
 

DIŞ TİCARETTE NAKLİYAT SİGORTASININ ÖNEMİ 
 

Incoterms teslim şekillerine göre yapılacak nakliye sigortasının ihmal edilmesi durumunda büyük 
zararlara neden olabilecektir. Taşıma sırasında malzemeye gelecek ciddi bir hasar, satıcı firmanın 
bütün maliyet hesaplarını alt üst edecektir. Malzemeyi yeniden imal etmesi gerekebileceği gibi, alıcı 
firma ile olan anlaşma şartlarına da uymamış olması gündeme gelecektir. Bu durumdaki bir satıcı 
firmanın nakliye sigortasını ihmal etmeden yapmış olması, en azından malzemeye gelebilecek hasarın 
zararını telafi etmesini sağlayacaktır.  

İthalatçı veya ihracatçı şirketler, sigorta güvencesi sağlamak ve gerçekleştirilecek sevkiyatlarının 
çokluğunu bağlı olarak daha indirimli prim avantajından yararlanabilmek için, 1 yıl içerisinde yapılacak 
ithalat veya ihracatlarını, toplu şekilde önceden bir ABONMAN SÖZLEŞMESİ ‘ne bağlayabilirler. Bu 
taktirde, bu global miktar içerisinde beyan edilen sevkiyatlar tek tek gerçekleştikçe, gerçekleşen her 
sevkiyat için Kat’i Sigorta Sertifikası (Certificate of Insurance) tanzim edilir. Abonman Sözleşmesine 
bağlanan miktarlar süresi içinde gerçekleştirilemediği durumlarda herhangi bir cezai sorumluluğu 
yoktur.  

Abonman sözleşmesi sayesinde; unutulsa dahi geriye dönük poliçe kesilebilir, yüklemeden sonra da 
emtiaya geniş teminat sağlanabilir ve nakil araçlarının değişkenliği fiyatı etkileyen bir unsur olarak 
sayılmaz.   

Abonman sözleşmesi bulunmaması durumunda; malzemeler için ancak tam ziya poliçesi 
düzenlenebilir. Tam ziya poliçe; nakliye aracının tamamen hasar görmesi (aracın pert olması, geminin 
batması gibi) durumunda, malzemenizin tamamen yok olması hasarına teminat verir; kısmi hasarları 
karşılamaz. 

Bilindiği üzere, Türkiye’ye yapılacak ithalatta ödenecek gümrük vergisi CIF değer üzerinden 
alınmaktadır, yani malzeme bedeli + sigorta + navlun bedeli ve diğer bazı ödemeler (ardiye, banka 
komisyonu, KKDF gibi) toplanarak bulunacak rakam, ithal sırasında alınacak gümrük vergisinin 
matrahını oluşturur. CIF değerin bulunması için ithalatçı firma, malzemeye ait fatura, navlun faturası, 
sigorta poliçesi ve gümrük vergisine matrah oluşturan diğer ödemelere ait belgeleri gümrüğe ibraz 
etmek durumundadır. İthalatçı, eğer nakliyat sigortası yaptırmamışsa, CIF değerin bulunması için 
gümrük tarafından sigorta primi yerine itibari bir bedel olan malzeme tutarı ve nakliye tutarının % 3 
‘ü dür. Bu değer oldukça fazla bir değerdir ve nakliyat sigortası yapılmadığı için gereksiz yere daha 
fazla gümrük vergisi ödenmiş olur. Bunu önlemek isteyen bazı ithalatçılar, malzemeleri gümrüğe 
salimen inmişse, daha az prim ödeyerek bir sigorta yaptırırlar ve bu poliçeyi gümrüğe ibraz ederler. 
Ancak gümrükler genel olarak bu tür, gümrük vergisini etkilemek için yaptırılmış poliçelerde, önceden 
yaptırılmış bir Abonman Sözleşmesi olup olmadığına bakarlar ve eğer yoksa bu poliçeyi kabul 
etmezler. 

Sonuç olarak, dış ticaret işlemlerinde yaptırılacak nakliyat sigortasının zamanında ve Abonman 
Sözleşmesi kapsamında geniş teminat ile yaptırılması, ithalat ve ihracat şirketlerinin yararına 
olacaktır. 
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