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Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince başlatılan çalışmada: Makamlarının 08.10.2018 tarih ve 37680277 sayılı 
yazıları ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 09.11.2018 tarih ve 38713016 sayılı “Dağıtım” 
yazıları konusu; Incoterms 2010 Teslim Şekilleri içerisinde “D” grubunu oluşturan DAP, DAT ve DDP teslim şekilleri ve 
bu teslim şekillerine ilişkin sigorta ödememeleri yönüyle düzenlemeler incelenmiştir.  
 
Dış Ticarette Teslim Şekilleri (INCOTERMS) : Uluslararası ticarette alıcı ve satıcı arasındaki hak ve yükümlülükleri 
belirleyen standart kurallar bütünü olup, ICC (International Chamber of Commerce) tarafından 27 Eylül 2010 
tarihinde INCOTERMS 2010 revizyonu yayımlanarak (1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli) halen yürürlükte olan 
kurallar belirlenmiştir. 
 
INCOTERMS 2010 kuralları çerçevesinde CIP ve CIF teslim şekillerinin asgari bir teminat sigortası ödemesini satıcı 
sorumluluğuna bırakmakta iken DAP, DAT ve DDP teslim şekillerinde ise satıcıya alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapma 
zorunluluğu getirmemektedir. Bu bağlamda sigorta yükümlülüğünün satıcı ile alıcı arasında yapılacak sözleşme 
kapsamında belirlenebileceği, yükümlülüğün duruma göre satıcı ya da alıcıya ait olacağı değerlendirilmektedir. 
 
Gümrük Kanunu’nun 23 ila 31 inci maddelerinde “Eşyanın Gümrük Kıymeti” ne ilişkin: 
 
“ MADDE 23- Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife 
dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymettir. 
MADDE 24- 1. İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan 
satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. 
MADDE 27- 1. 24 üncü madde hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya 
ödenecek fiyatına aşağıdaki ilaveler yapılır: 
 
e) 28 inci maddenin (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar 
yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme 
ve elleçleme giderleri.” Hükümleri yer almakta olup, sigorta bedelinin Gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının 
fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. 
 
Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince GÜVAS üzerinden yapılan sorgularda; teslim şekli “D” grubu olan ithalat 
beyannamelerine ilişkin bazı firmaların beyannamede “sigorta bedeli” beyan ettikleri, bazı firmaların ise “sigorta 
bedeli” beyanında bulunmadıkları tespit edilmiştir. Tespite konu, sigorta bedeli beyan edilmeyen ithalat beyanname 
sayıları 2016 yılı için 14.758, 2017 yılı için 14.891, 2018 yılı için (10 Aralık tarihine kadar) ise 15.952 beyannamedir. 
İlgili dönemler itibariyle, bu beyannamelerin toplam fatura kıymetlerinin %3 ü (emsal sigorta bedeli dikkate alınarak 
hesaplanan takribi fark matrah tutarı) ise 2016 yılı için 96.697.000 TL, 2017 yılı için 111.124.000 TL, 2018 yılı için (10 
Aralık tarihine kadar) ise 134.779.000 TL’dir. 
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Bu itibarla alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP teslim şekillerine konu 
ithalat beyannameleri için; ilgili firmadan alıcı ile satıcı arasında düzenlenmiş bir sigorta sözleşmesi olup olmadığının 
sorulması ve ibrazının istenmesi, böyle bir sözleşmenin olmaması/ ibraz edilememesi (ya da sözleşmede sigorta 
yükümlülüğünün satıcıya ait olduğuna dair bir madde olmaması) durumunda sigorta yükümlülüğünün alıcıda olması 
gerektiği düşünülmekle birlikte; konuya ilişkin yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere konunun bir kez de 
Makamlarınca değerlendirilmesi ve talimatlandırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 
 
Bilgileri ile gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim. 
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