
 

 
 

1. GİRİŞ 

1.1 İlgili Nakliyat hizmeti ile ilgili olarak Müşteri ile CEVA arasında başka geçerli sözleşmesel düzenlemeler yürürlüğe girmediği 

sürece, Müşteri ile CEVA arasındaki sözleşmesel ilişkiyi düzenleyen bu Koşullar'ı lütfen dikkatlice okuyun. 

1.2 İşbu Koşullar, Müşteri tarafından açıkça kabul edilmekte ve Müşteri ile CEVA arasında akdedilen sözleşmenin ayrılmaz bir 

parçasını oluşturmaktadır; ayrıca tüm Hizmetler kesin olarak bu Koşullar'a tabidir. Müşteri için geçerli sayılan başka tüm koşul 

ve hükümler kapsam dışıdır ve geçerlilik taşımayacaktır. 

2. TANIMLAR 

Bağlı Şirket:  

(a) Taraflardan birinin doğrudan ya da dolaylı olarak oy hakkı veren hisse senedi veya oy hakkı veren öz sermaye hisselerinin 

%50'si veya daha fazlasına sahip olduğu bir şirket; 

(b) Taraflardan birinin oy hakkı veren hisse senedi veya oy  hakkı veren öz sermaye hisselerinin %50'si veya daha fazlasına sahip 

olan bir şirket;  

(c)  (a) ve (b) ve maddelerinde belirtilen bir şirketi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden ya da bu şirketi kontrol eden herhangi 

bir şirket; ve 

(d) yalnızca CEVA için geçerli olmak üzere; CEVA Grup'un herhangi bir  üyesi ile bir temsil veya acentelik anlaşması (ya da benzer 

bir düzenleme) içerisine girmiş herhangi bir şirket anlamına gelmektedir. 

Kurye, merkezi  Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong adresinde bulunan, (Pyramid Lines unvanıyla ticari 

faaliyet yürüten) Pyramid Lines Ltd. anlamına gelmektedir.  

CEVA, CEVA Grup bünyesinde teklif veren ya da bir teklif bazında bir kaydı yürüten bir işletme kuruluşunu ya da Müşteri'ye e-posta 

yoluyla bildirilmiş, CEVA Grup bünyesindeki başka herhangi bir işletme kuruluşu anlamına gelmektedir. 

CEVA Grup, CEVA Logistics AG ve onun Bağlı Şirketleri anlamına gelmektedir.  

CEVA Koşulları , CEVA'nın sunduğu hizmetlere ilişkin hizmet şart ve koşullar anlamına gelmektedir. CEVA Koşulları'nın bir nüshası, 

talep etmesi halinde Müşteri'ye sunulabilir.    

Şirket ifadesi, nerede ve nasıl kurulmuş olursa olsun  herhangi bir şirketi kapsayacaktır. 

Müşteri, CEVA'nın bir Hizmet sunmayı veya düzenlemeyi kabul ettiği, CEVA ile akdedilen, işbu Koşullar'ın geçerli olduğu bir sözleşme 

çerçevesinde hak ve yükümlülükleri bulunan tüm kişilerle (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere) Taşıma Dokümanında nakliyeci veya 

alıcı olarak adlandırılan tüm kişileri ifade etmektedir.   

Tazmin etme ifadesi savunma, tazmin etme masun tutma eylemlerini kapsayacaktır.  

Uluslararası Sözleşmeler Konşimento ile İlgili Bazı Kuralların Birleştirilmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ( Lahey Kuralları); Lahey 

Kurallarının Tadiline İlişkin Protokol, 23 Şubat 1968 ( Lahey–Visby Kuralları); ABD Deniz Taşımacılığı Yasası (COGSA); Uluslararası 

Karayolu Taşımacılığı Sözleşmesi (CMR) ve Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılık Sözleşmesine İlişkin Tekdüzen Kurallar'ı (CIM) - 

Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılık Sözleşmesi (CIM-COTIF) ile tadil edilmiştir - veya uluslararası mal taşımacılığı ile ilgili olarak 

yürürlükteki diğer tüm zorunlu sözleşmeleri ifade etmektedir.  

Yükümlülükler , mahiyeti veya kaynağına bakılmaksızın, (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere) yasal masraflar ve giderler dâhil tüm 

hak taleplerini, talepleri, kayıpları, zararları, borçları, cezaları, maliyet ve giderleri ifade etmektedir. 

Yerel Para Birimi , madde 9.3'te belirtilen anlamda kullanılmaktadır. 

NRA , ABD Sevkiyatları ile ilgili olarak Federal Denizcilik Komisyonu'nun düzenlemelerine tabi, gizli nitelikte bir Müzakere Edilen Fiyat 

Anlaşması anlamına gelmektedir.   

Hizmetler, Müşteri ile CEVA'nın mutabık kaldığı, (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere) nakliye, taşıma, konsolidasyon, taşıma, transit 

depolama, gümrük işlemleri, belgelerin düzenlenmesi ve bunlara yardımcı hizmetleri içeren hizmetler anlamına gelmektedir. 

Sevkiyat CEVA'nın, Alt Yüklenicisi ve/veya Alt Yüklenicilerinin ve/veya acentelerinin Hizmetlerin sunulması için fiziksel olarak devraldığı 

malları ifade etmektedir. 

Alt Yüklenici CEVA'nın her bir durumda kendisi adına Hizmetler'in tamamını veya bir kısmını taşere etmeyi seçtiği herhangi bir hizmet 

sağlayıcı anlamına gelmektedir. 



 

 
 

Koşullar :  

(a) işbu şart ve koşulları; ve 

(b) CEVA Koşulları'nı ifade etmektedir;  

Koşullar'ı içeren dokümanların hükümleri arasında herhangi bir belirsizlik, tutarsızlık veya ihtilaf durumunda, söz konusu dokümanlar, 

geçerlilik açısından yukarıda belirtilen sırada öncelik taşıyacaktır. 

Ticaret Para Birimi , madde 9.3'te bu ifade için belirtilen anlamda kullanılmaktadır. 

Taşıma Belgesi , CEVA tarafından Taşıyıcı sıfatıyla Müşteri'ye sunulan, bir Sevkiyatın taşıma sözleşmesinin koşullarını ortaya koyan, 

(yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere) konşimento veya deniz yolu konşimento gibi belgeleri ifade etmektedir.     

ABD Sevkiyatı, Birleşik Devletlerdeki herhangi bir limandan, limana veya liman vasıtasıyla taşıma uygulamasına tabi herhangi bir 

Sevkiyatı ifade etmektedir.      

Gemi İşleten Taşıyıcı, hizmetlerin bir kısmının gerçekleştirilmesi için CEVA veya Taşıyıcı tarafından seçilmiş olan nakliye şirketini ifade 

etmektedir. 

Atık genel anlamını taşımakta ve aynı zamanda (durumuna göre) ilgili tasada tanımlanmış olan "Atık" anlamına gelmektedir. 

3. SÖZLEŞME, TARAFLAR VE HUKUKİ EHLİYET 

3.1 Teklif ve Kabul 

(a) CEVA'DAN alınan fiyat teklifleri, Müşteri tarafından sunulmuş olan bilgilere dayanan bir defaya mahsus hesaplamaların 

sonucudur. Bir  fiyat teklifine dâhil edilen tüm fiyatlar, yalnızca Müşteri tarafından talep edilen özel Hizmetlerle ilgilidir ve 

aşağıdaki 4.9 numaralı maddede belirtilen süre boyunca geçerlidir.  

(b) CEVA'dan alınan bir fiyat teklifine dahil edilen Fiyatlandırma ve Sevkiyat bilgileri: 

(i) Yalnızca ABD Sevkiyatları için, CEVA'nın bir Müzakere Edilen Fiyat Anlaşması'na (NRA) girmek için Müşteri'ye 

sunduğu bağlayıcı bir teklifi oluşturmaktadır; veya 

(ii) diğer tüm Sevkiyatlar için; CEVA tarafından sunulan bağlayıcı bir teklifi oluşturmamaktadır. 

Fakat her iki durumda da CEVA, Hizmetlerin kullanılabilirliği, güzargahlar veya belli bir Alt Yüklenici(ler), acenteler veya başka 

bir üçüncü kişinin kullanımı hakkında herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 

(c) Müşteri tarafından sunulan bilgiler, Müşteri söz konusu Sevkiyatla ilgili fiyat teklifini kabul ettiğini e-posta yoluyla teyit etmedikçe 

ve teyit edene kadar yasal olarak bağlayıcı bir nitelik taşımayacak ve bu teyit, şu nitelik taşıyacaktır:  

(i) yalnızca ABD Sevkiyatları için, Müşteri'nin yukarıdaki 3.1(b)(i) numaralı maddede belirtilen teklifi kabul ettiği; ve  

(ii) diğer tüm Sevkiyatlar için, Müşteri tarafından CEVA'ya sunulan bağlayıcı bir teklif,  

ve her iki durumda Müşteri'nin ilgili Sevkiyat için bu Koşulları ve fiyat teklifine dahil edilen fiyatlandırmayı kabul ettiğinin teyidi.  

(d) CEVA, Müşteri'ye bir e-posta göndererek:  

(i) yalnızca ABD  Sevkiyatları için, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeyi ve Müşteri ile CEVA arasındaki Müzakere Edilen 

Fiyat Anlaşmasını teyit edecektir; ve  

(ii) diğer tüm Sevkiyatlar için, Müşteri'nin teklifini kabul edecek veya reddedecektir; ve CEVA'nın bu teklifi kabul etmesi, 

Müşteri ile CEVA arasında akdedilmiş, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmeyi oluşturacaktır. 

(e) Yazılı bir e-posta kabulünün olmaması durumunda, CEVA Hizmetleri sunmaya başlarsa Müşteri ile CEVA arasında yasal olarak 

bağlayıcı bir sözleşme oluşturulacaktır. 

(f) Müşteri ve CEVA, elektronik haberleşmenin sözleşmeler akdetmek için uygun bir yol olduğunu ve herhangi bir sözleşmenin 

geçerliliğine, aşağıdaki gerekçelerle itiraz etmemeyi kabul eder:  

(i) elektronik haberleşme yoluyla akdedilmiş olması;  

(ii) orijinal kayıtların elektronik formatta olması; veya  



 

 
 

(iii) sözleşmelerde imza kanıtlarının olmaması. 

3.2 Sözleşmenin taraflar  

Sözleşme, Müşteri ile CEVA arasında akdedilmektedir ve madde 3.3 uyarınca, CEVA müşteri karşısında yalnızca Hizmetlerin bu 

Koşullar'a uygun şekilde sunulması ile bağlantılı olarak sorumludur (şüpheye mahal vermemek adına, CEVA Grup üyeleri müştereken ve 

müteselsilen sorumlu tutulamaz). 

3.3 Hukuki ehliyet 

(a) Aşağıda belirtilen koşullar hariç olmak üzere, tüm Hizmetler CEVA tarafından acente sıfatıyla gerçekleştirilmektedir; 

(i) CEVA, işin ana sahibi olarak hareket etmeyi açık ve yazılı olarak kabul etmesi halinde; 

(ii) CEVA'nın Hizmetler'den herhangi birini  kendisinin yürüttüğü ya da bu taşere ettiği ve Sevkiyatın CEVA ya da Alt 

Yüklenicisi'nin (Alt Yüklenicileri'nin) sorumluluğunda gerçekleştirildiği durumlarda; ve 

(iii) Yargı yetkisine sahip bir mahkemenin, CEVA'nın işin ana sahibi olarak faaliyet yürüttüğü hükmüne varması 

durumunda.       

(b) Madde 3.3(a)'te belirtilenlerin genelliğine halel getirmeksizin, Müşteri, aşağıdaki hükümleri kabul eder:  

(i) CEVA'nın Hizmetler için sabit bir fiyat uygulaması, CEVA'nın bu Hizmetler ile ilgili olarak bir acente ya da iş sahibi 

sıfatıyla hareket ettiği şeklinde değerlendirilmeyecek ya da böyle bir değerlendirme için kanıt teşkil etmeyecektir;   

(ii) CEVA, Müşteri ile Taşıyıcı arasındaki bir Taşıma Belgesi'ni aldığı durumlarda yalnızca Taşıyıcı'nın acentesi olarak 

hareket eder; ve her türlü durumda:  

(A) Taşıma Belgesi'nde belirtilen Taşıyıcı koşulları geçerli olacaktır (bu koşullara şuradan ulaşılabilir); ve 

(B) Hizmetlerin bu kısmına bağlı hak talepleri ile ilgili olarak Müşteri, Taşıyıcı'nın acentesi olarak CEVA'ya karşı 

herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır;   

(iii) Acente sıfatıyla hareket ettiği durumlarda CEVA'nın Müşteri adına üçüncü kişilerle, bu sözleşmeler üçüncü kişilerin 

ticari şartlarına tabi olsun ya da olmasın sözleşmelere girme hakkına sahip olduğu kabul edilir. ve her türlü durumda:  

(A) CEVA, bu sözleşmelerin akdedilmesinde yalnızca Müşteri adına bir acente sıfatıyla hareket eder ve 

dolayısıyla  sözleşmesel ilişkinin Müşteri ile söz konusu üçüncü kişiler arasında olduğu kabul edilir; ve  

(B) CEVA, bu üçüncü kişilerin eylem ve ihmallerinden sorumlu olmayacaktır; ve      

(iv) Yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere gümrükten çekme, vergi, lisans, menşe belgesi, kontrol sertifikası ve 

dokümantasyon yönetimi dahil herhangi bir ilgili makamla gerçekleştirdiği yasal işlemlerde işin asıl sahibi değil, 

Müşteri adına hareket eden bir temsilci sıfatı taşır.    

4. TİCARİ ŞARTLAR 

4.1 CEVA'dan alınan fiyat teklifi oranları yalnızca şunlar için geçerlidir: 

(a) Taşıma Dokümanına göre toplam değeri $1,000,000 Amerikan Dolarını aşmayan  komple bir konteynırlık yükler (FCL), standart 

konteynırlar ve kuru yükler; ve 

(b) Taşıma Dokümanına göre toplam değeri $150,000 Amerikan Dolarını aşmayan, bir konteynırın tümünü doldurmayan parça 

yükler (LCL), istiflenebilir genel kargolar.    

4.2 Müşteri, Sevkiyat konusunda aşağıdakileri garanti ve taahhüt etmektedir:  

(a) Sevkiyat zararlı veya tehlikeli ürünleri, kolay bozulur veya sıcaklık kontrollü ürünleri, askeri ürünler veya savunma ürünlerini, 

canlı hayvanları, Atık, tekerlekler, büyük ölçülerde, aşırı uzunlukta, belirtilen ölçülerin dışında kargolar veya başka türden özel 

kargolar, (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere) nakit para, mücevher, antika eşya, sanat veya güzel sanatlar ürünleri, 

tablolar ve araçlar içermeyecektir.  

(b) Sevkiyat, özel güvenlik şartlarına tabi olmayacaktır; ve  

(c) Sevkiyat, fiyat teklifinde açıkça belirtilmediği ve CEVA tarafından açıkça yazılı olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika 

Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallığın ticaret kontrolü veya ambargo şartlarına tabi olan  

https://pyramidlines.com/Document/Pyramid%20Lines%20Ltd%20terms%20and%20conditions%20incl%20SOLAS%20amends_19Feb2016.pdf


 

 
 

ülkelerden yola çıkan ya da geçen nakil işlemleri içermeyecektir. 

4.3 LLC Sevkiyatları için CEVA'dan alınan teklif fiyatları, şunlara dayanacaktır:  

(a) Müşteri tarafından sunulan (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçek veya boyutsal tahmini ağırlık bilgilerinin de dâhil 
olduğu bilgiler. CEVA, CEVA tarafından, Alt Yüklenicileri tarafından ve/veya acenteleri  tarafından alınan gerçek veya boyutsal 
ağırlık üzerinden, hangisi daha fazla ise faturalandırma yapma hakkına sahip olacaktır; ve 

(b) Taşımanın satıcının kalkış notkasından ya da bir ana liman veya terminalden başladığı sevkıyat uygulamalarında yalnızca 

gümrüksüz taşımacılık yapılacaktır.  

4.4 CEVA'dan alınan fiyat teklifi oranları şunları içermemektedir: 

(a) CEVA, Taşıyıcı, herhangi bir Gemi İşleten Nakliye Şirketi veya başka bir üçüncü kişi tarafından uygulanan, (yalnızca bunlarla 

sınırlı olmamak üzere) sigorta poliçeleri, kurye ücretleri, menşe ve varış noktalarında uygulanan kontrol ücretleri, ağır yük 

ücretleri, ilave güvenlik prosedürleri, ıstarya ve alıkoyma tarifeleri gibi özel ücretler; bu gibi bedeller, CEVA tarafından ilave 

ücretlendirmeye tabi tutulacaktır; veya 

(b) herhangi bir devlet kurumu ya da ilgili başka bir makam tarafından uygulanan (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere)  

vergiler, harçlar, gümrükleme ücretleri ve devlet tarafından uygulanan ücretler; ve ücretler, Müşteri'ye tam olarak yansıtılacaktır.  

4.5 Madde 4.4(b)'te belirtilen hükümlere halel gelmeksizin, bir fiyat teklifine dahil edilen herhangi bir gümrük çıkış masrafı en azla üç GTIP 

(HS) Koduna dayanacaktır; bunun üzerindeki ilave GRIP Kodları, CEVA'nın ilgili tarifelerine uygun olarak ücretlendirilecektir.  

4.6 Tüm fiyat teklifleri, ekipman kullanılabilirliğine ve gemi işleten nakliye şirketinin kapasitesine, ayrıca ilgili gemi işleten nakliye şirket(ler)inin 

onayına tabidir. Gemi işleten nakliye şirketi, sadece CEVA'nın veya Taşıyıcı'nın takdirinde seçilecektir.   

4.7 Fiyat teklifinde belirtilen tüm transit ve teslim süreleri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, bu bilgiler herhangi bir bağlayıcılık ya da garanti 

niteliği taşımamaktadır. Gerçek transit ve teslim süreleri çeşitli faktörlere tabidir ve fiyat teklifinde belirtilen transit ve teslim süreleri ile 

farklılık gösterebilir.    

4.8 CEVA, herhangi bir ambalaj malzemesi veya Atığı geri almakla yükümlü olmayacaktır. CEVA'nın bu malzemeleri geri alması durumunda 

ilgili tüm yasal kural ve yönetmelikler geçerli olacak ve bu malzemelerle ilgili olarak yapılan tüm harcama ve masraflar, Müşteri'ye ayrı 

olarak ücretlendirilecektir. 

4.9 CEVA tarafından sunulan fiyatların geçerliliği, (duruma göre) fiyat teklifinin sunulduğu tarihten ve Madde 3.1(c)(i) veya 3.1(d)(ii)'a uygun 

olarak fiyat teklifinin kabul edildiği tarihten 30 gün sonra sona erecektir; ilgili Sevkiyat, bu 30 günlük sürenin sona ermesinden önce işleme 

sokulmalıdır. CEVA, diğer haklarından herhangi bir birine halel getirmeksizin, işbu Koşullar veya ilgili yasa çerçevesinde, sunulan 

Sevkiyat bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda gerekli düzeltmeleri yapma hakkını saklı tutar. 

5. QHİZMETLER 

5.1 CEVA, hizmetleri makul beceri ve özenle ve Müşterinin  kabul edilmiş makul talimatlarına uygun olarak gerçekleştirecektir. Müşteri'nin 

talimatları, gerekli dokümantasyon ya da bilgilerin hatalı, eksik, yanlış veya sözleşme ile tutarsız olması durumunda CEVA, buna bağlı risk 

ve masrafların sorumluluğu Müşteri'ye ait olmak üzere, makul olarak uygun gördüğü  şekilde hareket edebilir ve buna bağlı olarak ortaya 

çıkabilecek ve CEVA'nın maruz kalacağı tüm yükümlülükler, Müşteri tarafından tazmin edilecektir.  

5.2 CEVA, herhangi bir Sevkiyatı veya Hizmetlerin herhangi birini sunmayı kendi takdirine bağlı olarak reddetme hakkını saklı tutar ve bu gibi 

durumlarda doğabilecek hiçbir yükümlülüğü kabul etmez.  

5.3 Herhangi bir sebepten ötürü, herhangi bir zamanda (ister Hizmetlerin sunulmasına başlanmasından önce ya da bu sözleşmenin 

akdedilmesinden önce meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın) ortaya çıkan bir engel, risk, tehlike, gecikme, güçlük ya da dezavantajın 

CEVA'nın hizmetleri gerçekleştirmesinin önüne geçmesi durumunda, CEVA sözleşmeyi tamamlamakla yükümlü olmayacaktır ve  yalnızca 

kendi takdirine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunma sorumluluğu ve Müşteri'ye karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın 

aşağıdaki yollardan birini seçebilir:  

(a) Sevkiyatı alternatif bir güzergâh veya yol vasıtasıyla taşıma; veya  

(b) Hizmetleri durdurma ve mümkünse Sevkiyatı veya sevkiyatın herhangi bir kısmını CEVA'nın güvenli veya uygun olarak 

değerlendirdiği bir yere yerleştirme; bu noktadan sonra Sevkiyatla ilgili olarak Taşıyıcı'nın sorumluluğu sona erecektir,   

ve CEVA, Hizmetler için kabul edilmiş olan fiyat ile yukarıda belirtilen koşullar (ya da bu koşulların herhangi biri) dolayısıyla CEVA'nın ya 

da CEVA için yapılan ilave maliyet ve masrafları alma hakkına sahip olacaktır. 

6. MÜŞTERİ'NİN SORUMLULUKLARI 

6.1 Aşağıda belirtilenler hükümler, sözleşmenin koşullarını oluşturmakta ve Müşteri, bu hükümlere uymayı kabul ve taahhüt eder: 



 

 
 

(a) Müşteri, Sevkiyatın sahibidir ya da Sevkiyatın sahibi tarafından kendisi adına bu Koşulları kabul etmekle yetkilendirilmiştir; 

(b) Sevkiyat CEVA'ya, Alt Yüklenicisine / Alt Yüklenicilerine veya acentesine / acentelerine güvenli ve uygun şekilde 

ambalajlanmış, hazırlanmış, işaretlenmiş, numaralandırılmış ve adreslenmiş olarak sunulacak, taşıma, depolama ve 

yönlendirme uygulamaları için uygun durumda tutulacak ve hiçbir kişi, tesis, ekipman veya başka bir ürün üzerinde yararlanma, 

hasar, kontaminasyon veya bozulma riski oluşturmayacaktır;  

(c) Sevkiyat, yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere, kurallara, şartlara, yönergelere, tavsiyelere, gümrük, liman, ithalat ihracat 

kurallarına ve diğer yetkili makamların kurallarına uygun olacaktır; 

(d) CEVA'nın Sevkiyat için veya sevkiyat ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk almasından önce Müşteri, CEVA'yı Sevkiyatın 

mahiyeti, ağırlığı veya durumuna bağlı olarak alınması gereken özel önlemler, CEVA'nın veya başkalarının Sevkiyat özelinde 

uyması gerekebilecek yasal ve diğer gereklilikler de dâhil olmak üzere ilgili konular hakkında önceden yazılı olarak 

bilgilendirecektir; 

(e) Sevkiyat: 

(i) Ambalajdan sızması durumunda çevre kirliliğine sebep olmayacak ya da insan sağlığı açısından riskler 

doğurmayacaktır;  

(ii) yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca yasadışı nitelikte olmayacak ya da CEVA'nın bu sebeple herhangi bir 

ulusal, uluslararası kurum veya ilgili başka bir makamın yaptırımlarına maruz kalmasına yol açmayacaktır; veya 

(iii) CEVA tarafından önceden yazılı olarak bildirilerek kabul edilmedikçe kullanım, sahip olma veya taşıma ile ilgili 

herhangi bir resmi onay veya lisansa tabi olmayacaktır; 

(f) CEVA'nın Sevkiyatın taşınması, nakliyesi veya  depolanması (ve yardımcı konular) ile ilgili olarak, zaman zaman yazılı olarak 

bildirilecek olan makul nitelikteki düzenlemelerine uygun olacaktır;  

(g) Müşteri tarafından veya Müşteri adına sunulan bilgiler doğru ve eksiksiz olacaktır; ve  

(h) Müşteri, işbu Koşullar'da eksiksiz şekilde yansıtılmayan temsil, garanti ve taahhütlere dayalı sözleşmelere girmeyecektir ve ilgili 

yasa ve yönetmeliklere tabi olan hükümler, söz konusu yasa ve yönetmeliklerin hükümlerine tamamen uygun olacaktır.   

6.2 Müşteri'nin işbu madde 6 çerçevesindeki taahhütlerini ihlal etmesi sonucunda CEVA'nın Maruz kaldığı tüm Zararlar, Müşteri tarafından 

tazmin edilecektir. CEVA'nın işbu Koşullar veya ilgili yasalar çerçevesinde sahip olduğu diğer haklara halel getirmeksizin, CEVA, madde 

6.1'de belirtilen hükümlerin Müşteri tarafından ihlal edildiğinden şüphelenmesi durumunda, madde 5.2 veya 5.3 çerçevesinde sahip 

olduğu haklarından herhangi birini kullanabilir.   

7. İŞİN SAHİBİ OLARAK SORUMLULUKLAR 

7.1 Sevkiyatla ilgili herhangi bir kayıp ya da hasar, Hizmetlerin yerine getirilmesinde gecikme ve CEVA'nın madde 3.3'e uygun olarak işin 

sahibi olarak hareket ettiği durumlarda, bir Uluslararası Sözleşme veya ulusal yasa Hizmetlerin bir kısmının gerçekleştirilmesi ile ilgili 

feragat edilemez veya değiştirilemez bir hüküm taşımadığı sürece, CEVA'nın sorumlulukları işbu madde 7'nin geri kalanında belirtilen 

hükümler doğrultusunda belirlenecek ve sınırlanacaktır. Bu yükümlülüklerin söz konusu uluslararası ve yasal sözleşmelerin koşullarına 

tabi olması durumunda, Hizmetlerin bu kısmına ilişkin olarak CEVA'nın yükümlülükleri, bu koşullar doğrultusunda belirlenecektir.  

7.2 Sevkiyat veya Müşteri'nin diğer  

(a) malları ile ilgili olarak meydana gelen kayıp veya hasarlara bağlı hak talepleri konusunda, CEVA'nın bu durumlardan  

kaynaklanan yükümlülükleri, aşağıda belirtilenleri aşmayacaktır: 

(i) ilgili Sevkiyatın değeri 

(ii) hasar durumunda, makul onarım maliyeti; ve 

(iii) ilgili Sevkiyat için her bir kg başına 2 SDR; veya 

(b) Yanlış varış yerine teslim edilen bir Sevkiyatın gecikmesi veya taşınması ile ilgili hak taleplerinde (yukarıdaki 4.7 numaralı 
maddenin hükümlerine halel getirmeksizin) CEVA'nın yükümlülüğü, CEVA'nın ilgili Sevkiyat için belirlediği ücretin toplam 
tutarını aşmayacaktır; veya 

(c) Sevkiyat veya Hizmetlerle ilgili olarak oluşan diğer tüm hak taleplerinde; CEVA'nın yükümlülükleri, CEVA'nın ilgili Sevkiyat için 

belirlediği ücretlerin toplam tutarını aşmayacaktır,  

ve işbu Madde 7.2'nin hükümleri doğrultusunda, Sevkiyatın değeri, işletmede teslim fatura değeri artı taşıma ve (ödendiyse) sigorta bedeli 

üzerinden hesaplanacaktır; Sevkiyat için bir fatura değeri yoksa, bu değer, hangisi daha düşükse, Sevkiyatın CEVA/Alt Yüklenicisi veya 



 

 
 

temsilcisi tarafından alındığı veya Sevkiyatın teslim edildiği ya da teslim edilmesi gereken yer ve tarih itibariyle aynı  veya benzer tür ve 

nitelikteki malların değeri; ve zarar veya hasarın meydana geldiği yer ve tarih itibariyle Müşteri'nin diğer mallarının kiralanıyorsa kira, 

Müşteri'nin mülkiyetindeyse piyasa değeri üzerinden hesaplanacaktır. 

7.3 CEVA, 

(a) şu sebeplerden kaynaklanan zarar veya hasarlardan sorumlu tutulmayacaktır: 

(i) Müşteri'nin veya Sevkiyat sahibinin veya onlar adına hareket eden tüm kişilerin eylem veya ihmallerden kaynaklanan 

zarar veya hasarlar; 

(ii) CEVA'ya verilen talimatlar doğrultusunda hareket etme sonucu meydana gelen zarar veya hasarlar; 

(iii)  4.2, 6.1(e) numaralı maddeler veya işbu Koşullar'ın diğer hükümleri doğrultusunda Hizmet kapsamından çıkarılan 

Sevkiyatlar; 

(iv) Sevkiyatta ambalaj, etiket veya işaretlerin yetersiz olması (bu hizmetlerin CEVA tarafından sunulduğu durumlar 

dışında); 

(v) Müşteri'nin veya Sevkiyat sahibinin veya onlar adına hareket eden tüm kişilerin Sevkiyatın taşınması, yüklenmesi, 

istiflenmesi veya boşaltılması ile ilgili hasar veya zararlar; 

(vi) Toplam hacim veya ağırlık kayıpları veya Sevkiyatın kendisine içkin kusur, kalite veya bozukluk sorunlarına bağlı 

diğer tüm zararlar; 

(vii) Durum tespiti ile keşfedilmesi mümkün olmayan gizil kusurlar; 

(viii) karantina kısıtlamaları; 

(ix) Kullanılmış, ambalajlanmamış veya korunmamış malzemeler dolayısıyla meydana gelen her türlü paslanma, 

oksitlenme, çizilme, çökme veya renk atma durumları; 

(x) Bilgi teknolojileri sistemleri, operasyonel teknoloji sistemleri, ağlar, internet özellikli uygulamalar veya cihazlar ile bu 

sistemler vasıtasıyla saklanan verilerin kaybedilmesi, yetki dışı şekilde yok edilmesi, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle 

paylaşılması, erişime açılması veya kontrol edilmesi; 

(xi) Kargaşalık, halk hareketleri, grevler, lokavtlar, iş durdurma veya kısıtlama eylemleri; 

(xii) Savaş durumu veya terör eylemleri; 

(xiii) yangın, sel veya fırtına; veya 

(xiv) CEVA'nın kaçınamayacağı ve gerekli özenle önüne geçilemeyecek nitelikte diğer tüm olaylar; veya 

(b) herhangi bir kar kaybı, satış kaybı, iş kaybı, sözleşme kaybı, beklenen tasarruf kaybı, şerefiye veya itibar kaybı (doğrudan veya 

dolaylı) veya dolaylı veya doğrudan diğer tüm kayıplar.  

7.4 Aşağıda belirtilen durumlarda CEVA, bu yükümlülüklerden masun tutulmayacaktır: 

(a) aşağıda belirtilen olaylardan birinin meydana gelmesinden sonra on dört (14) gün içerisinde herhangi bir hak talebine ilişkin bir 

bildirimin CEVA'ya yazılı olarak iletilmesi:  

(i) Sevkiyatla ilgili zarar veya hasarlar, Sevkiyatın teslim tarihi; 

(ii) Gecikmeler veya Sevkiyatın yanlış varış noktasına teslim edilmesine bağlı, planlanan teslimatla tarihi ile ile ilgili 

(CEVA, müşteriyi bu teslimat tarihi hakkında bilgilendirdiyse) zararlar, 

(iii) aşağıda belirtilen haller dışında, hak talebinin konusunu oluşturan olayın tarihi, 

Müşteri, bu süre kısıtına uygunluk sağlamasının mümkün olmadığını ve hak talebinin, Müşteri'nin bu gerekliliğe uygunluk 

sağlamasının mümkün hale geldiği tarihten hemen sonra sunulmuş olduğunu göstermesi; ve 

(b) bir hak talebinin Madde 16'nın hükümlerine uygun olarak yargı yoluna taşınması ve yukarıdaki madde (a)'da belirtilen tarihten 

sonra dokuz ay içerisinde bu hak talebine ilişkin yazılı bildirimin CEVA  tarafından alınmış olması,  

 ve İşbu madde 7.4'ün hükümlerine uygun olmayan tüm hak talepleri feragat edilmiş veya geçersiz sayılacaktır. 



 

 
 

7.5 Herhangi bir yasal hak talebinde, işbu hak talebinin gerekçeleri sözleşmede, haksız muamele, sarih veya zımni olarak belirtilmiş bir 

garantinin ihlali, ihmal, kasti suistimal niteliği taşısa dahi, işbu Koşullar'da belirtilen defiler, istisnalar ve sorumluluk sınırlamaları geçerlilik 

taşıyacaktır. 

7.6 Bu  Koşullardaki hiçbir hüküm, CEVA'nın ihmali, hileli yanlış yanlış beyanları veya sorumluluğun sınırlandırılamayacağı ya da istisna 

kabul edilemeyeceği herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma sorumluluğunu geçersiz kılamaz veya 

sınırlandıramaz. 

7.7 İşbu Koşullarda belirtilen hükümler dışında, hangi sebeplerden (ihmal, kasıtlı suistimal vs.) kaynaklanırsa kaynaklansın Sevkiyatla ilgili 

olarak meydana gelen zarar, hasar veya gecikmelerden sorumlu tutulmayacaktır.   

7.8 İşbu Koşullar'da aksi belirtilmedikçe CEVA (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere) Taşıyıcı veya herhangi bir Gemi İşleten Nakliye 

Şirket(ler)i dâhil üçüncü kişilerin eylem veya ihmallerinden, CEVA, bu üçüncü kişilerin seçiminde gerekli özeni göstermişse, sorumlu 

tutulmayacaktır 

8. SİGORTA 

Yazılı olarak aksi yönde bir talimatta bulunulmadıkça veya bedeli Müşteri tarafından karşılanmadıkça, CEVA, Sevkiyatı 

sigortalamayacaktır ve Sevkiyatın sigortalanabilir değerine uygun olarak sigortalanabilir tüm risklere karşı bir sigorta kapsamına 

alınmasına ilişkin tüm işlemler (tüm harç bedelleri ve vergiler dâhil) Müşteri tarafından karşılanacak, CEVA, sigortacının CEVA'ya yönelik 

hak taleplerinden masun tutulacaktır. 

9. ÖDEME VE İHTİYATLI HACİZ 

9.1 Müşteri kendisi tarafından seçilmiş fiyat teklifi doğrultusunda geçerli olan fiyatı da içeren ilgili bedelleri, ayrıca, gümrük vergileri ve tüm 

vergiler dâhil, CEVA'nın yaptığı veya doğabilecek ilave masrafları karşılamayı kabul eder. 

9.2 CEVA'nın ücretlendirmeleri (uygulanabilir olduğu durumlarda) KDV'ye tabidir.  

9.3 CEVA'nın sunduğu fiyatlar, yerel uygulamalar uyarınca teklifin Amerikan Doları, Euro veya Yerel Para Biriminden farklı bir Para Biriminde 

(Ticaret Para Birimi) sunulması gerekmiyorsa, yerel para biriminde  (Yerel Para Birimi) sunulacaktır. Herhangi bir Ticaret Para Birimi, 

CEVA'nın fatura kestiği gün itibariyle geçerli olan kur üzerinden Yerel Para Birimine dönüştürülebilir ve Yerel Para Biriminin Ticari Para 

Birimine karşılık gelen tutarının belirlenmesinde kur oranı, ilgili günde yaklaşık olarak öğleden önce (Londra zamanıyla) saat 11.00'da 

OANDA.com web sitesinde geçerli olan kur oranı olarak kabul edilecektir. 

9.4 İlgili yasa ve yönetmeliklerde aksi öngörülmedikçe ücretler, Hizmetlerin sunulmaya başlanmasından önce herhangi bir kesinti, mahsup ve 

karşı dava olmaksızın ödenecektir. CEVA'nın hizmetlerin herhangi bir kısmını bir ön ödeme almadan sunmaya başlaması durumunda 

CEVA, ödeme alınana kadar Sevkiyatı durdurma hakkını saklı tutar.  

9.5 Vergi ve harç bedelleri gibi resmi bedellerin faturaları, ilgili dokümanlarının CEVA tarafından sunulmasından hemen sonra ödenecektir ve 

kaydedilen masraflara tabidir. Taraflar arasında aksi yönde mutabık kalınmadıkça, ön ödeme faturası dahilindeki ödemeler, fatura 

tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde yapılacaktır. 

9.6 Ödemesi yapılmayan faturaların faiz bedelleri, CEVA'nın  ticari merkezinin bulunduğu ülkenin merkez bankasında geçerli olan faiz 

oranları üzerinden ödenecektir. 

9.7 CEVA, ilgili yasaların öngördüğü ölçüde, Müşteri'nin CEVA'ya ödemekle yükümlü olduğu, yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere 

depolama ücretleri ve benzer maliyet tutarları üzerinde, zorunlu yerel yasalara tabi olmak koşuluyla, Sevkiyat'ın satışı dahil genel ihtiyati 

haciz hakkına sahiptir.  

10. DEĞİŞİKLİKLER 

CEVA, işbu Koşullar veya CEVA'nın diğer şart, koşul veya politikalarında önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar. Müşteri ile CEVA arasında akdedilecek özel bir sözleşme, yasalar veya resmi makamlarca öngörülen zorunlu şartlar uyarınca 

değişiklikler yapılmadığı sürece (bu durumda ilgili yasa veya resmi makam tarafından ön görülen tarih itibariyle yapılan bu değişiklikler 

geçerli olacaktır) her zaman, Müşteri'nin teklifi verdiği tarihte geçerli olan bu şart, koşul ve politikaların versiyonlarına tabi olacaktır. 

11. INCOTERMS® (ULUSLARARASI TİCARİ TESLİM ŞEKİLLERİ) 

Incoterms® , Uluslararası Ticaret Odası tarafından Paris'te kurulmuştur ve ICC'nin tescilli markasıdır. Satıcı ve alıcı, sevkiyat ve 

teslimatın, risklerin taraflar arasında aktarımına ilişkin koşulları tanımlamak üzere mal satış sözleşmelerinin bir parçası olarak  Incoterms® 

koşullarında mutabık kalabilir. Fakat Hizmetlerin sunumu için Müşteri ile CEVA arasında akdedilen sözleşme, malların satışına ilişkin 

değil, taşınması ve/veya sevkiyatına ilişkin hükümler içerdiği için  Incoterms®, Hizmetlerin sunumu ile ilgili sözleşmenin bir parçasını 

oluşturmaz. CEVA'ya kabul edilen  Incoterms®  maddesi konusunda bildirimde bulunan Müşteri, CEVA'ya yalnızca ücretlerin ilgili satıcı 

ve alıcı arasında bölünmesi ile ilgili bir talimat verir.  Incoterms® maddesinden bağımsız olarak, ilgili ücretlerin söz konusu  Incoterms® 



 

 
 

maddesine uygun olarak üçüncü kişilerden tahsil edilememesi durumunda doğacak masrafların sorumluluğu Müşteri'dedir ve bu 

sorumluluk daima Müşteri'de olacaktır. 

12. GİZLİLİK 

İlgili sözleşmenin içeriği ve CEVA'nın işletilmesine dair her türlü  bilgi hassas, gizli niteliktedir ve bu bilgileri, paylaşıldığı tarih itibariyle 

kamusal erişime açık olduğu ya da ilgili yasa ve makamlar ile makamların zorunlu kuralları dolayısıyla paylaşmaları gereken durumlar 

dışında - bu durumda Müşteri, CEVA'yı derhal yazılı olarak bilgilendirecektir - CEVA'nın açık yazılı onayı olmadan herhangi bir üçüncü 

kişi ile paylaşmayacaktır. Müşteri, kendi yöneticileri, çalışanları, acenteleri, danışmanları ve Alt Yüklenicilerinin bu gizli nitelikteki bilgileri 

üçüncü kişilerle paylaşmamasını sağlamakla sorumludur ve her zaman sorumlu olacaktır. Bu maddeye bağlı gizlilik hükümleri, ilgili 

sözleşmenin süresinin dolmasından itibaren üç (3) yıl boyunca geçerli olacaktır. 

13. FERAGAT 

İlgili yasalarda veya işbu Koşullar dokümanında belirtilen hak, yetki veya yasal yolların uygulanmaması veya geç uygulanması, söz 

konusu hak, yetki veya yasal yollar ile geçerli olan başka hak, yetki ve yasal yolların uygulanmasından feragat edildiği ya da 

uygulanamaz, geçersiz hale geldiği şeklinde anlaşılamaz.   

14. BÖLÜNEBİLİRLİK 

İşbu Koşullar dokümanı ile diğer CEVA  koşulları, politikaları ve şartlarının herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi 

durumunda bu geçersiz kısım ayrı tutulacak ve bu durum, kalan kısımların geçerliliği ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. 

15. ZORUNLU YASALAR 

15.1 İşbu Koşulların hükümleri, her bir durumda Sevkiyat veya Hizmetler için geçerli olan bir Zorunlu Mevzuatın hükümlerine aykırılık teşkil 

etmediği sürece geçerlilik taşıyacak ve söz konusu Zorunlu Mevzuatın Hizmetlerin herhangi bir kısmı için geçerli olduğu durum larda bu 

Koşullar, ilgili Zorunlu Mevzuatın hükümlerine tabi olarak okunacaktır.  

15.2 İşbu Koşullar'da belirtilen hiçbir hüküm, CEVA'nın hak veya dokunulmazlıkarından  vazgeçtiği, sorumluluk ya da yükümlülüklerinde 

herhangi bir artışı olarak yorumlanamaz; işbu Koşullar'ın herhangi bir kısmının söz konusu Zorunlu Mevzuata aykırılık teşkil etmesi 

durumunda, bu kısım iptal edilecektir. 

16. GEÇERLİ HUKUK VE YARGILAMA YERİ 

İşbu Koşullar ile işbu koşullar veya bunlara bağlı sözleşmelerle ilgili olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar veya hak talepleri (sözleşmesel 

nitelikte olup olmadıklarına bakılmaksızın), hangi konuda olurlarsa olsunlar (yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sevkiyat veya 

Hizmetler dâhil), İngiliz yasalarına tabi olacak ve bu yasalar çerçevesinde değerlendirilecektir ve söz konusu ihtilaf veya hak talepleri 

konusunda münhasır yargı yetkisi, İngiliz Yüksek Mahkemelerine aittir; CEVA, herhangi bir yargı sürecini, Taşıyıcı'nın veya Gemi İşleten 

Nakliye Şirketinin Taşıma Dokümanında belirlenen yer de dahil kendi seçtiği bir yerde başlatabilir (bu durumda ilgili hukuk süreci, İngiliz 

yasalarına tabi değilse, bu yerde geçerli olan yasalara tabi olacak ve bu yasalar çerçevesinde yorumlanacaktır). 


