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İlgi          :Genel Müdürlüğünüzün 06.01.2020 tarih ve 85593407-165.99-E-00051011329 sayılı yazısı. 
 
İlgideki yazınız ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu m. 27/1-e uyarınca aynı Kanun m. 24 hükümlerine göre ithal eşyanın 
gümrük kıymeti belirlenirken ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına 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 giderlerinin ekleneceğini ve fatura fiyatının nakliye ve sigorta giderlerini kapsayıp 
kapsamadığı belirlenirken Incoterms'de yer alan teslim şekillerinden faydalanıldığını belirtmekte ve DAP, DAT ve DDP 
teslim şekillerinde sigorta yükümlülüğünün hangi durumlarda alıcı, hangi durumlarda satıcı üzerinde olduğunun 
bildirilmesini talep edilmektedir. 
 
Öncelikle belirtmek isteriz ki, ilgi yazınızda belirtildiği üzere 01.01.2020 tarihinde Incoterms® 2020 yürürlüğe girmiştir. 
Incoterms® 2020 ile birlikte, DAT (Terminalde Teslim) teriminin ismi DPU (Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim) 
olarak değiştirilmiş ve böylece varma yerinin sadece bir terminal değil, herhangi bir yer olabileceği vurgulanmıştır. 
Ayrıca Incoterms kitabında DPU ve DAP kuralının yeri birbiriyle değiştirilmiştir; buna göre, DAP terimi artık DPU 
teriminden önce gelmektedir. Bu şekli değişikliklerin haricinde, söz konusu iki terimin-genel ilkelerine ilişkin herhangi 
bir değişiklik olmamıştır. 
 
Incoterms® 2020, önceki versiyonda da olduğu gibi, sigorta sözleşmesini yapma borcunu sadece CIP (Taşıma ve 
Sigorta Ödenmiş Olarak) ve CIF (Masraflar, Sigorta ve Navlun) terimleri için ve satıcı açısından öngörür. Diğer 
terimlerde malların sigortalanması özel olarak düzenlenmez ve böylece tarafların kendi arzularına bırakılır. 
Bu doğrultuda, DAP (Belirlenen Yerde Teslim), DPU (Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim) ve DDP (Gümrük 
Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) terimlerinde, Incoterms® 2020 A5 (Sigorta) maddesi uyarınca, satıcının alıcıya karşı 
sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Terimlerin B5 maddesi de, alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi 
yapma yükümlülüğü olmadığını, ancak alıcının, satıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere, 
satıcının sigorta yaptırabilmek için gereksinim duyduğu bilgileri satıcıya sağlaması gerektiğini düzenler. 
 
Bununla birlikte, DAP, DPU ve DDP'den oluşan "D"li terimlerde teslim varma yerinde gerçekleşir. Bu nedenle "D"li 
terimler "boşaltmada (varma yerinde) satışlar" olarak adlandırılan grubun içinde yer alırlar. Bu terimler uyarınca 
mallar varma yerinde, yani taşımanın gerçekleştirilmesinden sonra alıcıya teslim edildiği için, mallara ilişkin tüm ziya 
ve hasar bu noktaya kadar satıcıya aittir. Bu nedenle satıcının, bu hasar ve kayıp riskine karşı sigorta yaptırması 
mutlaka önerilir. Ancak bu sigorta Incoterms® 2020 terimleri kapsamında bir sigorta değildir ve tamamen satıcının 
ihtiyarındadır. 
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Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında, Incoterms® 2020 DAP, DPU ve DDP terimleri satıcı veya alıcıya herhangi bir sigorta 
yapma borcu yüklememektedir. Talebinize istinaden, Incoterms® . 2020'nin Türkçe ve İngilizce versiyonlarını içeren 
[2] adet kitap işbu yazımızla birlikte Genel Müdürlüğünüze sunulmaktadır. 
 
Bilgilerini arz ederiz. Saygılarımla, 
 
 

H. Banu YILMAZ 
Genel Sekreter V. 

 


