) de teslimi gerekmektedir.: ERDEM, (CIF SALES), s. 147. 
628 Belçika mahkeme kararlarına da yansıyan bir görüşe göre CIF teriminin kullanıldığı satım 
sözleşmelerinde taşıma ve sigorta sözleşmelerinin yapılması bu sözleşmeleri fiilen akdedemeyecek 
kadar uzakta olan alıcının bu hususlarda satıcıya verdiği yetkiye dayanmaktadır. Bu sözleşmeleri 
akdederken satıcı, alıcının vekili sıfatıyla hareket etmektedir. Bu görüş bazı yazarlarca satıcının kendi 
adına hareket ettiğini, ancak aynî sözleşme mülâhazalarıyla burada bir belge satışı olduğu belirtilerek, 
bazıları tarafından ise satıcının CIF sözleşmesinin kendisinden doğan yetkiye dayanarak alıcı hesabına 
hareket ettiği belirtilerek eleştirilmiştir. Kanaatimizce de, çok eski olan vekalet görüşü karşısında 
satıcı Incoterms’in CIF terimine ilişkin düzenlemelerine dayanarak taşıma ve sigorta sözleşmelerini 
akdetmektedir.: ERDEM, (CIF SALES), s. 67. 
629 Satım sözleşmesinin kurulmasından sonra öngörülemeyen nedenlerle navlun fiyatlarında yükselme 
olursa satıcı alıcıdan herhangi bir fark talep edemeyecektir. Bunun nedeni CIF bedeli götürü 
(“forfait”) olarak hesaplanmasıdır. Navlun ücretlerinin düşmesinden de satıcı yararlanacaktır.: 
ERDEM, (CIF SALES), s. 114. 
630 Olağan gemi sözleşme konusu malların niteliği ve özelliğine uygun (yüke elverişlilik- TTK 
1019/1) ve her halde denize ve yola elverişli olmalıdır.: ERDEM, (CIF SALES), s. 99; “Philips 
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içsu gemisi) ile ve olağan rota izlenmek suretiyle malların yükleme yerinden varma 

limanında vinç üzerinde teslimine kadar taşınması için gerekli olan ve olağan şartları 

içeren taşıma sözleşmesini yapmalıdır (CIF A3)631. 

 Sözleşmede açıkça kararlaştırılmadıkça, taşıma sözleşmesinin tarafı olan 

satıcı malların güverteye yüklenmesi için taşıyana izin veremez. Güverteye konan 

yükler geniş ölçüde deniz tehlikelerine maruzdur. Güverteye yüklemenin yükletenin 

muvafakatiyle olması, yükün konişmentoda güverte yükü olarak gösterilmesi ve fiilen 

de güvertede taşınması halinde güverte taşımaları bakımından taşıyan Türk Ticaret 

Kanunu’nun emredici hükümlerine tabi olmaz. Yani taşıyanın sorumluluğu 

daraltılabilir veya kaldırılabilir. Bu durum alıcının haklarını etkileyeceğinden, onun 

rızası olmadan satıcının malların güvertede taşınmasına izin vermesi mümkün 

değildir632.  

                                                                                                                                          
Puerto Rico Core, Inc. V. Tradax Petroleum Ltd.” [782 F. 2d. 314 (2nd Cir. 1985)] davasına konu 
olan olayda, satıcı daha önce kullanılan gemilere göre daha modern dizayna sahip bir gemiyi tayin 
etmiş ve gemi limandan ayrıldıktan sonra önceden anlaşılamayan gizli bir ayıp nedeniyle arızalanmış, 
yol alamamıştır. Alıcı satıcının tayin ettiği gemi ile sözleşmeye aykırı hareket ettiğini iddia etmiştir. 
Mahkeme gemi kontrolden geçmiş ise sonradan ortaya çıkan gizli ayıpların satıcının Incoterms CIF 
düzenlemesindeki yükümlülüğüne aykırı davranmış sayılmayacağına bu nedenle sözleşmeye aykırı 
davranmış olmadığına karar vermiştir.: SASSOON/ MERREN’den naklen, a.g.e., s. 626; Olağan 
rotadan anlaşılması gereken en kısa yol değil, en güvenli yoldur. Alman hukukunda da Staub/Koller 
satıcının ticari teammüllere uygun bir rota izleyen gemi tayin etmekle mükellef olduğunu, ancak 
geminin varma limanına en kısa yoldan gitmesi veya eve dönüş yolculuğu yapması gibi bir 
zorunlulluğu olmadığını, ticari teamüllere uygun bir rota yoksa satıcının malın tğrğ ve azar durumuna 
göre taşıma süresinin en kısa yola nazaran çok uzun olmamasına dikkat etmekle yükümlü olduğunu 
belirtirler.: ERDEM’den naklen, CIF SALES, s. 101, dn. 291: H. STAUB/ I. KOLLER, Kommentar 
zum Handelngesetzbuch, 5. Lieferung, §§ 373-376, 4. Bası, Berlin, 1984, Vor § 373, no. 27; 
“Carapanayoti& Co. Ltd. v. E.T. Green Ltd.” davasına konu olan olayda, ifa zamanında elverişli olan 
yegâne rotanın izlenmesi satıcı tarafından sözleşmenin yapıldığı anda düşünülenden çok daha 
masraflıdır. SĐF sözleşme uyarınca mallar Sudan’dan yüklenecek ve Befast’ta teslime dilecektir.ç 
Mallar açısından uygun rota Süveyş kanalıdır ve yüklemeler Ekim ve Kasım aylarında 
gerçekleştirilecektir. Mallar henüz yüklenmeden 2 Kasım 1956 tarihinde Süveyş Kanalı deni,z 
trafiğine kapatılmıştır. Mahkeme bu durumda sözleşme temelinin çökmüş olduğuna (“frustration”) 
karar vermiş ve satıcının borcunu bu nedenle ifa etmemesini maruz görmüştür.: (1959,1 Q.B. 131) 
ERDEM’den naklen, CIF SALES, s. 102 ve dn. 293: David M. Sassoon/ H. Orren MERREN, C.I.F. 
and F.O.B. Contracts, 3. Bası, Londra, 1984, s. 67. 
631 Incoterms 2000 s. 66; RAMBERG, a.g.e., s. 120; CARR/STONE, a.g.e., s. 8; ERDEM, (CIF 
SALES), s. 93; Đngiliz hukukunda da satıcının taraflarca kararlaştırılan  veya ticari alanda mutad olan 
rota izlenerek yükleme zamanında ilgili ticari alanda makul ve olağan sayılan bir taşıma sözleşmesi 
yaparak taşıma sözleşmesi akdetme yükümlülüğünü yerine getireceği belirtilmiştir. “Readon Smith 
Line Ltd. v. Baltic General Insurance Co. Ltd.” davasında ise House of Lords, ucuz yakıt temin etmek 
için taşıyan tarafından izlenen rotanın (ticari rotanın) olağan ve makul bir rota olduğuna karar 
vermiştir.: SASSOON/ MERREN, a.g.e., s. 67, 69. 
632 ERDEM, (CIF SALES), s. 78-79; ÇAĞA/KENDER, a.g.e., s. 196; SASSOON/ MERREN’den 
naklen, a.g.e., s. 85: Amerikan hukukunda “Madeirense De Brasil S/A v. Stulman-Emerick Lumber 
Co.” [147 F. 2nd 399(1945)] davasında Temyiz Mahkemesi (Court of Appeal), kurutulmuş kereste 
satımının konu edildiği ve CIF teriminin kullanıldığı bir satım sözleşmesinde satıcının malların 
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Taşıma sözleşmesine ilişkin olarak belirtmek gerekir ki, mallar nihai varma 

limanına ulaşana dek ara limanlara ayrı ayrı sözleşmelerle taşınacaksa bu masrafları 

satıcı karşılamakla yükümlüdür633. Aktarma masrafları da bunlara dahildir. Taşıyanın 

beklenmedik engelleri (örneğin buz, işçi engelleri, hükûmet tasarrufları, savaş vb.) 

aşabilmesi için malları aktarması durumunda ise bu aktarma masrafları alıcıya ait 

olur634. Ayrıca taşıma sırasında ortaya çıkan her türlü gecikmenin sonuçlarından da 

alıcı sorumludur635.  

 Taşıma sözleşmesi çerçevesinde geminin, zamanında yükleme yerinde hazır 

olmaması nedeniyle yüklemeye başlanamamasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan 

satıcı sorumlu olur.  Taşıyanın taşıma sözleşmesine aykırı davranışı sorumluluğunu 

gerektiriyorsa, satıcı bu zararları taşıyana rücu edebilir636. 

 

(2) Sigorta Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların yük sigortasını 

sözleşmede kararlaştırılan şekilde yaptırmakla ve sigorta primlerini ödemekle 

yükümlüdür (CIF A3)637.  

CIF teriminde sigorta sözleşmesini satıcı yapmakla beraber, sigortacıya 

doğrudan başvurabilmek alıcı için alıcı için büyük önem taşır. Bu nedenle satıcı, 

sigorta sözleşmesini kendi lehine değil alıcı sıfatını haiz kimse yararına yaptırmalı638, 

                                                                                                                                          
kereste yükünün güvertede taşınmasını içeren bir navlun sözleşmesi yaparak sözleşmeye aykırı 
davranmış olduğuna karar vermiştir. Navlun sözleşmesi akdetme borcunun satıcı tarafından makul 
şekilde yerine getirilip getirilmediği hususundaki değerlendirmesinde mahkeme malların nitelikleri ve 
içinde bulunulan diğer koşulların dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. 
633 CIF teriminin kullanıldığı satım sözleşmelerinde sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça veya 
aktarma yapılması ticari teamüllere aykırı olmadıkça veya aktarma yapılması taşıma tehlikeleri 
doğurmadıkça, mallar bir ara limanda aktarılarak taşınabilir. Aktarma yapılmasına izin verilmek 
istenmiyorsa sözleşmede genellikle “aktarmasız”, “direkt gemi ile” (“without transshipment”; “direkte 
Verlandung”) veya aynı anlama gelebilecek kayıtlar konulmaktadır.: ERDEM, (CIF SALES), s.99 
634 ERDEM, (CIF SALES), s. 17. 
635 ERDEM, (CIF SALES), s. 17. 
636 ERDEM, (CIF SALES), s. 82. 
637 GUÉDON, a.g.e., s. 109; ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 119. 
638 ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e, s. 119; Yargıtay da 27.6.1994 tarihli bir kararında bu hususu vurgulamıştır. 
Karara konu olan olayda, CIF teriminin dercedildiği satım sözleşmesi kapsamında  satıcı tarafından 
Polonya’da bulunan alıcıya satılmış olan kunduralar davalı şirket tarafından taşınmış, ancak taşıma 
sırasında emtianın bir kısmı çalınmış ve bu nedenle mal eksik teslim edilmiştir. Sigorta şirketi ödediği 
tazminatı taşıyıcı şirkete rücu etmiştir. Yargıtay, CIF satışlarda satılan malların vasıta küpeştesini 
aştıktan sonra nef’i ve hasarın alıcıya ait olduğunu ve satıcının akdettiği sigorta sözleşmesinin alıcı 
yararına yapılmış olduğu gerekçesiyle yerel mahkeme kararını onamıştır.: EKŞĐ/ŞANLI’dan naklen, 
a.g.e., s.119,120: 11. HD., E. 1994/1093, K. 1994/5524, T. 27.6.1994; 21(1995)2 YKD, s. 231, 232. 
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yapılan sigorta sözleşmesinde sigortacı doğrudan alıcı sıfatını haiz kimseye karşı 

taahhüt altına giriyor olmalıdır639. Sigorta sözleşmesi alıcının veya mallarda 

sigortalanabilir menfaati olan diğer bir kişinin doğrudan sigorta şirketinden tazminat 

talep edebileceği bir nitelik taşımalıdır640. 

Satıcının yapacağı sigorta sözleşmesi bu alanda güvenilir sigortacılar veya bir 

sigorta şirketi tarafından yapılmalıdır641. Aynı zamanda satıcı bir tacir olduğundan, 

Türk hukuku bakımından TTK 20/1 hükmünün burada da uygulanması gerekir. Buna 

göre satıcı, sigortacının seçiminde basiretli bir iş adamı gibi davranarak gerekli 

dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür642. Satıcının yaptıracağı sigorta sözleşmesi 

bir nakliyat sigortası olacağından, Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine 

tanınan tekel hakkının kapsamı dışındadır643. Satıcı sigorta sözleşmesini Türkiye’de 

faaliyette bulunan sigorta şirketlerine yaptırabileceği gibi yurtdışındaki sigorta 

şirketlerine de yaptırabilir.  

Sigorta sözleşmesi sigorta süresi unsuru bakımından B5 ve B6 hükümleri ile 

uygunluk göstermelidir. Sigorta sözleşmesi asgari olarak satım sözleşmesinde 

belirtilen bedeli % 10 fazlasıyla temin etmeli ve satım sözleşmesinde belirtilen para 

                                                 
639 RAMBERG, a.g.e., s. 120. 
640 ERDEM’e göre CIF satışlarda satıcının kendi adına sigorta sözleşmesi yaptırması mümkün 
değildir. Yazar bu görüşünü denizcilik bir kişinin denizcilik rizikolarına karşı sigorta yaptırabilmesi 
için “geminin veya yükün denizcilik rizikolarını salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir 
menfaati…” (TTK m.1339) bulunması gerektiğini buna karşılık CIF satımlarda malların geminin 
küpeştesini aştığı andan itibaren nef’i ve hasarı alıcıya ait olduğundan satıcının denizcilik rizikolarına 
karşı para ile ölçülebilir bir menfaati olmamamsına dayandırmaktadır. Yargıtay 11. HD. de 
27.06.1994 tarih ve 3. 1093, K. 5524 sayılı kararında CIF olarak satılan malların kaybolması ile ilgili 
olarak CIF satışlarda satıcının menfaat sahibi olmaması nedeniyle halefiyet işlemeyeceğinden dolayı 
satılan malların kaybolması nedeniyle ve satıcının halefi olduğu iddiasıyla donatana karşı rücu davası 
açan sigorta şirketinin talebini reddetmiştir.Yargıtay bu kararı CIF satışlarda satıcının sigorta 
sözleşmesi akdetme yükümlülüğünü malları kendi lehine değil, alıcı hesabına sigorta ettirerek yerine 
getireceğini kabul etmiştir.: ERDEM, (CIF SALES), s. 120; YKD, 1995, S.2, s.231, 234. 
641 GUÉDON, a.g.e., s. 109 ; Burada “güvenilir sigortacılar veya bir sigorta şirketi” nden Türk hukuku 
bakımından anlaşılması gereken Hazine Müsteşarlığı’ndan ruhsat alan sigorta şirketleri olmalıdır.:  
ERDEM, (CIF SALES), s.123; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu 5 (1) uyarınca sigorta şirketleri 
faaliyete başlamak için Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlıktan ruhsat almak zorundadır. 
Ruhsat almanın şartları aynı kanunun 3. maddesinde belirtilmiştir.: Rayegan KENDER, Türkiye’de 
Hususi Sigorta Hukuku, Beta Yayınları, Đstanbul, 2008, s. 39, 48.  
642 ERDEM, (CIF SALES), s. 123. 
643 Sigorta şirketlerinin murakebesine ilişkin 7397 Sayılı Kanun’un 539 Sayılı KHK ile muaddel 29. 
maddesi halen yürürlükte olup Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki sigortalarını 
münhasıran Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak 
zorunda olduklarını düzenler. Mezkûr maddenin a bendi uyarınca bu düzenlemeden istisna tuttuğu 
sigortalardan birisi ise ihracat ve ithalat konusu mallar için yapılan nakliyat sigortalarıdır.: KENDER, 
a.g.e., s.168, 169. 
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cinsinden yapılmalıdır644. Söz konusu % 10’luk kısım alıcının satım sözleşmesinden 

sağlayacağı muhtemel faydaya karşılık gelmesi amacıyla düzenlenmiştir645. 

Alıcının talep etmesi halinde olanak varsa satıcı, savaş, grev, ihtilâle ve halk 

ayaklanmasına karşı malların sigortasını yaptırmalıdır. Bu durumda söz konusu 

risklere ilişkin primler alıcı tarafından ödenmelidir646.  

Aksine anlaşma bulunmadıkça, sigorta sözleşmesi Kargo Kuralları Enstitüsü 

(Londra Sigortacılık Kurumu)’nün asgari teminat hükümlerine647 veya diğer benzer 

kurallar bütününe648 uyumlu olmalıdır649. Londra Sigortacılar Kurumu‘nun 

düzenlemiş olduğu Enstitü Kargo Kuralları’na göre, satıcının C Kuralları uyarınca 

“asgari kapsamlı“, B Kuralları uyarınca orta kapsamlı“, A Kuralları uyarınca “çok 

geniş kapsamlı“ sigorta yaptırması mümkündür. Enstitü Kargo Kuralları’nın C 

grubunda düzenlenen sigorta sözleşmeleri asgari olarak CIF teriminde yapılması 

gereken sigorta sözleşmesinin kapsamı için yeterlidir. Enstitü Kargo Kuralları’nın B 

ve C grubunda düzenlenen sigorta sözleşmelerinin himaye kapsamı daha geniştir. A 

grubu sigortalar en geniş kapsama sahiptir; ancak A gurubu sigorta sigorta 

sözleşmelerinde de sigorta himayesi sanıldığının aksine tüm riskleri 

kapsamamaktadır. Gabin ya da aciz hali nedeniyle uğranılan zararlar ve geç 

teslimden kaynaklanan (sermaye) kazanç kaybı sigorta himayesine dahil değildir650. 

                                                 
644 Incoterms 2000, s. 66; GUÉDON, a.g.e.,  s. 109 
645 RAMBERG, a.g.e., s. 121. 
646 RAMBERG, a.g.e., s. 120; ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 121. 
647 “Londra Sigortacılar Enstitüsü tarafından geliştirilen tekne ve yük sigortası poliçesi (Lloyds Ship 
and Goods Policy) ilk olarak 1779’da kaleme alınmış ve daha sonra 1983’te revize edilerek “MAR” 
poliçesi halinde getirilmiştir. (MAR, Marine Insurance Policy- Deniz Sigortası Poliçesi). Bu poliçenin 
en önemli özelliği içinin boş oluşu ve tarafların istedikleri özel şartları buraya derc edebilmeleridir. 
Uygulamada MAR poliçesi her zaman değişik Enstitü Klozları ile tamamlanmaktadır. Enstitü ilk 
olarak 1884’te yayınladığı ve zaman için de gözden geçirdiği klozları 1982 yılından itibaren 
değiştirmiştir. 1963-1981 yılları arasında kullanılan üç tür Enstitü Hamule (Yük- Kargo) Klozu, 
“F.P.A”, “W.A.” ve “All Risks” klozları 1.1.1982’den başlayarak yerlerini A,B ve C harfleriyle ifade 
edilen üç yeni hamule klozuna bırakmıştır.” (ERDEM’den naklen, CIF SALES, s. 127, dn. 372). 
648 Uygulamada Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) “Teknik ve Klozlar 
Komitesi” tarafından hazırlanan “Enstitü Klozları” yanı sıra Amerikan Deniz Sigortacıları Enstitüsü 
(American Institute of Marine Underwriters) tarafından hazırlanan “Enstitü Klozları” da tercih 
edilmektedir.: ERDEM, (CIF SALES), s. 127. 
649 Bu anlamda Enstitü Kargo Klozları, Enstitü Savaş Klozu ve Enstitü Grev Klozu teminata dahil 
olan ve olmayan rizikoları belirlemektedir. Ancak belirtmek gerekir ki Enstitü Klozları bunlarla sınırlı 
değildir. Kargo açısından uygulamada Enstitü Savaş Muafiyeti Klozu [Institute War Cancellation 
Clause (Cargo) 1.12.1982 CL. 254], Enstitü Radyoaktif Etkilenmeden Muafiyet Klozu (Institute 
Raioactive Contamination Exclusion Clause, 1.10.1990 CL. 356), Enstitü Derecelendirme Klozu 
(Institute Classification Clause 1.1.1990 CL.66) da kullanılmaktadır.: ERDEM, (CIF SALES), s. 140. 
650 RAMBERG, a.g.e., s. 120. 
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Sigorta sözleşmesi alıcının malları teslim alıp hasar yükümlülüğü alıcıya 

geçtiği andan itibaren ortaya  çıkacak, taşıma esnasında meydana gelecek rizikoları 

kapsamalıdır651. 

Kara sigortalarından farklı olarak, denizcilik rizikolarına karşı sigortada 

sigorta ettiren konumundaki satıcının bu sigorta türüne özgü bazı yükümlülükleri 

vardır. Örneğin, satıcı sigorta sözleşmesinin kuruluşu sırasında rizikoyu 

kıymetlendirmeye yarayan önemli hususları bildirmelidir. Zira bu tür sigortalarda 

hem sigorta ettiren hem de sigortacının bu bilgilendirmede bulunması kanun hükmü 

gereğidir (TTK 1363 ve 1364). Rizikoyu ağırlaştırmamak (TTK 1332, 1379) veya 

rizikonun gerçekleştiğini bildirme (TTK 1377) yükümlülükleri de sigortalı olarak 

alıcıya ait olmasının yanı sıra sigorta ettiren olarak satıcıya da aittir652.  

Satıcı alıcıya sigorta poliçesi ve sigorta tazminatı için gerekli diğer herhangi 

bir kanıtı da sunmak zorundadır653.  

 

c. Alıcının Yükümlülükleri 

CIF teriminde alıcının B1 ve B9 hükümleri arasındaki tüm yükümlülükleri 

CFR teriminde olduğu gibidir654. 

 

 

(1) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

B 10 hükmü uyarınca alıcı sigorta sözleşmesi için gerekli her türlü bilgiyi 

satıcıya sağlamakla yükümlüdür (CIF B10)655. CIF teriminde belirtilmesi gereken bir 

husus şudur ki; satıcı asgari standartlardaki sigorta sözleşmesini yaptırdığında, ek bir 

sigorta himayesi gerekiyorsa alıcı malları kendisi de ayrıca sigorta ettirebilir656. 

 

 

 

                                                 
651 RAMBERG, a.g.e., s. 121. 
652 ERDEM, (CIF SALES),  s.121, 122. 
653 Incoterms 2000, s. 66. 
654 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, C, 1, c. 
655 Incoterms 2000, s. 71. 
656 RAMBERG, a.g.e., s. 121. 
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3. CPT (Carriage Paid To) Taşıma Ödenmiş Olarak 

a. Genel Olarak 

  

CPT terimi, sözleşme konusu malların demiryolu, denizyolu, havayolu, içsular 

veya bunlardan birkaç tanesinin beraber kullanılması ile multimodel olarak taşınması 

hallerinde kullanılabilecek bir terimdir657. 

CPT terimi ile benzer prensipleri taşıyan CPT teriminin ortaya çıkış sebebi, 

CFR teriminin sadece deniz taşımacılığına uygun olmasına rağmen bu prensiplere her 

tür taşımacılıkta duyulan ihtiyaç olmuştur658.  

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslimi Yükümlülüğü 

Satıcının; malların sağlanması ve ticari fatura veya ona eşdeğer elektronik 

mesaj sunma yükümlülüğü CFR ve CIF terimlerine göre herhangi bir farklılık arz 

etmemektedir659.  

CPT teriminde; satıcı, malları belirtilen tarihte veya kararlaştırılan süre 

içerisinde, belirlenen yerde, kararlaştırılan noktaya (veya kararlaştırılmamış olması 

halinde A3 hükmü uyarınca kendi amacı için en uygun noktaya) kadar taşınması için 

taşıma sözleşmesini akdettiği taşıyıcı/taşıyana660 teslim etmekle yükümlüdür (CPT 

A3)661. Ard arda birden fazla taşıyıcı/taşıyanın bulunması halinde, malların ilk 

taşıyıcı/taşıyana teslim edilmesiyle A3 uyarınca teslim gerçekleşmiş sayılır662. CPT 

teriminde teslim CFR ve CIF terimlerinin aksine gemi ile değil, taşıyıcı ile 

bağlantılıdır663.  

 

                                                 
657 Incoterms 2000, s. 73. 
658 GUÉDON, a.g.e.,  s. 117 vd. 
659 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, C, 1, b, (1). 
660 CPT teriminde taşıyıcı FCA teriminde olduğu gibi, bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların, 
demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, içsular veya bu yolların bazılarının beraber kullanılmasıyla 
taşınması yükümlülüğünü üstüne alan veya bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir kişiyi 
ifade eder.: Incoterms 2000, s. 73, Bkz. Dördüncü Bölüm, B, 1, b, (1). 
661 GUÉDON, a.g.e.,  s. 117 vd. 
662 Incoterms 2000, s. 74. 
663 RAMBERG, a.g.e., s. 124. 
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(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

Satıcının lisans, yetkiler ve diğer formalitelere ilişkin yükümlülükleri CFR ve 

CIF terimlerinde olduğu gibi düzenlenmiştir664. 

 

(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

CPT teriminde, satıcının malları kontrol etme, paketleme ve işaretleme 

yükümlülüğü diğer terimlerin bu hususa ilişkin  düzenlemeleri ile aynıdır665. 

 

(4) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

 Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirtilen yerden 

kararlaştırılan noktaya, yani varma yerine kadar, olağan şekilde ve olağan rota 

izlenerek taşınması için gerekli olan ve olağan koşulları içeren taşıma sözleşmesini 

yapmakla yükümlüdür (CPT A3a)666. Söz konusu varma yeri; belirli herhangi bir yer, 

bir havalimanı veya alıcının fabrikası olarak tespit edilebilir667.  

Satıcının taşıma sözlşemesi yapma yükümlülüğü kapsamındaki masraflara 

taşıma ücreti yanında yükleme ve boşaltma masrafları da dahildir668. 

CPT teriminin, her türlü taşıma şekli için kullanılabileceğini yukarıda 

belirttik669. Bu nedenle satıcının yapacağı taşıma sözleşmesi demiryolu, deniz taşıma, 

hava taşıma, içsu taşıma sözleşmesi olabileceği gibi, bir multimodel taşıma sözleşmesi 

de olabilir.  

Taşımanın tamamlanacağı nokta taraflar arasında kararlaştırılmamış veya 

uygulamayla belirlenmemişse satıcı varma yerinde kendi amacına en uygun noktayı 

varma noktası olarak seçebilir670. 

CPT terimi denizyoluyla gerçekleşecek taşımalarda teslimin malların gemi 

küpeştesini aşmasıyla gerçekleşmediği her halde kullanılabilir. Örneğin, konteyner 

                                                 
664 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, C, 1, b, (2). 
665 Incoterms 2000, s. 76; Bkz. yuk.  Dördüncü Bölüm, C. 
666 Incoterms 2000, s. 74; GUÉDON, a.g.e.,  s. 117 vd. 
667 GUÉDON, a.g.e.,  s. 117 vd. 
668 GUÉDON, a.g.e.,  s. 117 vd. 
669 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, C, 3, a. 
670 Incoterms 2000, s. 74. 
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taşımalarında  veya malların demiryolu vagonları, römork ya da yarı römorklar içinde 

gemi ile taşınmas hallerinde CPT teriminin kullanılması mümkündür671. 

 

(5) Mallara Đlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 

Satıcı, kural olarak mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiği ana; yani 

taşımayı gerçekleştirecek taşıyıcı/taşıyana teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin 

tüm hasara katlanmakla yükümlüdür (CPT A4)672. Hasarın geçişi konusunda CPT 

terimi de B5 hükmünü saklı tutmuştur673. Terim hasarın geçişi ile ilgili olarak, hasarın 

geçeceği an dışında E ve F Grubu ile C Grubunda bulunan diğer terimlerden farklı bir 

düzenlemeye sahip değildir674. 

 

(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Satıcının masrafları karşılama yükümlülüğü,  CFR ve CIF terimlerinde olduğu 

gibidir675. Ancak taşıma sözleşmesi gereğince ödenecek yükleme ve boşaltma 

masraflarını da satıcı karşılamak zorundadır676. 

CPT terimi de masrafları karşılama yükümlüğü hususunda B6 hükmünü saklı 

tutmuştur677. 

 

(7) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satıcının alıcıya iki hususu ihbar yükümlülüğü vardır. Bunlardan ilki,  malların 

A4 hükmü uyarınca taşıyıcı/taşıyana teslim edildiğidir. Đkincisi ise, alıcının malları 

teslim alması için gerekli olan olağan önlemleri almasını sağlayacak her türlü 

husustur. Alıcı ihbar yükümlülüğünü yeteri kadar önceden yerine getirmelidir678.  

Satıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonuçları Incoterms 

kapsamında düzenlenmemiş olmakla beraber, yükümlülüğün yerine getirilmemesi 

sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğinden sözleşmenin tabi olduğu hukukun sözleşmeye 

                                                 
671 RAMBERG, a.g.e., s. 124. 
672 RAMBERG, a.g.e., s. 125. 
673 Incoterms 2000; s. 58; Bkz.: yuk. s. 105. 
674 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, A; B; C. 
675 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, C, 1, b, (6). 
676 GUÉDON, a.g.e.,  s. 117 vd. 
677 Incoterms 2000, s. 76.  
678 Incoterms 2000; s. 76. 
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aykırılık hükümleri uygulanır679. 

 

(8) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcı, eğer teamülde mevcutsa, masrafları kendisine ait olmak üzere A3 

hükmü gereğince akdedilen taşıma sözleşmesi kapsamında düzenlenen taşıma belgesi 

ya da belgelerini alıcıya sunmakla yükümlüdür (CPT A8)680. Satıcı bu 

belgeyi/belgeleri alıcıya sunarak taşıma sözleşmesi akdetme ve  malları 

taşıyıcı/taşıyana teslim etme yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispat eder681. Söz 

konusu taşıma belgeleri, taşıma türüne göre; bir konişmento, devredilemez bir deniz 

taşıma senedi, içsu taşıma belgesi, havayolu taşıma senedi, demiryolu hamule senedi, 

karayolu hamule senedi veya çok vasıtalı taşıma belgesi olabilir682.  

Ayrıca, CPT teriminde de alıcı ve satıcının elektronik haberleşme hususunda 

anlaşmış olmaları halinde, A8 hükmünde belirtilen tüm belgelerin yerini eşdeğer 

elektronik mesajlar alabilir683. 

 

(9) Satıcının Diğer Yükümlülükleri 

Satıcı, yukarıda belirtilenlerle birlikte, CFR teriminde açıklanan diğer 

yükümlülükleri684 de yerine getirmek zorundadır (CPT 10)685. 

 

c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Alıcının satım bedelini ödeme yükümlülüğü E ve F Gurubu terimlerden 

herhangi bir farklılık taşımamaktadır686. 

CIF teriminde mal bedeli taşıma ücreti ve sigorta ücretini içinde barındırır687. 

                                                 
679 RAMBERG, a.g.e., s. 126. 
680 Incoterms 2000; s. 76. 
681 RAMBERG, a.g.e., s. 126. 
682 Incoterms 2000; s. 76. 
683 Incoterms 2000; s. 76. 
684 Dördüncü Bölüm, C, 1, b, (10). 
685 Incoterms 2000; s. 78. 
686 Bkz. yuk. A; B.  
687 CARR/STONE, a.g.e., s. 42. 
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(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

CPT teriminde alıcının lisans, yetki ve formalitelere ilişkin yükümlülüğü 

CFR teriminde olduğu gibidir688.   

 

 

(3) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Alıcı, mallar teslim edildiğinde teslimi kabul etmek ve malları varma yerinde 

taşıyandan teslim almakla yükümlüdür (CPT B4)689.Alıcının malları teslim alma 

yükümlülüğü, C Gurubu terimlerde ortak olduğu üzere, malların taşıyıcı/taşıyana 

tesliminin kabulü ve varma yerinde taşıyıcı/taşıyandan tesellümü şeklinde iki kritik 

noktayı içerir690. 

  

(4) Mallara Đlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 

CPT terimi B5 hükmüne göre mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiği andan 

itibaren mallara ilişkin hasara katlanma yükümlülüğü alıcıya geçer (CPT B5)691. 

Diğer terimlerde olduğu gibi B5 hükmü, B7 hükmünü saklı tutmuştur. Alıcının 

B7 hükmü uyarınca uygun ihbarda bulunmaması halinde mallara ilişkin hasara 

katlanma yükümlülüğü teslim anından önce alıcıya geçer692. 

 

(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

CPT teriminde de alıcı, teslimden sonra ortaya çıkan ve taşıma sözleşmesi 

kapsamında değerlendirilemeyen masrafları, ithalatla ilgili gümrük masraflarını ve 

sözleşmede aksine hüküm yoksa, çıkış ülkesinin kamu düzeni gereği olanlar hariç 

olmak üzere kalite kontrol hariç yolculuk öncesi yapılan denetim masraflarını 

                                                 
688 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, C, 1, c, (2). 
689 Incoterms 2000, s. 75. 
690 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, C, 1, c, (3).  
691 Incoterms 2000, s. 75; GUÉDON, a.g.e., s. 117 vd. 
692 Incoterms 2000, s. 75; GUÉDON, a.g.e., s. 117 vd. 



 
 

140 

karşılamakla yükümlüdür693. CFR teriminden farklı olarak CPT terimi masraflara 

ilişkin düzenlemesinde A3 hükmünü değil, A3a hükmünü saklı tutmuştur; zira CPT 

teriminde satıcının taşıma ve sigorta sözleşmelerinden sadece A3a hükmünde 

düzenlenen taşıma sözleşmesini akdetme yükümlülüğü bulunmaktadır694. 

 

(6) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü  

Alıcı malların sevk zamanını ve/veya varma yerini belirleme yetkisine sahip 

ise, satıcıyı bu hususlarda yeteri kadar önceden bilgilendirmekle yükümlüdür (CPT 

B7)695. Alıcı bu yükümlüğünü yerine getirmezse, malların tesliminden önce mallara 

ilişkin hasara katlanma yükümlülüğü alıcıya geçmekle beraber,  bu nedenle ortaya 

çıkacak her türlü ek masrafı da alıcı karşılamak zorunda olur696. 

 

(7) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan 

Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 

Alıcı, satıcının A8 hükmü uyarınca sunduğu teslim kanıtı olan taşıma belgesini  

sözleşmeye uygun olması şartıyla kabul etmekle yükümlüdür (CPT B8)697. Teslim 

kanıtının kabulüne ilişkin diğer terimlerde yaptığımız açıklamalar CPT terimi için de 

geçerlidir698. 

 

(8) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

Alıcının malların denetlenmesine ilişkin yükümlülüğü CFR terimi ile aynı 

şekilde düzenlenmiştir699.  

 

(9) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcı, CFR teriminde olduğu üzere A10 hükmünde sözü edilen belgelerin ve 

bunlara eşdeğer elektronik mesajların sağlanması için ortaya çıkan tüm masraflar ve 

                                                 
693 GUÉDON, a.g.e.,  s. 117 vd. 
694 Incoterms 2000, s. 77. 
695 Incoterms 2000, s.77. 
696 RAMBERG, a.g.e., s. 130; GUÉDON, a.g.e., s. 117 vd. 
697 Incoterms 2000, s. 77. 
698 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, C. 
699 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, C, 1, c, (8). 
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harçları karşılamak, bu konularda satıcının kendisine yaptığı yardım nedeniyle ortaya 

çıkan tüm masraf ve harçları tazmin etmekle yükümlüdür700. 

  

4. CIP (Carriage and Insurance Paid To) Taşıma ve Sigorta 

Ödenmiş Olarak  

a. Genel Olarak 

CIP terimi, çok vasıtalı olanlar da dahil, her türlü taşıma şekli için 

kullanılabilir701. 

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

CIP teriminde satıcının taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi akdetme 

dışındaki tüm yükümlülükleri CPT teriminde olduğu gibidir702.  

 

(1) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirtilen yerden 

kararlaştırılan noktaya kadar taşınması için gerekli olan taşıma sözleşmesini yapmakla 

yükümlüdür (CIP A3a)703. Taşıma sözleşmesi olağan koşulları içermeli; mallar olağan 

rota izlenerek, olağan şekilde taşınmalıdır. Bu taşıma sözleşmesi bir demiryolu, 

karayolu, denizyolu, havayolu, içsular veya bu yolların bazılarının beraber 

kullanılacağı bir taşıma sözleşmesi olabilir704.  

 Taraflar arasında belirli bir varma noktası kararlaştırılmamışsa veya 

uygulama ile belirlenmemişse, satıcı belirlenen varma yerinde kendi amacına en 

uygun noktayı seçme hakkına sahiptir705. 

 

(2) Sigorta Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendine ait olmak üzere, taşıma sırasında gerçekleşecek olası 

hasarlara karşı malların sigorta sözleşmesini yapmak ve sigorta primlerini ödemekle 
                                                 
700 Incoterms 2000, s. 79. 
701 Incoterms 2000, s. 81. 
702 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, C, 3. 
703 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 8; TODD, a.g.e., s. 48 
704 Incoterms 2000, s.81, 82. 
705 Incoterms 2000, s. 82. 
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yükümlüdür (CIP A3b)706. Satıcının sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü CIF 

teriminde olduğu gibidir707; ancak CIP terimi malların denizyolu dışındaki yollarla 

taınması hallerinde de kullanılabildiğinden, yapılan yük sigortası deniz sigortası 

olmayabilir.  

Sigorta masraflarında gerçekleşecek herhangi bir artış da satıcının 

sorumluluğunda olacaktır708.  

 

c. Alıcının Yükümlülükleri 

 CIP teriminde alıcının B1 ve B9 hükümleri arasındaki tüm yükümlülükleri 

CPT teriminde olduğu gibidir.  

 

(1) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

B 10 hükmü uyarınca alıcı satıcının talebi üzerine satıcıya ek sigorta sağlaması 

amacıyla gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdür709.  

Genellikle satıcı malların fatura değeri ve tesliminden sigorta sözleşmesi için 

gerekli birçok hususu bilmekle beraber, bilmediği ve sigorta sözleşmesinin akdi için 

gerekli olan her türlü bilgiyi satıcının talep etmesi halinde alıcı satıcıya sağlamakla 

yükümlüdür710.  

 

D. D Grubu Terimler 

1. DAF (Delivered at Frontier) Sınırda Teslim 

a. Genel Olarak 

DAF terimi daha çok satım konusu malların demiryolu ile taşınacağı 

sözleşmelerde ve deniz veya havayolu ile taşımayı kapsamayan kıtalararası ihracatta 

(Continental Export) kullanılmaktadır711.  

                                                 
706 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 47; TODD, a.g.e., s. 48; KAYA (ÜLGEN, Ticari 
Đşletme Hukuku), s. 258. 
707 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, C, 2, b, (2). 
708 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 47; TODD, a.g.e., s. 48. 
709 Incoterms 2000, s. 87. 
710 RAMBERG, a.g.e., s. 135; GUÉDON, a.g.e.,  s. 129 vd. 
711 Incoterms 2000, s. 89; RAMBERG, a.g.e., s. 138; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 50; 
Đngiltere’ de DAF terimi gıda ithalatçıları tarafından malların menşe ülkesi sınırı belirtilmek istenilip 
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DAF terimi kullanılırken terimin yanına teslimin gerçekleşeceği sınırın adının 

yazılması gerekir712. 

 

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı, satım sözleşmesinde belirtilen nitelikteki malları ve ticari faturayı veya 

ona eşdeğer elektronik mesajı ve sözleşmenin gerektirebileceği diğer uygunluk 

kanıtlarını sağlamakla yükümlüdür (DAF A4)713. 

Satıcı, malları kararlaştırılan tarih veya süre içerisinde, sınırda belirlenen 

teslim yerinde, gelen taşıma aracında boşaltılmamış olarak teslim etmekle 

yükümlüdür (DAF A4)714.  

DAF teriminde “sınır” kavramı, ihracatın yapıldığı ülkenin sınırı dahil olmak 

üzere her türlü sınırı ifade eder715. Bu nedenle sınırdaki teslim yerinin ve/ya  

noktasının isim olarak belirtilerek kesinleştirilmesi büyük önem taşımaktadır716. 

Malların tesliminin yanı sıra masrafların bölüşümü ve hasara katlanma 

yükümlülüğünün geçişinin sınırda gerçekleşecek olması da sınırın belirtilmesi 

zorunluluğunun sebeplerindendir717.  

DAF teriminde ve D gurubunda bulunan tüm terimlerde satıcı malları varış 

yerinde teslim etmekte olduğundan DAF teriminin kullanıldığı satım sözleşmeleri 

boşaltmada satım niteliğindedir718.  

DAF terimi ithal ülkesi sınırında belli bir teslim noktası belirtililerek 

kullanılmalıdır719. Eğer böyle bir nokta tespit edilmemişse, satıcı ithal ülkesi sınırında 

kendisi için en uygun teslim yerini seçebilir720. 

                                                                                                                                          
“franco frontier” şeklinde ifade edilerek kullanılmaktadır.: D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 
50. 
712 ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 3. 
713 Incoterms 2000; s. 90. 
714 Incoterms 2000; s. 90; GUÉDON, a.g.e., s. 137 vd. 
715 Incoterms 2000, s. 89; ERDEM, (Makaleler), s. 246. 
716 Incoterms 2000, s. 89; ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 122. 
717 GUÉDON, a.g.e., s. 137 vd. 
718 RAMBERG, a.g.e., s. 139. 
719 Örneğin “DAF Fransa-Đtalya (Modane)” şeklindeki bir kullanımda satıcı Fransa-Đtalya sınırındaki 
Modane’de belirtilen varma yerinde malları teslim eder.: ERDEM, (Makaleler), s. 246; 
D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 50.  



 
 

144 

DAF terimi tüm taşıma şekillerinde kullanılabilir; ancak uygulamada en fazla 

taşımanın demiryolu ile gerçekleştirileceği satım sözleşmelerinde kullanıldığı 

görülmektedir. Demiryolu ile gerçekleştirilen taşımalarda malların vagonlardan 

boşaltılıp başka vagonlara yüklenmeksizin sınırı geçtiğinden, DAF teriminde malların 

direk olarak alıcının tasarrufuna bırakılmasından bahsetmek mümkün değildir. Bu 

nedenle alıcının talep etmesi halinde, satıcı malların ithal ülkesinde nihai varma yerine 

kadar taşınmasını sağlayacak bir taşıma belgesini721 alıcıya sağlamalıdır722. 

DAF teriminde taraflar satıcının, gelen taşıma aracından malların 

boşaltılmasından sorumlu olması ve satıcının boşaltmaya ilişkin hasar ve masrafları 

üstlenmesini istiyorlarsa satış sözleşmesine bu amaçla açık bir ifade eklemelidirler723. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malları alıcının 

tasarrufuna bırakmak için gerekli olan her türlü ihraç iznini veya resmi izni veya 

belgeleri almak ve uygulandığı ölçüde, malların sınırda belirlenen yere ihracı ve başka 

ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür 

(DAF A2)724. 

Đhraç işlemlerinden satıcı sorumlu olduğu için herhangi bir ihracat yasağından 

satıcı sorumlu olur. Ayrıca satıcı ek vergi, harç, başkaca ek resmi yükümlülükler ve 

kararlaştırılanın üstünde ihraç giderine sebep olacak her türlü ek masrafı da 

karşılamak zorundadır. Satıcıyı bu gibi ihtimallere karşı koruyacak hükümlerin 

sözleşmeye dahil edilmesi mümkündür725. 

Malların ithal ülkesine varması için başka ülke/ülkelerden geçmesi gerekiyorsa 

satıcı bunun için gerekli olan her türlü transit geçiş formalitesini yerine getirmelidir726. 

 

 

                                                                                                                                          
720 RAMBERG, a.g.e., s. 139. 
721 “through railway consignment” 
722 RAMBERG, a.g.e., s. 139. 
723 Incoterms 2000, s. 89. 
724 Incoterms 2000; s. 90. 
725 RAMBERG, a.g.e., s. 139  
726 RAMBERG, a.g.e., s. 139. 
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(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcının kontrol etme yükümlülüğü E ve F Grubu terimlere göre herhangi bir 

farklılık taşımamaktadır727. Satıcı ancak sözleşmede kararlaştırılmış olması halinde 

yükleme öncesi (before shipment) denetimi yaptırmakla ya da masrafını karşılamakla 

yükümlü olur728. 

Satıcı, satım sözleşmesi akdedilmeden önce taşımaya ilişkin koşullar kendisine 

bildirildiği ölçüde, malları taşımaya ve sınırda teslime uygun olarak ambalajlamak 

zorundadır. Satıcı, taşımaya ilişkin koşullar kendisine bildirildiği ölçüde, sınırdan 

sonra devam edecek taşımalar için de gerekli ambalajlamayı yapar. Bu 

ambalajlamaların masrafları satıcıya aittir729.  

 

(4) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü  

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların kararlaştırılmışsa varma 

noktasına, varma noktası söz konusu değilse uygulamada belirlenen noktaya bu da 

yoksa sınırda belirtilen yere taşınması için taşıma sözleşmesi yapmakla yükümlüdür 

(DAF A3ai)730. Varma noktasının kararlaştırılmamış veya uygulamayla belirlenmemiş 

olduğu hallerde satıcı  varma yerinde kendisine en uygun noktayı seçebilir731.  

Alıcının talep etmesi halinde satıcı, hasarı ve masrafı alıcıya ait olmak üzere 

sınır aşıldıktan sonra malların nihai varma noktasına kadar ulaştırılması için gerekli 

olan olağan taşıma sözleşmesini (Durchfraghvertrag)732 yapmayı kabul edebiilir733. 

D Grubunda bulunan tüm terimlerde satıcının taşıma sözleşmesi yapma 

yükümlülüğü alıcının malları teslim almasını etkilediğinden önemlidir. Satıcının 

olağan olmayan bir taşıma şeklini tercih etmesi malların alıcı tarafından tesellümünü 

zorlaştırıyor ya da daha masraflı hale getiriyorsa satıcı bu nedenle ortaya çıkan ekstra 

masraflara katlanmak ve riskleri üstlenmek zorundadır734. 

 
                                                 
727 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, A; B. 
728 Incoterms 2000; s. 92; RAMBERG, a.g.e., s. 141. 
729 Incoterms 2000; s. 94. 
730 Incoterms 2000; s. 90. 
731 RAMBERG, a.g.e., s. 139. 
732 DOĞAN, a.g.m., s. 364. 
733 Incoterms 2000; s. 90; Bu düzenleme Incoterms 2000’in getirdiği bir yeniliktir.: RAMBERG, 
a.g.e., s. 139. 
734 RAMBERG, a.g.e., s. 139. 
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            (5) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Satıcı malların A4 hükmü uyarınca teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin 

hasara katlanmakla yükümlüdür (DAF A5)735. Tüm terimlerde olduğu gibi DAF 

teriminde de B5 hükmü saklı tutulmuştur ve bu hükümdeki hallerde hasara katlanma 

yükümlülüğü erken olarak alıcıya geçer736. 

  

(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Satıcı, mallar A4 hükmü uyarınca teslim edilinceye kadar ortaya çıkan mallara 

ilişkin tüm masraflar ile uygulandığı ölçüde ihracat işlemlerine ilişkin gümrükleme ile 

ilgili masrafları ve malların ihracı ve A4 hükmü uyarınca tesliminden önce mallar 

başka bir ülkeden transit geçecekse bunun için ödenmesi gereken her türlü resim, 

vergi ve harçları ödemekle yükümlüdür (DAF A6)737. 

Tüm terimlerde olduğu gibi DAF teriminde de B6 hükmü saklı tutulduğundan 

B6 hükmündeki hallerde masraflara katlanma yükümlülüğü erken olarak alıcıya 

geçer738. 

 

(7) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satıcı, malların sınırda belirlenen yere sevk edildiğini alıcıya bildirmekle 

yükümlüdür (DAF A7)739. Bu şekilde alıcı malların kararlaştırılan ya da satıcı 

tarafından seçilen varma noktasına ne zaman ulaşacağından haberdar edilir. Ayrıca 

satıcı alıcının malları tesellümlü için gerekli önlemleri almasını sağlayacak bilgileri 

yeteri kadar önceden alıcıya bildirmek zorundadır740.  

 

(8) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların sınırda belirlenen yerde 

teslimi için gerekli olan olağan belgeyi veya diğer kanıtı, mallar sınırda teslim 

                                                 
735 Incoterms 2000; s. 92; GUÉDON, a.g.e.,  s. 137 vd. 
736 RAMBERG, a.g.e., s. 140. 
737 Incoterms 2000; s. 92. 
738 RAMBERG, a.g.e., s. 140. 
739 Incoterms 2000; s. 92. 
740 Incoterms 2000; s. 92; RAMBERG, a.g.e., s. 140. 
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edildiğinde alıcıya sağlamakla yükümlüdür (DAF A8). Taraflar satıcının malların 

alıcının nihai varma yerine kadar ulaşması için taşıma sözleşmesi yapmasını 

kararlaştırmışlarsa, alıcının talebi halinde satıcı alıcıya bu sözleşmeye ilişkin taşıma 

belgesini de  risk ve masrafları alıcıya ait olmak üzere sağlamak zorundadır741.  

Tarafların elektronik haberleşmede anlaşmış olmaları halinde tüm bu 

belgelerin yerini eşdeğer EDI mesajları alabilir742. 

 

(9) Satıcının Diğer Yükümlülükleri  

Satıcı, alıcının talep etmesi halinde, malların ithal veya ihraç işlemleri ve 

gerekiyorsa diğer bir ülkeden transit geçişleri için gerekli olabilecek ve yükleme ya da 

menşe ülkesinde verilen her türlü belgenin ya da elektronik mesajın edinilmesinde 

alıcıya yardımcı olmakla yükümlüdür (DAF A10)743.  

DAF terimi alıcıyı sigorta sözleşmesi yapmakla yükümlü tutmazken, eğer alıcı 

sigorta sözleşmesi yapacaksa satıcı alıcıya malların sigortalanması için gerekli olan 

her türlü bilgiyi sağlamak zorundadır744. 

 

       c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Alıcının satım bedelini ödeme yükümlülüğü E ve F Gurubu terimlerden 

herhangi bir farklılık taşımamaktadır745. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

Alıcı her türlü ithal iznini veya diğer resmi izinleri veya belgeleri hasar ve 

masrafları kendisine ait olmak üzere temin etmekle yükümlüdür (DAF B2). Ayrıca 

                                                 
741 Incoterms 2000; s. 94; Incoterms 2000; s. 92; RAMBERG, a.g.e., s. 141. 
742 Incoterms 2000; s. 94. 
743 Incoterms 2000; s. 94. 
744 Incoterms 2000; s. 94. 
745 RAMBERG, a.g.e., s. 114. 
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alıcı uygulandığı ölçüde malların ithali ve sınırdan sonra taşınmaları için gerekli olan 

tüm gümrük işlemlerini tamamlamak zorundadır746. 

Sözleşmede bir “relief” kloz olmadıkça herhangi bir ithalat yasağı alıcıyı mal 

bedelini ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz747.  

 

(3) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Alıcı A4 hükmü uyarınca teslim edildiği takdirde malları teslim almakla 

yükümlüdür748. 

DAF A4 hükmü uyarınca satıcı malların belirlenen tarihte ya da belirlenen 

periyod içinde teslim etmekle yükümlüdür. Alıcının malları tesellüm yükümlülüğü de 

bu belirli tarih ya da periyod içerisinde söz konusu olur. Alıcı süresinden önce 

gerçekleşen teslimi kabul etmekle yükümlü değildir; ancak istediği taktirde süresinden 

önce gerçekleşecek teslimi kabul etmesine engel yoktur. Malların kararlaştırılan 

tarihten ya da periyoddan sonra, geç teslim edilmesi halinde alıcı sözleşmenin tabi 

olduğu hukuk hükümleri uyarınca satıcıyı sözleşmeye aykırılıktan sorumlu tutabilir. 

Bu durumda alıcı uğradığı zararların tazminini isteyebileceği gibi temel bir aykırılığın 

söz konusu olması halinde sözleşmeyi feshedebilir749. 

 

(4) Mallara Đlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 

Alıcı mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiği andan itibaren mallara ilişkin 

her türlü hasara katlanmakla yükümlüdür (DAF B5)750. B7 hükmü uyarınca alıcı 

teslim tarihini veya teslim alma noktasını belirleme yetkisine sahip olup yeteri kadar 

önceden satıcıya teslim noktasını bildirmezse, malların ayırt edilmiş olması şartıyla 

kararlaştırılan teslim tarihinden ya da periyodun sona ermesinden itibaren mallara 

ilişkin hasara katlanma yükümlülüğü mallar teslim edilmiş olmasa da erken olarak 

alıcıya geçer751. Malların ayırt edilmiş sayılması için, sözleşme konusu mallar 

                                                 
746 Incoterms 2000; s. 91; GUÉDON, a.g.e., s. 137 vd. 
747 “Relief” kloz ve etkileri için: Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, B, 2, c, (2). 
748 Incoterms 2000; s. 91. 
749 RAMBERG, a.g.e., s. 143. 
750 Incoterms 2000; s. 93; GUÉDON, a.g.e., s. 137 vd.; RAMBERG, a.g.e., s. 143.  
751 Incoterms 2000; s. 93. 
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olduğunun belirtilmesi gerekir752, zira boşaltmada satışlarda kullanılan DAF 

teriminde, boşaltmada nev’i borcu olan malların alıcısı konumunda birden fazla kişi 

(alıcı) bulunabilmektedir. Belirtmek gerekir ki, ancak malların dökme şekilde ve her 

bir alıcıya ait olan kısım ayırt edilmeksizin birden fazla alıcıya gönderilmesi halinde 

satıcının malları taşıyıcıya teslim etmiş olması malların ayırt edilmiş olduğu anlamına 

gelmez753. 

 

(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcı, mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildikleri andan itibaren mallara 

ilişkin tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür (DAF B6)754. Malların taşıma 

aracından boşaltılması masrafları da bunlara dahildir. A4 hükmü uyarınca teslim 

edilmelerine rağmen alıcı tarafından tesellüm edilmemeleri ya da alıcının B7 uyarınca 

zorunlu olduğu ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde malların ayırt 

edilmiş olmaları şartıyla masraflara katlanma yükümlülüğü erken olarak alıcıya geçer. 

Uygulandığı ölçüde, malların ithali ve sonraki taşımalar için ve başka bir ülkeden 

transit geçmeleri için  gerekli olan bütün resim, vergi ve diğer harçlarla gümrük 

işlemlerinin masraflarını da alıcı karşılar755.  

DAF terimi yaygın olarak demiryolu taşımalarının tercih edildiği satım 

sözleşmelerinde kullanıldığından mallar sınırdaki teslim noktasında dahi vagonlardan 

indirilmemektedir. Bu durumda sınırdaki teslim noktası masrafların da taraflar 

arasında paylaştırıldığı noktayı teşkil eder. Bu noktadan geçene dek satıcıya ait olan 

masraflara katlanma yükümlülüğü, malların bu noktayı aştığı andan itibaren alıcıya 

geçer756. 

Boşaltmada satışlarda kullanılan DAF teriminde malların varma yerine 

ulaştıklarında sözleşme konusu mallar olarak ayırt edilmemiş olmaları halinde- 

örneğim bulk taşımalarda- sözleşme konusu mallar ayırt edilinceye kadar ortaya 

çıkacak herhangi bir ek masrafa katlanmakla yükümlü değildir. Mallar ayırt edildikten 

sonra ise, alıcı teslim yeri ya da zamanını belirleme hususunda yetkisi olmasına 

                                                 
752 RAMBERG, a.g.e., s. 145. 
753 RAMBERG, a.g.e., s. 143. 
754 Incoterms 2000; s. 93. 
755 Incoterms 2000, s. 93. 
756 RAMBERG, a.g.e.,  s. 145. 
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rağmen gerekli ihbarda bulunmuyorsa, bu nedenle ortaya çıkan her türlü ek masrafları 

-örneğin ekstra depolama ya da sigorta masrafları- karşılamak zorunda olacaktır757. 

DAF teriminde ithalat formalitelerinin yerine getirme yükümlülüğü alıcıya ait 

olduğundan758 bu formaliteler nedeniyle ortaya çıkan her türlü masrafı da alıcı 

karşılar759. 

 

(6) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü  

Alıcıya  belirli süre içinde teslim zamanı veya teslim alma yerini belirleme 

yetkisi verilmişse alıcı bu tespitleri yapıp satıcıya ihbarda bulunmakla yükümlüdür 

(DAF B7)760. Alıcının yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde mallara ilişkin 

hasara katlanma yükümlülüğü malların teslim edilmesinden önce alıcıya geçer; yanı 

sıra ihbarda bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan her türlü ek masrafı da alıcı 

karşılamak zorunda olur761.  

 

(7) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan 

Knaıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 

Alıcı, satıcının A8 hükmüne uygun olarak sunduğu taşıma belgesi ya da diğer 

teslim kanıtını kabul etmekle yükümlüdür (DAF B8)762. Sözleşmeye uygun olmasına 

rağmen sunulan teslim kanıtını kabul etmeyen alıcı, sözleşmeye aykırı davranmış olur. 

Bu durumda satıcının, sözleşmenin feshi ya da zararlarının tazmini gibi talep hakları 

söz konusu olur. Ayrıca diğer terimlerde olduğu gibi, alıcı uygun olmayan -örneğin 

malların hasarlı ya da sözleşmede kararlaştırılan kalitede olmadığını gösteren-  teslim 

kanıtlarını kabul etmekle yükümlü değildir763. 

 

 

 

                                                 
757 RAMBERG, a.g.e., s. 144. 
758 Incoterms 2000, s. 91. 
759 RAMBERG, a.g.e., s. 144. 
760 Incoterms 2000, s. 93. 
761 RAMBERG, a.g.e., s. 145. 
762 Incoterms 2000, s. 95. 
763 RAMBERG, a.g.e., s..145. 
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  (8) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

 Alıcı ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği muayene masrafları hariç, yükleme 

öncesinde malların muayenesine ilişkin tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür 

(DAF B9)764. Bazı sözleşmelerde bu masraflarında tamamen ya da kısmen satıcıya ait 

olacağı ya da malların satım sözleşmesine uygun olmadığı tespit edilirse masraflardan 

satıcının sorumlu olacağı kararlaştırılmaktadır765.  

Malların yükleme öncesi denetiminin kamu makamı tarafından zorunlu 

tutulduğu ülkelerdeki durum için daha önceki terimlerdeki açıklamalarımız 

geçerlidir766. 

  

(9) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcı, satıcının A10 hükmü uyarınca edinilmesinde yardımcı olduğu belgeler 

için ortaya çıkan tüm masrafları karşılamak ve harçları ödemek, satıcının bununla 

ilgili yaptığı tüm masrafları ve ödediği harçları tazmin etmekle yükümlüdür (DAF 

B10)767.  

DAF teriminde alıcı ek olarak, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, 

gerekli olması halinde sınırın ilerisinde gerçekleşecek taşıma sözleşmesini satıcının 

yapması durumunda satıcıya kambiyo iznini, permileri, diğer belgeleri veya bunların 

onanmış suretlerini veya kapıdan kapıya taşıma belgesini ve sınırın ilerisinde 

gerçekleşecek taşıma belgesinin düzenlenmesi için nihai varma yerinin adresini 

vermekle yükümlüdür768. 

 

2. DES (Delivered Ex Ship) Gemide Teslim769  

a. Genel Olarak 

DES terimi sadece mallar deniz veya içsu veya çok vasıtalı taşıma ile varma 

limanında gemide teslim edilecekse kullanılabilir770. 

                                                 
764 Incoterms 2000, s. 95. 
765 RAMBERG, a.g.e., s. 145. 
766 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
767 Incoterms 2000, s. 95. 
768 Incoterms 2000, s. 95. 
769 DES terimi Incoterms’in yanı sıra Intraterms ve Amerikan Yeknesak Ticaret Kanunu (American 
Uniform Commercial Code)’nda da düzenlenmiştir.: D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 49.  
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DES terimi, kredi açılması bakımından bankalarca itibar edilen bir terim 

olmakla beraber geç ortaya çıkması ve CIF teriminin kullanımını yaygınlığı DES 

teriminin kullanımını oldukça azaltmaktadır771.  

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı, satım sözleşmesinde belirtilen nitelikteki malları ve ticari faturayı veya 

ona eşdeğer elektronik mesajı ve sözleşmenin gerektirebileceği diğer uygunluk 

kanıtlarını sağlamakla yükümlüdür (DES A1)772. 

DES teriminde satıcı malları kararlaştırılan tarihte ya da süre içerisinde taşıma 

sözleşmesinde belirlenen varma limanındaki boşaltma noktasında, malların 

niteliklerine uygun boşaltma araçları ile gemiden kaldırılmalarına olanak sağlayacak 

şekilde alıcının tasarrufuna bırakarak teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olur 

(DES A2)773. Yani DES teriminde teslim noktası gemide boşaltma noktasıdır774. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların alıcının 

tasarrufuna bırakılması için gerekli olan her türlü ihraç iznini veya resmi izni veya 

belgeleri almak ve uygulandığı ölçüde, malların sınırda belirlenen yere ihracı ve başka 

ülkeden transit geçişi için gerekli tüm gümrük işlemlerini tamamlamakla 

yükümlüdür775.Satıcının bu yükümlülüğü DAF teriminden herhangi bir farklılık 

göstermemektedir776. 

 

 

 

                                                                                                                                          
770 Incoterms 2000, s. 97. 
771 GUÉDON, a.g.e., s. 149 vd. 
772 Incoterms 2000, s. 98. 
773 Incoterms 2000, s. 98. 
774 RAMBERG, a.g.e., s. 149. 
775 Incoterms 2000; s. 90. 
776 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, b, (2).  
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(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcının kontrol etme yükümlülüğü E ve F Gurubu terimlere göre herhangi bir 

farklılık taşımamaktadır777. Satıcı sözleşmede belirtilmediği müddetçe malları 

muayene ettirmekle yükümlü değildir778.  

 

 

(4) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü  

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirtilen varma 

limanında ve var ise kararlaştırılmış noktaya kadar taşınması için gerekli taşıma 

sözleşmesini yapmakla yükümlüdür (DES A3a). Bir varma noktasının 

kararlaştırılmamış ve uygulamayla da belirlenmemiş olması halinde satıcı varma 

limanında kendi amacına en uygun noktayı seçebilir779. DES terimi, taşıma sözleşmesi 

yapma yükümlülüğü hususunda taşımanın deniz ya da içsu veya çok vasıtalı taşıma 

şeklinde gerçekleşmesi  ve bir limanda son bulması dışında DAF teriminden herhangi 

bir farklılık taşımamaktadır780.  

 

(5) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü  

DES teriminde de tüm terimlerde olduğu gibi mallar A4 hükmüne uygun 

olarak teslim edildikleri ana kadar satıcı mallara ilişkin hasara katlanmakla 

yükümlüdür781. Bu durumda mallar boşaltma noktasında boşaltmaya da uygun olarak 

alıcının tasarrufuna bırakıldığı ana kadar mallara ilişkin hasara katlanma yükümlülüğü 

satıcının üzerindedir. 

DES terimi de B5 hükmünü saklı tuttuğundan B5 hükmünde belirtilen halde 

teslim gerçekleşmese de hasara yükümlülüğü alıcıya geçer782. Bu husus aşağıda 

alıcının yükümlülüklülerinde açıklanacaktır.  

 

 

                                                 
777 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, A; B. 
778 Incoterms 2000; s. 98; RAMBERG, a.g.e., s. 150. 
779 Incoterms 2000; s. 98. 
780 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, b, (4). 
781 Incoterms 2000, s. 98; RAMBERG, a.g.e., s. 149. 
782 Incoterms 2000, s. 98; RAMBERG, a.g.e., s. 149. 
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(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Satıcı, taşıma sözleşmesinin yapılması için gerekli olan masrafların yanı sıra, 

malların geminin boşaltma noktasında alıcının tasarrufuna bırakıldığı ana kadar 

mallara ilişkin tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür (DES A6)783.  

Malların ihracatı için gerekli olan gümrükleme işlemlerine ilişkin her türlü 

masrafı ve A4 hükmü uyarınca tesliminden önce başka bir ülkeden transit geçecekse 

bunun için ödenmesi ödenmesi gereken tüm resim, vergi ve diğer harçları da 

uygulandığı ölçüde satıcı ödemekle yükümlüdür784. 

 

(7) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü  

Satıcı, malların A4 hükmüne uygun olarak teslimini sağlamak üzere belirlenen 

geminin tahmini varma zamanını ve alıcının malları tesellümü için normal olarak 

gerekli tüm önlemleri almasını sağlayacak bilgileri yeteri kadar önceden alıcıya 

bildirmekle yükümlüdür (DES A7)785.  

 

(8) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, alıcının boşaltmada malları 

taşıyandan talep etmesini sağlayacak olağan taşıma belgesini veya belgelerini alıcıya 

sunmakla yükümlüdür (DES A8). Bu taşıma belgesi/ belgeleri devredilebilir bir 

konişmento786, devredilemez bir deniz taşıma senedi, içsu taşıma belgesi, havayolu 

taşıma senedi, demiryolu hamule senedi, karayolu taşıma senedi ya da çok vasıtalı 

taşıma belgesi olabilir787. 

Alıcı malları taşıyıcıdan teslim almasına olanak sağlayacak bir belgeye ihtiyaç 

duyacaktır. Bu hususta geleneksel olarak en uygun olan belge konişmento olup 

özellikle dökme mal taşımalarında DES teriminin kullanıldığı hallerde konişmento 

hala en üstün belge durumundadır. Bununla birlikte uygulamada konişmento, 

                                                 
783 Incoterms 2000, s. 100. 
784 Incoterms 2000, s. 100. 
785 Incoterms 2000; s. 100. 
786 Satıcı alıcıya konişmento sunmadığı hallerde bir teslim belgesi vermek zorundadır.: 
D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 49. 
787 Incoterms 2000; s. 100. 
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yüklenen miktarı birden çok alıcı arasında paylaştıracak şekilde düzenlenen teslim 

belgeleri ile yer değiştirmektedir788. 

Tarafların elektronik haberleşmede anlaşmış olmaları halinde tüm bu 

belgelerin yerini eşdeğer EDI mesajları alabilir789. 

 

(9) Satıcının Diğer Yükümlülükleri 

DES teriminde satıcının diğer yükümlülükleri DAF teriminden herhangi bir 

farklılık göstermemektedir790. 

 

c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Alıcının satım bedelini ödeme yükümlülüğü E ve F Gurubu terimlerden 

herhangi bir farklılık arz etmemektedir. Satıcı satım sözleşmesinde belirtildiği şekilde 

semeni ödemekle yükümlüdür791. Kural olarak, alıcı malları varış limanında gemide 

(A4 hükmüne uygun olarak) teslim aldığı anda satım bedelini ödemekle yükümlü 

olur792.  

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

Alıcı hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere her türlü ithal iznini ve 

resmi izni almakla ve ithalat için gerekli olan her türlü gümrük işlemini yerine 

getirmekle yükümlüdür793. Herhangi bir ithalat yasağı söz konusu olduğundan satım 

                                                 
788 RAMBERG, a.g.e., s. 150. 
789 Incoterms 2000; s. 100. 
790 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, b, (9). 
791  Incoterms 2000; s. 99. 
792 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 49; Yazarlara göre, varma sözleşmelerinin (boşaltmada 
teslim sözleşmelerinin) CIF sözleşmelerden ayrıldığı nokta belgelerin mallarla beraber gitmemesi, 
buna rağmen malların varma yerinde parçalar halinde alıcıya tesliminin gerekli olmasıdır. Bunun 
sonucu olarak, malların taşıma sırasında telef olmadı halinde alıcı mal bedelini ödeme 
yükümlülüğünden kurtulacak ve peşin ödediği bedel varsa da bunu geri alma hakkına sahip olacaktır.:  
D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 49. 
793 Incoterms 2000; s. 99. 
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sözleşmesinde alıcıyı mal bedelini ödemekten muaf tutacak bir şart bulunmadıkça 

alıcı ithalat yasağı nedeniyle satım bedelini ödeme yükümlülüğünden kurtulmaz794. 

 

 

(3) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Alıcı mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiğinde malları teslim almakla 

yükümlüdür795. Alıcının malları tesellüm noktası boşaltma henüz gerçekleşmeden 

ancak malların boşaltmaya hazır halde tasarrufuna sunulduğu noktadır. 

Malların alıcı tasarrufuna bırakılması sözleşmede kararlaştırılan belli tarihte ya 

da periyod içinde gerçekleştirilmelidir. Erken ve geç teslim hallerinde DAF teriminde 

açıkladığımız sonuçlar ortaya çıkacaktır796. 

 

(4) Mallara Đlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 

Alıcı mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiği andan itibaren mallara ilişkin 

her türlü hasara katlanmakla yükümlüdür (DES B5)797. DAF teriminde olduğu gibi 

alıcı B7 hükmü uyarınca ihbar yükümlülüğünü yerine getirmezse mallara ilişkin 

hasara katlanma yükümlülüğü malların ayırt edilmiş olması şartıyla, teslim edilmiş 

olmasalar dahi alıcıya geçer798. Alıcının DES B7 hükmü uyarınca belirleme yetkisine 

sahip olabileceği hususlar varma zamanı ve/veya varma limanındaki teslim 

noktasıdır799. 

 

(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcı malların gemiden boşaltılmasına ilişkin boşaltma masrafları da dahil 

olmak üzere, A4 hükmü uyarınca teslim edildikleri andan itibaren mallara ilişkin tüm 

masrafları karşılamakla yükümlüdür (DES B6)800. Malların A4 hükmüne uygun olarak 

alıcının tasarrufuna sunulmuş olmalarına rağmen alıcı tarafından tesellüm edilmeleri 

veya alıcının B7 hükmü uyarınca gerekli ihbarda bulunmaması halinde malların ayırt 
                                                 
794 Incoterms 2000; s. 92;  RAMBERG, a.g.e., s. 151. 
795 Incoterms 2000; s. 99. 
796 RAMBERG, a.g.e., s.152; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, c, (3). 
797 Incoterms 2000, s. 99. 
798 Incoterms 2000, s. 99. 
799 Incoterms 2000, s. 99. 
800 Incoterms 2000, s. 101. 
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edilmiş olmaları şartıyla mallara ilişkin masraflara katlanma yükümlülüğü mallar 

henüz teslim edilmeden alıcıya geçer. Ayrıca alıcı, uygulandığı ölçüde malların ithali 

için ödenmesi gereken tüm resimler vergiler ve diğer harçlar ile gümrükleme 

işlemlerine ilişkin tüm masrafları da karşılamakla yükümlüdür801.  

 

(6) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Alıcının  belirli süre içinde teslim zamanı veya belirlenen varma limanındaki 

teslim alma noktasını belirleme yetkisi varsa yeteri kadar önceden bu hususları 

satıcıya bildirmekle yükümlüdür802. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen alıcı, 

teslimden önce mallara ilişkin hasar yükümlüğüne katlanmak ve satıcının bu nedenle 

ortaya çıkan masraflarını da karşılamak zorundadır803. 

 

(7) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan 

Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 

Alıcı satıcının A8 hükmüne uygun olarak sunduğu taşıma belgesi ya da diğer 

teslim kanıtını kabul etmekle yükümlüdür (DES B8) 804. Sözleşmeye uygun olmasına 

rağmen sunulan teslim kanıtını kabul etmeyen alıcı sözleşmeye aykırı davranmış olur. 

Bu durumda satıcının, sözleşmenin feshi ya da zararlarının tazmini gibi talep hakları 

söz konusu olur. Bununla birlikte diğer terimlerde olduğu gibi alıcı uygun olmayan -

örneğin malların hasarlı ya da sözleşmede kararlaştırılan kalitede olmadığını gösteren-  

teslim kanıtlarını kabul etmekle yükümlü değildir805. 

 

(8) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

Alıcı ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği muayene masrafları hariç, yükleme 

öncesinde malların muayenesine ilişkin tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür 

(DES B9)806.  

  

                                                 
801 Incoterms 2000, s. 99. 
802 Incoterms 2000, s. 99. 
803 RAMBERG, a.g.e., s. 153. 
804 Incoterms 2000, s. 95. 
805 RAMBERG, a.g.e., s. 145. 
806 Incoterms 2000, s. 95. 
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(9) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcı, satıcının kendisine temin edilmesinde yardımcı olduğu belge ve eşdeğer 

elektronik mesajların edinilmesi için gerekli olan tüm masrafları ve harçları ödemeli 

ve satıcının bu nedenle yaptığı tüm masrafları ve ödediği harçları tazmin etmelidir807. 

 

3. DEQ (Named Port of Destination) Rıhtımda Teslim808  

a. Genel Olarak  

DEQ terimi de Incoterms 2000 revizyonunda temel değişiklerden birinin 

gerçekleştirildiği bir terimdir809.  

DEQ terimi  sadece mallar denizyolu veya içsu veya çok vasıtalı taşıma ile 

varma limanında gemiden rıhtıma (iskeleye) boşaltılmakla teslim edilecekse 

kullanılabilir810. Terimi multimodal taşımalarda son taşımanın deniz yoluyla olması 

halinde de kullanılabilir811. 

  

DEQ terimi oldukça az bilinen ve az kullanılan bir terimdir812. 

  

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı, satım sözleşmesinde belirtilen nitelikteki malları ve ticari faturayı veya 

ona eşdeğer elektronik mesajı ve sözleşmenin gerektirebileceği diğer uygunluk 

kanıtlarını sağlamakla yükümlüdür (DEQ A1)813. 

DEQ teriminde satıcı malları varma limanında iskelede alıcıya teslim etmekle 

yükümlüdür (DEQ A4)814. 

                                                 
807 Incoterms 2000, s. 101. 
808 DEQ terimi Đngiliz uygulamasında “Ex quay” şeklinde de kullanılmakla beraber kullanımı oldukça 
seyrektir.. Terimin kullanımındaki bu seyrekliğin sebebi satıcının varma yerindeki uygulamaya aşina 
bir temsilci veya acente olmadıkça malların varma yerinde boşaltılmasına ilişkin sorumluluğu 
üstlenmek istememesidir.: D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 50. 
809 ERDEM, (Makaleler), s. 225. 
810 Incoterms 2000; s. 105. 
811 ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 122. 
812 Incoterms 2000; s. 105; GUÉDON, a.g.e., s. 157 vd. 
813 Incoterms 2000; s. 106. 
814 RAMBERG, a.g.e., s. 157; Satım sözleşmesinde malları rıhtımdan alarak depo, terminal vb. bir 
yere götürme yükümlülüğü satıcıya ait olacağı belirtilmişse DEQ terimi yerine DDU veya DDP 
terimlerinin tercih edilmelidir.: ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 123. 
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(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

Satıcının bu yükümlülüğü DAF ve DES teriminden herhangi bir farklılık 

göstermemektedir. Yani satıcı ihraç formalitelerini yerine getirmek ve gerekli tüm 

izinleri almakla yükümlüdür (DEQ A2)815. Terimde taraflar malların ithalinde ödenen 

masrafları kısmen veya tamamen satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, 

satım sözleşmesine bu amaçla açık bir ifade eklemelidirler816.  

DEQ terimi Incotersm 2000 revizyonunda temel olarak değişikliğe uğrayan 

terimlerdendir. 2000 revizyonunda önce terim uyarınca malların ithalat 

formalitelerinin yerine getirilmesi yükümlülüğü satıcıya aitken, Incoterms 2000 bu 

yükümlülüğün alıcıya ait olacağını düzenlemektedir. Değişikliğin sebebi uygulamada 

karşılaşılan güçlüklerdir; zira satıcının varma ülkesinde yerine getirilecek ithalat 

formalitelerinden sorumlu tutulması  pratik bir düzenleme değildir. Alıcı ithalat 

ülkesinde bulunduğundan ithalat yükümlülüklerini alıcının yerine getirmesi daha 

kolaydır817. 

Öngörülemeyen bir ithalat yasağının söz konusu olması halinde ortaya çıkan 

sonuçlar diğer terimlerden herhangi bir farklılık göstermemektedir818. 

 

(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcının kontrol etme yükümlülüğü E ve F Gurubu terimlere göre herhangi bir 

farklılık arz etmemektedir819.  

 

 

                                                 
815 Incoterms 2000; s. 106; Incoterms 2000 revizyonunda en önemli maddi değişikliklerden birisi 
DEQ teriminde bu hususta gerçekleştirilmiştir.  Đhracata işlemlerini satıcının gerçekleştirdiği önceki 
versiyonların aksine Incoterms 2000 DEQ teriminde ithalat formalitelerinin yerine getirilmesi alıcının 
yükümlülüğüdür. Yani ithalat serbestleşmesi (importfreimachung) satıcının yükümlülüğü halinde 
getirilmiştir. Birçok ülkede gümrükleme işlemlerinde meydana gelen değişikler nedeniyle ilgili ülkede 
ikamet eden tarafın gümrük işlemlerini üstüne alması, vergi ve diğer harçları ödemesi pratikteki 
ihtiyaçlara cevap vermektedir.: ERDEM, (Makaleler), s.248; DOĞAN, a.g.m., s. 363. 
816 Incoterms 2000, s. 105. 
817 RAMBERG, a.g.e., s. 156; Bkz.: yuk. s.  
818 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
819 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, A; B. 
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(4)Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü  

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirtilen varma 

limanında eğer kararlaştırılmışsa bu rıhtıma taşınması için gerekli yere kadar 

taşınması için gerekli taşıma sözleşmesini yapmakla yükümlüdür820. Bir varma 

noktasının kararlaştırılmamış ve uygulamayla da belirlenmemiş olması halinde satıcı 

varma limanında kendi amacına en uygun noktayı seçebilir821. Satıcının olağan 

olmayan bir taşıma sözleşmesi tercih etmesi nedeniyle malların taşıyandan teslim 

alınması normale göre güçleşir ya da daha pahalı hale gelirse oluşan ekstra masrafları 

satıcı karşılar ve ekstra risklere de satıcı katlanır.  

 

(5) Mallara Đlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 

DEQ teriminde de mallar A4 hükmüne uygun olarak teslim edildikleri ana 

kadar satıcı mallara ilişkin hasara katlanmakla yükümlüdür (DEQ A5)822. DEQ terimi 

de hasarın geçişi hususunda B5 hükmünü ayrık tutmuştur823. 

  

(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Satıcının masrafları karşılama yükümlülüğü düzenleme itibariyle DES 

teriminden herhangi bir farklılık göstermemektedir824. 

DEQ teriminde satıcı malları gemiden rıhtıma boşaltmakla da yükümlü 

olduğundan, boşaltma masraflarını da karşılamak zorundadır. Dok masrafları, 

hamallık ücretleri bu masraflardandır825. 

 

(7) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satıcı, malların A4 hükmüne uygun olarak belirlenen geminin tahmini varma 

zamanını (ETA)826 ve alıcının malları alması için normal olarak gerekli olan önlemleri 

almasını sağlayacak hususları yeteri kadar önceden alıcıya bildirmekle yükümlüdür 

                                                 
820 Incoterms 2000, s. 106. 
821 Incoterms 2000, s. 98. 
822 Incoterms 2000, s. 106.  
823 Incoterms 2000, s. 106.  
824 Incoterms 2000, s. 108; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 2, b, (6).  
825 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e.,  s. 50. 
826 “estimated time of arrival”: RAMBERG, a.g.e., s. 158. 
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(DEQ A7)827. Satıcının bu yükümlüğünü yerine getirmemesinin sonuçları Incoterms’ 

te düzenlememiş olup diğer terimlerde bu hususa ilişkin olarak yaptığımız 

açıklamalarımız DEQ terimi için de geçerlidir828.  

 

(8) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, alıcıya teslim ordinosunu ve/veya 

malların rıhtımdan (iskeleden) kaldırmasına olanak sağlayacak olağan taşıma 

belgesini veya belgelerini sağlamakla yükümlüdür. Her terimde olduğu gibi DEQ 

teriminde de tarafların elektronik haberleşme konusunda anlaşmış olmaları halinde bu 

belgelerin yerini eşdeğer elektronik mesajlar alabilir829. Belge teminine ilişkin 

yükümlük diğer terimlerden farklı herhangi bir düzenleme içermemektedir830. 

DEQ teriminde de DES teriminde olduğu gibi konişmentonun yerini malların 

birden fazla alıcıya bölünerek teslimini sağlayacak teslim belgelerinin alabilir831. 

 

(9) Satıcının Diğer Yükümlülükleri 

DEQ teriminde satıcının diğer yükümlülükleri DAF ve DES teriminden 

herhangi bir farklılık göstermemektedir832. 

 

c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Alıcının satım bedelini ödeme yükümlülüğü E ve F Gurubu terimlerden 

herhangi bir farklılık taşımamaktadır833. 

 

 

                                                 
827 Incoterms 2000, s. 108. 
828 RAMBERG, a.g.e., s. 158; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
829 Incoterms 2000, s. 108. 
830 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
831 RAMBERG, a.g.e., s. 158. 
832 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, b, (9); 2, b, (9). 
833 Incoterms 2000, s. 107; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, A; B. 
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(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

Alıcı DES teriminde olduğu gibi, hasar ve masrafları kendisine ait olmak 

üzere, ithalata ilişkin her türlü formaliteyi yerine getirmekle ve bununla ilgili gümrük 

işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür ( DEQ B2)834. 

  

(3) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Alıcı mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiğinde, yani varma limanında 

rıhtımda malları teslim almakla yükümlüdür (DEQ B4)835. Malların teslimi belirlenen 

tarih ya da periyod içinde gerçekleşmek zorunda olduğundan, alıcı da malları bu tarihe 

veya süre içinde teslim almakla yükümlüdür. Satıcının teslim yükümlülüğünü geç 

veya erken yerine getirmesi olasılıklarının sonuçları daha önceki terimlerde 

açıkladığımız gibidir836. 

 

(4) Mallara Đlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 

Alıcı mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiği andan itibaren mallara ilişkin 

her türlü hasara katlanmakla yükümlüdür (DEQ B5)837. B7 hükmü saklı 

tutulduğundan, alıcı B7 hükmü uyarınca gerekli ihbarda bulunmazsa hasara katlanma 

yükümlülüğü malların ayırt edilmiş olması şartıyla erken olarak alıcıya geçer838. 

 

(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcının masraflara katlanma yükümlüğü diğer terimlerden herhangi bir 

farklılık taşımamakla beraber, bu terimde masrafların paylaşımını belirleyecek kritik 

nokta teslimin gerçekleştiği yer olan varma yeri rıhtımı (iskele) dır839. DEQ teriminde 

malları iskelede teslim edildiğinden DES teriminin aksine alıcının boşaltma 

masraflarını karşılama yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Malların tesliminden 

sonraki tüm depolama ve nihai varma yerine taşıma masrafları ise alıcıya aittir. 

                                                 
834 Incoterms 2000, s. 107. 
835 Incoterms 2000, s. 107. 
836 RAMBERG, a.g.e., s. 160; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
837 Incoterms 2000, s. 107. 
838 Incoterms 2000, s. 107. 
839 Incoterms 2000, s. 108. 
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Malların tesellümünü geciktirmesi halinde, bu nedenle ortaya çıkan her türlü ek 

masraftan alıcı sorumlu olacaktır. Ancak bunun için malların sözleşme konusu mallar 

olarak ayırt edilmiş olması gerekmektedir. Dökme mal taşımalarında, malların 

sözleşme konusu mallar olarak ayırt edilmesine kadar belirttiğimiz ek masraflar 

alıcıya geçmeyecektir840.  

Alıcı B7 hükmü uyarınca gerekli ihbarda bulunmaması nedeniyle ortaya 

çıkacak ek masrafları da karşılamakla yükümlü olacaktır841. 

 

(6) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Alıcının  satıcıya ihbarda bulunma yükümlülüğü DES teriminde olduğu 

gibidir842. 

 

       (7) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan 

Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 

Alıcı, satıcının A8 hükmüne uygun olarak sunduğu teslim ordinosu veya 

taşıma belgesi kabul etmekle yükümlüdür (DEQ B8)843. Alıcının bu yükümlülüğünü 

yerine getirmemesinin sonuçları DES teriminde olduğu gibidir844. 

 

(8) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

 Alıcının malları denetleme yükümlülüğü DAF ev DES terimlerinden herhangi 

bir farklılık taşımamaktadır845. 

(9) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcının diğer yükümlülükleri de DES teriminde olduğu gibidir846. 

 

 

 

                                                 
840 RAMBERG, a.g.e., s. 161. 
841 RAMBERG, a.g.e., s. 161. 
842 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 2, c, (6). 
843 Incoterms 2000, s. 109. 
844 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 2, c, (7). 
845 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, c, (8); 2, b, (8).  
846 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 2, c, (9). 
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4. DDU (Delivered Duty Unpaid) Rıhtımda Teslim847  

a. Genel Olarak   

 

DDU terimi, her türlü taşıma şekli için kullanılabilir.848 

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 

Satıcının bu yükümlülüğü teslim noktası dışında diğer terimlerden herhangi bir 

farklılık taşımamaktadır849. 

DDU teriminde satıcı, malları kararlaştırılan tarih veya süre içerisinde 

belirlenen varma yerinde boşaltılmamış olarak gelen taşıma herhangi bir taşıma 

aracında alıcı veya alıcı tarafından atanana diğer bir kimsenin tasarrufuna bırakarak 

teslim yükümlülüğünü yerine getirecektir (DDU A4)850. Satıcı mallar teslim noktasına 

ulaştıktan sonra onları boşaltmakla yükümlü değildir851. Incoterms 2000 malların 

alıcının işyerinde veya alıcının kontrolünde olan başka herhangi bir yerde teslim 

edileceği hallerde, teslimin malların taşıma aracında boşaltılmamış olarak alıcının 

tasarrufuna bırakılmasıyla teslimin tamamlanmış olacağını düzenlemiştir. Bunlar 

dışındaki hallerde ise malların alıcının malları alma aracına yüklenmesiyle teslim 

tamamlanmış olur852.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
847 DDU terimi Incoterms’in 1990 revizyonunda eklenmiş bir terimdir.: ERDEM, (Makaleler), s. 248; 
RAMBERG, a.g.e., s. 165 ; DDU ve aşağıda inceleyeceğimiz DDP terimleri tarafların malların hava 
yoluyla ve küçük guruplar halinde teslimi hususunda anlaştıkları hâller dışında uygulamada fazla 
kullanılmamaktadır. Ayrıca uygulamada bu terimler bazen “franco domicile” veya “free delivery” 
olarak da ifade edilmektedir.: D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 50. 
848 Incoterms 2000, s.113 
849 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
850 Incoterms 2000, s. 114. 
851 ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 123. 
852 RAMBERG, a.g.e., s. 165.  
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(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

Satıcının bu yükümlülüğü DAF, DES ve DEQ terimlerinde olduğu gibidir853. DDU 

teriminde satıcı ithalat formalitelerini yerine getirmekle yükümlü değildir854.  

DDU teriminde taraflar satıcının gümrük işlemlerini tamamlaması ve bundan 

kaynaklanacak masraflar ve hasarlar ile malların ithali için bazı masrafları 

üstlenmesini istiyorlarsa satım sözleşmesine bu amaçla açık bir ifade 

eklemelidirler855.  

Đthalat formalitelerinin de satıcının yükümlülüğünde olacağının 

kararlaştırılması halinde “DDU cleared for import” söz konusu olacaktır856. 

 

(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcının kontrol etme yükümlülüğü E ve F Gurubu terimlere göre herhangi bir 

farklılık taşımamaktadır857.  

  

(4) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirtilen varma yerine 

taşınması için gerekli olan taşıma sözleşmesini, yapmakla yükümlüdür (DDU A3a)858. 

Diğer terimlerde olduğu gibi, belli bir varma yerinin taraflarca veya uygulamayla 

tespit edilmemiş olması halinde varma limanında satıcı kendi amacına en uygun 

rıhtımı (iskeleyi) seçme hakkına sahiptir859. Ayrıca taşıma sözleşmesine ilişkin 

seçiminin ekstra masraflara neden olmasının sonuçları için D Gurubuna dahil diğer 

terimlerde yaptığımız açıklamalar geçerlidir860. 

 

  

                                                 
853 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, b, (2); 2, b, 2; 3, b,2. 
854 Incoterms 2000; s. 113; D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 51. 
855 Incoterms 2000, s. 113. 
856 GUÉDON, a.g.e., s. 167 vd. 
857 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
858 Incoterms 2000, s. 114. 
859 Incoterms 2000, s. 114. 
860 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, b, (4); 2, b, 4; 3, b, 4. 
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(5) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Satıcı, mallar varma yerinde taşıma aracında boşaltılmamış olarak alıcının 

tasarrufuna bırakıldığı ana kadar mallara ilişkin tüm hasara katlanmakla yükümlüdür 

(DDU A5)861. Hasara katlanma yükümlüğünün geçeceği nokta dışında, D Grubundaki 

diğer terimlerdeki ek açıklamalarımız ve B5 hükmünün saklı tutulması hali bu terim 

için de geçerlidir862. 

 

(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Malların teslim edildiği nokta genel prensip gereği bu terimde de masrafların 

satıcıda kalmaya devam ettiği son anı ortaya koymaktadır. Yani malların varma 

yerinde taşıma aracında boşaltılmamış olarak alıcıya teslim edildiği ana kadara 

mallara ilişkin tüm masraflara katlanma yükümlülüğü satıcıya aittir (DDU A6)863. 

Satıcı uygulandığı ölçüde varma ülkesinde ithalat için gerekli olan gümrük resmi 

dışında, malların taşınması için gerekli olan her türlü masrafı karşılayacaktır864. 

Bunun dışında satıcının ihracat işlemlerine ilişkin masraflara katlanma yükümlüğünün 

DAF, DES Yine diğer D Gurubu terimlerde olduğu gibi DDU teriminde de B6 

hükmündeki haller istisna tutulmuştur. Yani alıcının ithalat işlemlerine ilişkin 

yükümlülüklerini veya B7 hükmü uyarınca ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemesi 

halinde, alıcı bu nedenle ortaya çıkan ek masrafları, malların ayırt edilmiş olmaları 

şartıyla, karşılamakla yükümlü olacaktır865
.Bu hususa ilişkin açıklama aşağıda alıcının 

yükümlülükleri başlığı altında yapılacaktır. 

 

(7) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satıcı, malların sevk edildiğini ve alıcının malları teslim alması için normal 

olan önlemleri almasına yarayacak tüm bilgileri yeteri kadar önceden alıcıya ihbar 

                                                 
861 Incoterms 2000, s. 114. 
862 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, b, (5); 2, b, (5); 3, b, (5). 
863 Incoterms 2000, s. 116. 
864 Terim, gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesini bu işlemlere  ilişkin risklerin üstlenilmesi ve tüm 
ödemelerin yapılması, gümrük resimleri, vergiler ve diğer harçların ödenmesi  de dahil olmak üzere 
satıcıya ait bir yükümlülük olarak düzenlemiştir. Gümrük resmi ve malların ithalat için zamanında 
gümrüklenmemesinden kaynaklanan her türlü masraf ve hasar alıcı tarafından karşılanır.: ERDEM, 
(Makaleler), s. 249.  
865 RAMBERG, a.g.e., s. 165. 
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etmekle yükümlüdür (DDU A7)866. Satıcının bu yükümlülüğüne aykırılığın 

sonuçlarına ilişkin D Gurubu diğer terimlerde yaptığımız açıklamalar DDU terimi için 

de geçerlidir867.  

 

(8) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, alıcının malları teslim alması için 

gerek duyabileceği teslim ordinosu ve/veya malları rıhtımdan (iskeleden) kaldırmasını 

sağlayacak olağan taşıma belgesini veya belgelerini alıcıya sağlamakla yükümlüdür. 

Tarafların elektronik haberleşme konusunda anlaşmış olmaları halinde tüm bu 

belgelerin yerini eşdeğer elektronik mesajlar alabilir (DDU A8)868. Belge teminine 

ilişkin yükümlük diğer terimlerden farklı herhangi bir düzenleme içermemektedir869. 

Dökme mallarda konişmento yerine geçecek teslim belgeleri DDU terimi için de 

geçerlidir870. 

 

(9) Satıcının Diğer Yükümlülükleri 

DDU teriminde satıcının diğer yükümlülükleri DAF, DES  ve DEQ teriminden 

herhangi bir farklılık göstermemektedir871. 

DDU teriminde satıcı malları ihraç formalitelerini yerine getirmek zorunda 

olmakla beraber dispeçten sonra malların ithal formalitelerinin gerçekleştirilmesine 

ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte satıcı, alıcının 

ithalat işlemlerini yerine getirmesi hususunda gerek duyacağı belgelerin 

sağlanmasında alıcıya yardım etmek zorundadır. Satıcı bu yardımı tüm masraf ve riski 

alıcıya ait olmak üzere gerçekleştirir872. 

 

 

 
                                                 
866 Incoterms 2000, s. 116. 
867 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, b, (7); 2, b, (7); 3, b, (7). 
868 Incoterms 2000, s. 116. 
869 Bkz.: yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
870 RAMBERG, a.g.e., s. 166; Bkz.: yuk. s. 
871 Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 2, b, (8). 
872 RAMBERG, a.g.e., s. 167. 
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c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Alıcının satım bedelini ödeme yükümlülüğü E ve F Gurubu terimlerden 

herhangi bir farklılık arz etmemektedir873. 

Belirtmek gerekir ki, aksine anlaşma olmadıkça alıcı konişmentonun veya 

taşıma belgesinin ibrazı anında satım bedelini ödemek zorunda olmayıp satım bedeli 

malların alıcıya teslimi anında talep edilebilir hale gelir874. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

Alıcı DES ve DEQ  terimlerinde olduğu üzere, ithalata ilişkin her türlü 

formaliteyi yerine getirmekle ve bununla ilgili gümrük işlemlerini tamamlamakla 

hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere yükümlüdür (DDU B2)875.  

Mallara ilişkin herhangi bir ithalat yasağının bulunması alıcıyı satım bedelini 

ödeme yükümlülüğünden kurtarmayacaktır; meğer ki satım sözleşmesinde bir 

“kurtarma klozu876” bulunsun. Sözleşmede böyle bir kloz alıcıya ek süre 

kazandırabilecek veya sözleşmenin tabi olduğu hukuk hükümleri çerçevesinde 

sözleşmeyi fesih hakkı tanıyabilecektir877. 

 

(3) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Alıcı mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiğinde, yani varma yerinde 

herhangi bir taşıma aracında boşaltılmamış olarak alıcının veya alıcı tarafından atanan 

diğer bir kişinin tasarrufuna bırakıldığında malları teslim almakla yükümlüdür (DDU 

B4)878. Satıcının teslim yükümlülüğünü geç ya da erken yerine getirmesinin tesellüme 

etkisi diğer terimlerde açıkladığımız gibidir879. 

                                                 
873 Incoterms 2000; s. 107; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, A; B. 
874 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 51. 
875 Incoterms 2000, s. 115. 
876 “relief clause” 
877 RAMBERG, a.g.e., s.167. 
878 Incoterms 2000; s. 115. 
879 RAMBERG, a.g.e., s. 168; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
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(4) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Alıcı mallar A4 hükmü uyarınca teslim edildiği andan itibaren mallara ilişkin 

her türlü hasara katlanmakla yükümlüdür. DDU teriminde alıcının B2 hükmü 

gereğince ithalat işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirmemesi nedeniyle 

mallarda oluşacak her türlü ek hasara da alıcı katlanacaktır. Alıcının B7 hükmü 

uyarınca varma zamanını veya varma yerini satıcıya ihbar etmemesi halinde de teslim 

için kararlaştırılan tarihte ya da sürenin sonunda teslim gerçekleşmemiş olsa bile 

malların ayırt edilmiş olmaları şartıyla hasara katlanma yükümlülüğü alıcıya 

geçecektir880. Malların ayırt edilmiş olmasına ilişkin DAF teriminde yaptığımız 

açıklamalar burada da geçerlidir881. 

 

(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcının masraflara katlanma yükümlüğü diğer terimlerden herhangi bir 

farklılık taşımamakta olup bu terimde masrafların paylaşımını belirleyen kritik nokta 

malların varma yerinde taşıma aracında boşaltılmamış olarak alıcı veya onun 

tarafından tayin edilen diğer kişinin tasarrufuna bırakıldığı noktadır. Alıcının B2 

hükmü uyarınca ithalat işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

nedeniyle ortaya çıkacak her türlü ek masrafı da malların ayırt edilmiş olması şartıyla 

alıcı karşılamak zorunda olacaktır. Aynı sonuç alıcının B7 hükmündeki ihbar 

yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkacak ek masraflar için de 

geçerlidir. DDU teriminde ithalat işlemlerinin yerine getirilmesi alıcıya ait bir 

yükümlülük olduğundan, bu işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli olan her türlü 

masrafa da alıcı katlanmakla yükümlüdür882. 

  

  (6) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Alıcının  satıcıya ihbarda bulunma yükümlülüğü DES ve DEQ terimlerinde 

olduğu gibidir883. 

                                                 
880 Incoterms 2000, s. 115. 
881 RAMBERG, a.g.e., s. 169, Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, c, (2).  
882 Incoterms 2000, s. 117.  
883 Incoterms 2000, s. 117; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 2, c, (6); 3, c, (6). 
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(7) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan 

Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 

Alıcı, satıcının A8 hükmüne uygun olarak sunduğu teslim ordinosunu veya 

taşıma belgesini kabul etmekle yükümlüdür884. Alıcının bu yükümlülüğünü yerine 

getirmemesinin sonuçları D Grubunda bulunan diğer terimlerde açıkladığımız 

gibidir885. 

 

(8) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

Alıcının malları denetleme yükümlülüğü DAF, DES ve DEQ  terimlerinden 

herhangi bir farklılık taşımamaktadır886. 

 

(9) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcının diğer yükümlülükleri de D Grubu diğer terimlerde olduğu gibidir887. 

 

5. DDP  (Delivered Duty Paid) Gümrük Resmi Ödenmiş 

Olarak Teslim 

a. Genel  Olarak  

DDP terimi satıcının yükümlülüklerinin azami olduğu terimdir888. 

DDU terimi, iyi hazırlanmış bir organizasyon ile özellikle varış ülkesinde 

düzenli alışveriş yapılan ve ithalat gümrükleri yabancı olmayan bir ülke ise 

uygulaması çok pratik bir terimdir. Terim, başlangıçta az kullanılmasına rağmen 80’ li 

yıllarda kullanımı artmıştır. ABD dolarının Avrupa paralarına oranla değerinin çok 

yükseldiği bu yıllarda ABD, Avrupa’ dan mal almayı tercih etmiş; ancak ithalat 

                                                 
884 Incoterms 2000, s. 117. 
885 RAMBERG, a.g.e., s. 170; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
886 Incoterms 2000, s. 117; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, c, (8); 2, c, (8); 3, c, (8). 
887 Incoterms 2000, s. 117; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
888 Incoterms 2000, s. 121; Örneğin Đsviçre’de bir firmanın “DDP fabrikada Bâle” olarak tahıl satın 
alması halinde satıcı malları gümrük resmi ödenmiş olarak Bâle’deki alıcının fabrikasında teslim 
etmek zorunda olur.: ERDEM, (Makaleler), s. 251; DOĞAN, a.g.m., s. 363. 
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yapmaya alışık olmadığından DDP terimini kullanmıştır889. Dünya pazarında yüksek 

talebi çok aşan arz durumlarında DDU terimi tercih edilebilecektir890. 

DDP terimi, her türlü taşıma şekli için kullanılabilir891.  

 

b. Satıcının Yükümlülükleri 

(1) Malların Sağlanması ve Teslim Edilmesi Yükümlülüğü 

Satıcının bu yükümlülüğü malların ithalat işlemlerinin de tamamlanmış olarak 

teslim edilmesi zorunluluğu dışında DDU teriminde herhangi bir farklılık 

taşımamaktadır892. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 

Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, mallara ilişkin her türlü 

ihraç ve ithal iznini893 veya diğer resmi izni veya belgeleri temin etmekle 

yükümlüdür894. 

DDP teriminde taraflar malların ithalinde ödenecek bazı masrafları (örneğin 

Katma Değer Vergisi: KDV) satıcının yükümlülükleri dışında tutmak istiyorlarsa, 

satım sözleşmesine bu hususa ilişkin açık bir ifade eklemelidirler895. 

 

DDP terimi bir boşaltmada satış türü olup satıcının malları tüm formaliteler 

yerine getirilmiş olarak teslim etmekle yükümlü olduğu terimdir. Satıcı, uygulandığı 

ölçüde,malların varma ülkesi gümrük işlemlerinin yanı sıra üçüncü bir ülkeden 

geçmesi için gerekli olan gümrük işlemlerini de tamamlamakla yükümlüdür. Bu 

nedenle DDP teriminin kullanılacağı bir sözleşmede satıcı alıcının ülkesinde ithal 

                                                 
889 GUÉDON, a.g.e., s. 179 vd. 
890 DOĞAN, a.g.m., s. 363. 
891 Incoterms 2000, s. 121. 
892 Incoterms 2000, s. 122; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 4, b, (1). 
893 D’ARCY/MURRAY/CLEAVE, a.g.e., s. 51. 
894 Incoterms 2000, s. 122. 
895 Incoterms 2000, s. 121. 
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izni alabileceğinden emin olmalıdır896. Bu nedenle DDP terimi, satıcının doğrudan 

veya dolaylı olarak ithal izni alamadığı hallerde kullanılmamalıdır897. 

 

(3) Kontrol Etme, Paketleme ve Đşaretleme Yükümlülüğü 

Satıcının bu yükümlülüğü D Gurubu diğer terimlerde olduğu gibidir898.  

 

(4) Taşıma Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü 

Satıcının taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü DDU teriminden herhangi bir 

farklılık taşımamaktadır899. 

  

(5) Mallara Đlişkin Hasar Riskine Katlanma Yükümlülüğü 

Satıcının bu yükümlülüğü DDU teriminden herhangi bir farklılık 

taşımamaktadır900. 

 

(6) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Satıcının masrafları karşılama yükümlülüğü DDU terimi ile aynı olmakla 

beraber, DDP teriminde satıcı ithalat işlemlerine ilişkin tüm masrafları da 

karşılamakla yükümlüdür901. 

 

(7) Alıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Satıcının bu yükümlülüğü D Gurubundaki diğer terimlerden herhangi bir 

farklılık taşımamaktadır902.  

 

                                                 
896 RAMBERG, a.g.e., s. 172.  
897 Incoterms 2000, s. 121. 
898 Incoterms 2000, s. 124; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
899 Incoterms 2000, s. 122; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 4, b, (4). 
900 Incoterms 2000, s. 122; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 4, b, (6). 
901 Incoterms 2000, s. 124; RAMBERG, a.g.e., s. 174; Bkz.: yuk. s.; DDP terimi satıcının doğrudan 
veya dolaylı olarak ithal izni alamadığı hallerde kullanılmalıdır. Taraflar malların ithalinde ödenecek 
Katma Değer Vergisi  (KDV) gibi bazı masrafları satıcının yükümlülükleri dışında tutmak istiyorlarsa 
satış sözleşmesine bu duruma ilişkin bir açık bir ifade eklenmelidir. Örneğin, gümrük vergileri ve 
harçları ödenmiş ancak KDV hariç teslim anlamında taraflar “DDP KDV hariç” ifadesini 
kullanabilirler.: ERDEM, (Makaleler), 2008, s. 251; ŞANLI/EKŞĐ, a.g.e., s. 123. 
902 Incoterms 2000, s. 124; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
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(8) Teslimin Yapıldığına Dair Belge ya da Eşdeğer Elektronik 

Mesaj Sunma Yükümlülüğü 

Satıcının bu yükümlülüğü DDU teriminde olduğu gibidir903. 

 

(9) Satıcının Diğer Yükümlülükleri 

DDP teriminde ithalat formalitelerinin tamamlanmasına ilişkin yükümlülükler 

de alıcıya ait olduğundan varma ülkesinde alınması gerekli olan belgelerde alıcının 

satıcıya yardım etme olasılığı ortaya çıkmaktadır.  Bu kapsamda satıcı varma 

ülkesinde malları alıcının tasarrufuna bırakmak için gerekli olup yine ithal ülkesinden 

verilecek veya iletilecek her türlü belgenin veya eşdeğer elektronik mesajın temin 

edilmesinde alıcının yardımına ihtiyaç duyarsa bu belgelerin temin edilmesi için 

gerekli olan tüm masraf ve harçları ödemek ve alıcının bu nedenle yaptığı tüm masraf 

ve ödediği harçları tazmin etmekle yükümlüdür. Yine diğer terimlerde olduğu üzere 

satıcı alıcının talebi halinde, sigorta sözleşmesini akdetmesi için gerekli olan her türlü 

bilgiyi vermek zorunda olacaktır904. 

 

c. Alıcının Yükümlülükleri 

(1) Satım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 

Alıcının satım bedelini ödeme yükümlülüğü E ve F Gurubu terimlerden 

herhangi bir farklılık taşımamaktadır905. 

 

(2) Lisansların, Yetkilerin Alınması ve Đlgili Formalitelerin 

Yerine Getirilmesi Yükümlülükleri 

DDP teriminde ithalat işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin yükümlülükler 

satıcıya ait olmasına rağmen, satıcının talep etmesi halinde hasar ve masrafları 

satıcıya ait olmak üzere malların ithali için gerekli olan her türlü ithal iznini ve diğer 

resmi izni temin etmekte satıcıya yardımcı olmak zorundadır (DDP B2)906. 

  
                                                 
903 Incoterms 2000, s. 124; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 4, b, (8). 
904 Incoterms 2000, s. 124. 
905 Incoterms 2000, s. 123; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, A; B. 
906 Incoterms 2000, s. 123. 
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(3) Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 

Alıcının malların tesellümüne ilişkin yükümlülüğü DDU teriminde olduğu 

gibidir907. 

 

(4) Mallara Đlişkin Hasara Katlanma Yükümlülüğü 

Alıcının bu yükümlülüğü DDU teriminden herhangi bir farklılık 

göstermemektedir908. Ayrıca malların ayırt edilmesine ilişkin olarak DAF teriminde 

yaptığımız açıklamalar burada da geçerlidir909. 

 

(5) Masrafları Karşılama Yükümlülüğü 

Alıcının masraflara katlanma yükümlüğü diğer terimlerden herhangi bir 

farklılık taşımamakla beraber DDP teriminde alıcının ithalat formalitelerinin yerine 

getirilmesine ilişkin masraflara katlanmakla yükümlü olmadığı belirtilmelidir (DDP 

B6)910.  

DDP teriminin kullanıldığı bir satım sözleşmesinde, varış ülkesindeki 

uygulamalar taraflara yabancı ise teslimin mallar henüz araçta iken, boşaltılmamış 

olarak gerçekleşeceği ve boşaltmanın alıcının yükümlülüğünde olacağı 

kararlaştırılabilir. Terimin “DDP upon arrival of vehicle” şeklindeki kullanımıyla bu 

sonuç sağlanacaktır911. 

  

(6) Satıcıya Đhbar Yükümlülüğü 

Alıcının  satıcıya ihbarda bulunma yükümlülüğü D Gurubunda bulunan diğer 

terimlerden herhangi bir farklılık göstermemektedir912.  

 

 

 

 

                                                 
907 Incoterms 2000, s. 123; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 4, c, (3). 
908 Incoterms 2000, s. 125; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 4, c, (4). 
909 RAMBERG, a.g.e., s. 177; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, c, (4). 
910 Incoterms 2000, s. 125. 
911 GUÉDON, a.g.e., s. 179 vd. 
912 Incoterms 2000, s. 125; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
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(7) Teslimin Gerçekleştiğine Dair Satıcı Tarafından Sunulan 

Kanıtı Kabul Etme Yükümlülüğü 

Alıcı, satıcının A8 hükmüne uygun olarak sunduğu teslim ordinosu veya 

taşıma belgesi kabul etmekle yükümlüdür913. Alıcının bu yükümlülüğünü yerine 

getirmemesinin sonuçları D Gurubunda bulunan diğer terimlerde açıkladığımız 

gibidir914. 

 

(8) Malları Denetleme Yükümlülüğü 

Alıcının malları denetleme yükümlülüğü DAF, DES ve DEQ  terimlerinden 

herhangi bir farklılık taşımamaktadır915. 

 

(9) Alıcının Diğer Yükümlülükleri 

Alıcı, satıcının talep etmesi halinde ve hasar ve masrafı satıcıya ait olmak 

üzere,  malların kendi tasarrufuna bırakılması için gerekli olup ithal ülkesinden verilen 

veya iletilen her türlü belgenin veya eşdeğer elektronik mesajın edinilmesinde satıcıya 

her türlü yardımda bulunmakla yükümlüdür916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
913 Incoterms 2000, s.125. 
914 RAMBERG, a.g.e., s. 178; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D. 
915 Incoterms 2000, s. 178; Bkz. yuk. Dördüncü Bölüm, D, 1, c, (8); 2, c,(8); 3, c, (8). 
916 Incoterms 2000, s. 125. 
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SONUÇ 

 

Incoterms uluslararası ticari satım sözleşmelerinde uygulamadan ortaya çıkan 

belli başlı ticari terimlerin Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yeknesak bir 

yoruma kavuşturulmuş halidir. Milletlerarası Ticaret Odası ilk kez 1936 yılında 

Incoterms 1936’yı düzenledikten sonra tarihi süreç içerisinde gerçekleştirdiği birçok 

revizyonun ardından son olarak 560 Sayılı Broşürü olarak “Incoterms 2000” i 

yayımlamıştır. Incoterms’in her bir revizyonu ile uygulamanın ortaya çıkardığı 

ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.  

 

Incoterms uluslararası ticari satım sözleşmelerinde tarafların 

yükümlülüklerini düzenleyen yeknesak yorum kurallarıdır. Incoterms kapsamında 

bulunanan terimlerde satım sözleşmesinde satıcıya ve alıcıya ait olan yükümlülükleri 

paylaşımı belirlenmiştir. Milletlerarası Ticaret Odası  söz konusu ticari terimleri 4 

gruba ayırmaktadır. E Grubunda EXW terimi; F Grubunda FCA, FAS ve FOB 

terimleri bulunmaktadır. C Grubu CFR, CIF, CPT ve  CIP terimlerini kapsarken; D 

Grubu DAF, DES, DEQ, DDU ve DDP terimlerinden oluşmaktadır. Bu 

gruplandırmanın temelinde terimler arasındaki benzer özelikler bulunur. 

 

Incoterms 2000’in düzenlenmiş ve yayımlanmış olması Incoterms’in daha 

önceki versiyonlarını yürürlükten kaldırmamaktadır. Satım sözleşmelerinde daha 

önceki versiyonların da kullanılması mümkündür. Tüm versiyonlar yürürlükte 

olduğu için sözleşmeye dercedilirken hangi Incoterms versiyonunun kullanılmak 

istendiği belirtilmelidir. Örneğin FOB teriminin Incoterms 2000’deki hali 

kullanılmak isteniyorsa sözleşmeye  “FOB- Incoterms 2000” ifadesinin eklenmesi 

tavsiye edilmektedir.  

 

Incoterms uluslar arası ticari satım sözleşmelerini tüm yönleri ile 

düzenlememektedir. Incoterms kapsamındaki terimlerde ticari satım sözleşmelerinde 

malların teslim edilmesi, taşınmasının kim tarafından gerçekleştirileceği, hasarın 



 
 

177 

geçişi, mallara ilişkin ithalat ve ihracat formalitelerinin yerine getirilmesi, malların 

teslim alınması gibi hususlar düzenlenmiştir. Bir uluslararası ticari satım 

sözleşmesine Incoterms’in uygulanması için tarafların bu konuda mutabık olmaları 

ve terimi sözleşmeye dercetmeleri  gerekir. Uluslararası ticari teamül olduğu, örf adet 

olduğu, uluslararası nitelikli özel hukuk kuralları olduğu, lex mercatoria olduğu, 

genel işlem şartları olduğu akla gelebilmekle beraber Incoterms bu sayılan 

kategorilerden hiçbirine dahil değilidir. Hukuki nitelik olarak Incoterms bağlıyıcı 

etkiye sahip olmayan yeknesak yorum kuralları bütünüdür. Bağlayıcı kural koyma 

yetkisi olmayan bir uluslararası bir kuruluş olan MTO tarafından ortaya çıkarılmış, 

meydana getirilmiş olması bunun sebeplerindendir.  

 

Incoterms uygulamasında uluslararası ticari sözleşmelerin tarafları terimlere 

uygun olmayan eklemeler kullandıklarından yanlış sonuçların ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bu sonuçların önüne geçilmesi için ekleme yapılmak isteniyorsa 

terimlerin ancak MTO tarafından yayınlanan broşürde izin verildiği ölçüde eklemeler 

yapılarak kullanılması gerekmektedir.  

 

Incoterms kendi içinde bir terminolojiye sahiptir. Ulusal hukuklarda farklı 

anlamlara sahip olabilen kavramlar Incoterms’te kendine münhasır anlamlarla 

kullanılmıştır. Yükleten kavramı, teslim kavramı, harçlar kavramı, limanlar, yerler, 

noktalar, mahaller kavramları, kontrol ve muyene kavramları Incoterms’e özgü 

anlamlarla kullanılan kavramlardır. 

 

Incoterms terimleri düzenlerken satıcının yükümlülüğünün en hafif olduğu 

terimden başlayarak satıcının yükümlülüğünün en ağır olduğu terime doğru 

sıralamayı tercih etmiştir. EXW terimi ilk sırada yer alıp satıcının yükümlülüklerinin 

en hafif olduğu terimdir. DDP terimi ise son sıradaki terim olup satıcının 

yükümlülüklerinin en ağır olduğu terimdir. 

 

Her ne kadar direkt olarak taşıma ile ilgili bir düzenleme olmasa da Incoterms  

kapsamında bazı terimler sadece deniz ve içsu taşımacılığında kullanılabildiğinden 

dolaylı olarak gerçekleşecek taşıma türüne de etki etmektedir. FAS, FOB, CFR, CIF, 



 
 

178 

DES terimleri bu terimlerdendir. DEQ terimi ise deniz, içsu taşımacılığında ve çok 

vasıtalı taşımalarda kullanılabilir. 

 

   Incoterms’te temel olarak düzenlenmek istenen iki husus teslim noktası ve 

hasarın geçişidir. Satıcının malları hangi noktada ve hangi anda teslim etmiş 

sayılacağı her terimde düzenlenmiş, hasarın geçişi bu teslim noktası ve anı ile 

bağlantılandırılmıştır. 

 

Sonuç olarak, çalışmamamızın konusunu oluşturan ve uluslararası ticari satım 

sözleşmelerinde kullanılan ticari terimler olan Incoterms, uluslararası ticari hayatın 

hızlılık ve yeknesaklaşma ihtiyacına hizmet etmekte, ticaret çevresinde büyük ölçüde 

kabul görmektedir.  
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