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GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : a) 17.02.2020 tarihli ve E-85593407-165.01-00052344630 sayılı yazımız.
b) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.09.2020 tarihli ve E12643810-165.01-00057449165 sayılı yazısı.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca, aynı Kanunun 28 inci
maddesinin (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 giderlerinin, mezkur Kanunun
24 üncü maddesi hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen
ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edilmesi gerekmektedir.
Gümrük Yönetmeliğinin 43/1-e maddesinde “Giriş limanı veya yeri”, “Deniz yolu ile gelen
eşyada Türkiye'deki boşaltma veya ilgili limandaki gümrük idaresince düzenlenen
belgeyle tevsik edilmek kaydıyla aktarma limanım, karayolu ve demiryolu ile gelen
eşyada kara taşıtlarının ilk vardıkları hudut gümrüğünü, diğer bir yolla gelen eşyada
gümrük bölgesinin kara sınırının geçildiği noktayı ” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.
Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commarce - ICC) tarafından
yayımlanan 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS (İç ve Dış Ticarete İlişkin Ticari
Terimlerin Kullanımı İçin ICC Kuralları) 2020 metni incelendiğinde, DAP, DPU ve DDP
teslim şekillerinin her üçü ile ilgili olarak da aynı şekilde ayrı ayrı;
“A Satıcının Yükümlülükleri
……
A5 Sigorta
Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. " "B Alıcının
Yükümlülükleri
B5 Sigorta
Alıcının satıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Ancak, alıcı,
satıcının talebi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere, satıcının sigorta
yaptırabilmek için gereksinim duyduğu bilgileri satıcıya sağlamalıdır. ”
İfadelerine yer verildiği görülmektedir.
Diğer taraftan, ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda da yer verilen ICC - Milletlerarası Ticaret Odası
Türkiye Milli Komitesinin 16/1/2020 tarihli MTO-008 sayılı yazısında “... 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...” denilmektedir.
Bu çerçevede, 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS 2020 metni ve ICC Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesinin mezkur yazısında belirtilen hususlar

birlikte değerlendirildiğinde, taraflarca aksinin kararlaştırılmamış olması kaydıyla,
INCOTERMS 2020'de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde mallara ilişkin tüm
ziya ve hasarın teslim yerine kadar satıcıya ait olduğu, bu teslim şekillerinde sigorta
masraflarının satıcıya ait olduğu anlaşılmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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