
SCHENKER & CO AG Denizyolu Taşımacılığı Çevrimiçi Platformu: “Connect 4 
Ocean” için Hüküm ve Koşullar 

SCHENKER & CO AG tarafından denizyolu taşımacılığının gerçekleştirilebilmesi için MÜŞTERİ ile yaptığı tüm 
münferit sözleşmeler ve bununla bağlantılı hizmetler için aşağıdaki sözleşme koşulları geçerli 
olacaktır.SCHENKER & CO AG, münhasıran Hong Kong merkezli NVOCC SCHENKERocean Ltd. adına ve 
temsilcisi olarak hareket eder. İşbu metin bu bağlamda yorumlanmalıdır. 

Bu fiyat teklifi, NVOCC SCHENKERocean Ltd.’nin tarife veya navlun ve diğer ücretlerine (koşullara bağlı 
olarak) göre, Konşimentoda açıkça belirtilen veya atıfta bulunulan taşıma şartları, koşulları, istisnaları, 
sınırlamaları kapsayan denizyolu taşımacılığı hizmetlerini içerir. 

İşbu şartlar, koşullar, istisnalar ve sınırlamalar hususunda Konşimento kapsamında veya bağlantılı olarak 
SCHENKERocean Ltd. ile ihtilaf yaşanması halinde Hong Kong yasalarının uygulanacağı konusunda karşılıklı 
olarak mutabık kalınmıştır. 

Konşimento formunun hükümleri ile bu belge arasında uyuşmazlık olması durumunda, öncelikli olarak 
Konşimento formunun hükümleri geçerli olacaktır. 

SCHENKER & CO AG münferit sözleşme yapma mükellefiyeti yoktur; ancak belirli münferit bir sevkiyatın 
gerçekleşmesine ilişkin sözleşme yapılması halinde, içerdiği konteyner/paket sayısı ne olursa olsun, 
SCHENKER & CO AG’nin yazılı onayı alındıktan veya taşınacak sevkiyatın kabulünden sonra sözleşme 
hükümleri yürürlüğe girecektir. 

Münferit sözleşmeler yapılması halinde, aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır: 

Yüklenecek mallar, paketleme ve belgeler 

Taşınacak emtialar, MÜŞTERİ tarafından deniz koşullarına elverişli, konteyner taşımacılığına uygun ve 
istiflenebilir şekilde ambalajlandığı ve mevzuata uygun şekilde etiketlendiği takdirde kabul edilecektir. 

MÜŞTERİ, taşıma aracının yüklenmesi, boşaltılması ve yükün emniyette tutulmasından sorumludur. Aksi 
kararlaştırılmadığı takdirde, SCHENKER & CO AG’NİN teklifi yalnızca ‘Tehlikeli Olmayan Ticari Mallar’ 
statüsündeki yüklerin taşınması için geçerli olacaktır. (Tehlikeli Mallar Tüzüğü kapsamındaki mallar) 
Yapılacak taşımalar için verilecek fiyat teklifi; taşımanın yapılacağı rotalara, yeterli kargo alanının olup 
olmadığına ve SCHENKER &CO AG’nin rezervasyon durumuna (veya çağrı ve sevk yönetimine) göre 
değişkenlik gösterecektir. 

Boş konteynerler yüklemeye hazır hale getirilirken (“taşıyıcının yükünün miktarı ve istif durumu”) alıcı 
teslimattan hemen sonra konteynerlerin hasar durumunu ve yüklemeye uygunluğunu kontrol etmelidir. 
Herhangi bir hasar / yüklemeye engel durum olması halinde, derhal yazılı / elektronik yolla SCHENKER & 
CO AG'ye bildirimde bulunacaktır. Aksi takdirde yükleme anında mevcut olan konteyner kusurlarından 
dolayı kargoda meydana gelebilecek hasarlardan SCHENKER & CO AG sorumlu tutulamaz. 

Tüm taşıma ve yükleme ekipmanları (örn. konteynerler) temiz ve hasarsız olarak iade edilmelidir. Hasar 
oluşması durumunda yapılacak onarımlar veya temizlik masraf ve giderleri MÜŞTERİ’ye daha sonra fatura 
edilerek tahsil edilecektir. Taşıma ve yükleme ekipmanlarında meydana gelebilecek herhangi bir hasar 
veya kontaminasyon taşıma sigortasından muaftır. 



LCL: Taşınacak emtialar, istiflenebilecek ve forklift ile taşınabilecek özellikte olmalıdır. Kara/deniz veya 
havayolu ile yapılacak grupaj taşımalarda MÜŞTERİ tarafından taşımaya uygun hale getirilmeli ve 
etiketlenmelidir. 

Tehlikeli madde kapsamındaki emtialar, kullanılan taşıma araçlarına ilişkin Tehlikeli Maddeler Tüzüğü 
uyarınca öngörülen hükümlere uygun olarak etiketlenmelidir. 

Genel olarak gerçek kişilere ait özel yüklemeler kabul edilmeyecektir. Ancak ticari fuar emtialarının 
taşınması hususu ayrıca kararlaştırılır. 

MÜŞTERİ, emtiaların ahşap paketlerle paketlenmesi durumunda varış ülkesindeki ahşap paketleme 
düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bilgisi olmaması durumunda ilgili Ticaret Odalarından daha 
fazla bilgi edinmelidir.  

Taşıma için gerekli belgelerin ibraz edilmesi MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. 

MÜŞTERİ, taşınacak emtialar için gerekli tüm izinlerin alınmasından sorumludur. MÜŞTERİ’nin 
yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklı zarara sebebiyet vermesi halinde SCHENKER & CO 
AG’nin zarar görmemesini sağlayacak ve tazmin edecektir. Söz konusu durumla bağlantılı her türlü taşıma 
masraflarını karşılayacaktır. 

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası 

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası: 

 Sadece kusurlu olarak neden olunan hasarı kapsar, bu nedenle kargo sigortasının yerini alamaz.  
 Burma / Myanmar, Küba, İran, Sudan, Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Somali 

ve Zimbabve kapsam dışında kalan ülkelerdir. 
 Müşterek avarya durumu kapsam dışındadır. 

Kargo Sigortası 

Taşıyıcı olarak SCHENKER & CO AG’nin sınırlı sorumluluğu bulunduğundan ayrıca kargo sigortası 
yaptırılması tavsiye edilir. Azami sorumluluk limitleri ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesinde geçerli 
olacaktır. Bölgenizde bulunan temsilcinize yazılı olarak talebinizi ileterek kargo sigortalama hizmetleri 
hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.  

Mücbir Sebepler  

İşin yürütülmesi esnasında meydana gelebilecek mücbir sebep(ler) kaynaklı gecikme veya ifa 
imkansızlığından ve/veya bu nedenle doğabilecek masraflardan SCHENKER & CO AG sorumlu 
olmayacaktır. 

Tarafların kontrolünde olmayan, Tarafların kusuru olmaksızın ortaya çıkmış, öngörülemeyen ve makul 
tedbir ve öngörü ile önlenemeyen ve İşlerin ifa edilmesini doğrudan veya dolaylı olarak geçici ya da kalıcı 
şekilde imkânsız kılan olaylar mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak nazara alınacaktır: 

Yangın, deprem, sel, heyelan, fırtına gibi doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, teslim alma yerinde ve/veya 
teslim yerinde iç karışıklıklar, isyanlar, grev ve lokavt, ilan edilmiş savaşlar, Hükümet ve/veya idari veya 
resmi yetkililerin aldıkları kararlar sonucunda ortaya çıkan imkansızlıklar. 



Mücbir sebep(ler) nedeniyle, SCHENKER & CO AG’nin maruz kalabileceği masraflar (örn. liman grevleri 
sonucunda ortaya çıkabilecek: ardiye, depolama, demuraj, alıkoyma vb. tüm ek masraflar) mücbir 
sebeplerin bir sonucu olarak istisnasız şekilde SCHENKERocean’ın belirlediği tarifeye göre hesaplanarak 
MÜŞTERİ tarafından karşılanır. SCHENKERocean’ın belirlediği tarife kapsamında olmayan ek masraflar ise 
masrafların maliyeti üzerinden hesaplanarak MÜŞTERİ’ye yansıtılacaktır. 

Koronavirüs Pandemisi (“COVID-19”) küresel olarak tüm ticari taşımaları olumsuz yönde etkilemiş, kara / 
hava / demir yolu taşımalarında seferlerin iptal edilmesi üzerine, deniz yolu taşımacılığına talep arttığından 
deniz yolu taşımacılığı pazarında ciddi bir kapasite problemine yol açmıştır. Bu sebepten dolayı SCHENKER 
& CO AG, COVİD-19 salgınının neden olduğu veya bu durumla ilgili başkaca, öngörülemeyen olayların 
meydana gelmesi durumunda MÜŞTERİ’ye sunmuş olduğu teklifi bir sonraki aşamada tek taraflı olarak 
revize etme hakkını saklı tutar.  

Ek Hizmetler & Maliyetler, SCHENKERocean Tarifesi 

MÜŞTERİ’nin farklı bir talebinden doğan kargo sigortası, kurye hizmeti veya ekstra talepler, onaylar, 
sertifikalar, noter masrafları vb. ek masraflar ayrıca faturalandırılacaktır.  

Resmi vergiler (örn. gümrük, ithalat KDV’si vb.) ve resmi mercilerden kaynaklanan masraflar MÜŞTERİ 
tarafından karşılanacaktır. Masrafların ödemesi harç bedelleri doğrultusunda istisnasız olarak derhal 
ödenecektir. 

Doğabilecek her türlü demuraj, alıkoyma ve ardiye masrafları (özellikle liman depolama masrafları ve 
konteynerlerin gecikmeli iade masrafları) ile liman veya terminal yoğunluğu sonucunda doğabilecek ek 
masraflar, istisnasız olarak SCHENKERocean’ın belirlediği tarifeye göre faturalandırılacaktır. İlgili tarife 
MÜŞTERİ’nin talep etmesi üzerine MÜŞTERİ’ye gönderilir. 

SCHENKERocean’ın belirlediği tarifenin kapsamında olmayan ek masraflar talep üzerine bildirilecek ve ilgili 
talebin maliyeti üzerinden MÜŞTERİ’ye yansıtılacaktır.  

Onaylanmış konteyner rezervasyonları için yeniden rezervasyon ve değişiklik yapılması halinde doğacak 
olan masraflar MÜŞTERİ’ye SCHENKERocean’ın belirlediği tarife üzerinden yansıtılacaktır. 

Müşteri tarafından iptal edilen onaylanmış rezervasyonlar için aşağıdaki iptal bedelleri yansıtılacaktır: 

- Yazılı talep ile planlanan teslim alma tarihi arasında 2 iş günü öncesine kadar rezervasyon iptali 
500 EUR / konteyner 

- Planlanan teslim alma tarihinden 2 iş günü önce rezervasyon iptali teklif rakamının %25’i 
- Planlanan teslim alma tarihinden 1 iş günü önce rezervasyon iptali teklif rakamının %50’i 
- Planlanan teslim alma tarihi ile aynı gün rezervasyon iptali teklif rakamının %100’ü 

Ücretsiz yükleme süreleri dışındaki bekleme süreleri SCHENKERocean’ın belirlediği tarifeye göre 
ücretlendirilir.  

LCL yüklemeleri için emtiaların toplanması standart araç ile yapılır. Özel istekler (kaldırma, vinç, diğer 
yükleme ekipmanları vb.) ayrıca ücretlendirilir.  

Evrak Gönderimi: Konşimento aslı ciro edilebilir ve değerli bir belge olup, kaybı halinde doğacak zarar(lar) 
istisnasız olarak MÜŞTERİ’ye ait olup “KARGO TAAHHÜTNAMESİ” hüküm ve koşulları geçerlidir. 



Taşıma süresi, tarifesi veya diğer ayrıntılarla ilgili bilgiler bağlayıcı değildir. Yazılı olarak onaylanmamış 
rezervasyon ve teslim bilgileri bağlayıcı olmayacaktır. SCHENKER & CO AG, belirli bir süre veya tarih garanti 
etmez. 

Boş konteynerlerin, taşıyıcının talep ettiği haliyle limana iade edilmesinde doğacak masraflar MÜŞTERİ’ye 
aittir. 

Listelenen ek ücretler, liman maliyetleri ve devlete ait ücretler (örn. geçiş ücretleri) talebin iletildiği tarihte 
geçerli olan ücretlerdir. Sevkiyat gününe kadar değişikliğe tabidirler ve 'vatos' (sevkiyat sırasında 
geçerlidir) olarak ücretlendirilirler. 

Ek ücretlerin SCHENKER & CO AG’nin belirlediği tarifede yer almadığı durumlarda, ilgili talebin maliyeti 
üzerinden MÜŞTERİ’ye yansıtılacaktır.  

Boş konteynerlerin mevcudiyeti ya da boş konteynerlerin depoya kabulü SCHENKER & CO AG tarafından 
garanti edilmeyecek ve taşıyıcının kabulüne bağlı olacaktır. 

Belirtilen ücretsiz azami mal bedelinin aşılması durumunda, taşıyıcı tarafından fatura edilen ek ücretler 
MÜŞTERİ’ye yansıtılacaktır.  

 

Genel: 

SCHENKER & CO AG tarafından verilen tekliflerde belirtilen teslimat tarihleri, taşıma şirketinden alınan 
bilgilere dayanmaktadır; SCHENKER & CO AG'nin bunlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. SCHENKER & CO AG, 
teklifte belirtilen teslimat tarihlerinde yaşanabilecek gecikmelerden sorumlu tutulamaz. 

SCHENKER & CO AG, hareket limanındaki veya taşıma sırasındaki gecikmelerden veya hareket ve varış 
günlerinde veya gemi / kargo kapanış tarihlerindeki değişikliklerden veya mücbir sebeplerden sorumlu 
tutulamaz. 

SCHENKER & CO AG, kendi alt tedarikçi seçimlerinde özgür olacaktır. 

Listelenen koşullar, yalnızca navlun “ön ödemeli (pre-paid)” olarak ve talebin connect 4 ocean platformu 
aracılığıyla iletilmesi durumunda, deniz taşımacılığı ihracatı için geçerli olacaktır. 

Listelenen koşullar, yalnızca navlun “ödemeli (collect)” olarak ve talebin connect 4 ocean platformu 
aracılığıyla iletilmesi durumunda, denizyolu taşımacılığı ithalatı için geçerli olacaktır. 

Aksi kararlaştırılmadıkça, müşteriye gönderilen faturalar kesintiye uğramadan ödenecektir. Fatura kesilme 
tarihi faturanın alındığı tarih olarak kabul edilir. Vade koşulları ya da peşin ödeme koşulları 
değerlendirildikten sonra ödemede gecikme yaşanması durumunda ödeme birimimizin uygulayacağı 
standart prosedür devreye alınır.  

Teklifte belirtilen fiyat oranlarından bağımsız olarak, Schenker & CO AG, müşteriye bilgi vererek aşağıdaki 
durumlardan birinin veya daha fazlasının meydana gelmesi durumunda, oranlarda ve/veya ücretlendirme 
kurallarında istisnai bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar: 

1- Teklifte tanımlanan parametrelerden herhangi birinin en az %5 oranında değişmesi 



2- SCHENKER & CO AG'den bağımsız, maliyetlerde önemli bir artışa neden olan ve önceden tahmin 
edilemeyen veya bu olayın neden olduğu artışın ölçeği tam olarak belirlenemeyen bir olayın 
meydana gelmesi 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumların meydana gelmesi halinde, SCHENKER & CO AG, fiyat oranlarındaki 
ve/veya kurallardaki değişikliği 7 (yedi) gün önceden müşteriye yazılı olarak bildirecektir. MÜŞTERİ 
onayının alındığı günden itibaren değişiklikler geçerli olacaktır. MÜŞTERİ bildirim yapılmasını takip eden 3 
iş günü içinde değişiklik bildirimine cevap vermez / karşılıklı anlaşmaya varılamaz ise SCHENKER & CO. AG 
sunulan teklifi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.  

SCHENKER & CO AG, belirli süreli sözleşme koşullarından bağımsız olarak 30 günlük bir ihbar süresi ile 
teklifi feshetme hakkına sahiptir. 

SCHENKER & CO AG, karşı karşıya kalınabilecek olası zorlukları ve yükümlülüklerini izah etmek üzere 
MÜŞTERİ ile görüşme hakkına sahiptir; örn. taşıyıcının kapasitesinin olmaması, daha uzun sevkiyat 
rotaları/süreleri, liman ve/veya sınırda yaşanan yoğunluklar, hacimlerde önemli azalma, vb. olası 
değişiklikler. Bunların yanı sıra geçici haklar ve yükümlülükler veya hedeflerin askıya alınmasına sebebiyet 
vermektedir. 

Taraflar, malların ihracatı, ithalatı ve yeniden ihracatının ve/veya ilgili hizmetlerin sağlanmasının, yetkili 
bir makam tarafından geçerli olarak çıkarılan ticaret yasalarına ve yönetmeliklerine ("Ticaret 
Yönetmelikleri", diğerlerinin yanı sıra AB ve ABD ihracat yasaları ve düzenlemelerini içerir.) tabi 
olabileceğini kabul eder. 

Taraflardan her biri, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, yaptırım gereklilikleri, 
anti-boykot kısıtlamaları ve sınırlı taraf taraması, ihracat, gümrük, ithalat ve ülke içi faaliyetler dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendisi için geçerli olan tüm Ticaret Düzenlemelerine uyduğunu ve bunlara 
uymaya devam edeceğini garanti ve beyan eder.  

MÜŞTERİ, mallarının bu tür Ticaret Düzenlemelerine tabi olup olmadığının belirlenmesi hususunda 
sorumluluk altındadır. Gerekli tüm lisansları, onayları, yetkileri ve/veya muafiyetleri alarak talep 
edebilecek ilgili tüm bilgileri SCHENKER & CO AG'ye sağlayacaktır.  

ABD ambargolarının uygulandığı veya gelecekte uygulanacağı ülkelerle ilgili hizmetlere ilişkin olarak, 
MÜŞTERİ özellikle (i) bu gönderilerin yetkili ABD hükümet makamlarından geçerli bir onaya sahip 
olmaması halinde ABD menşeili ürünler veya ABD içerikli ürünler içermediğini kabul eder ve (ii) bu 
gönderiler ve/veya diğer bu tür gönderiler ve/veya hizmetler yetkili ABD hükümet yetkilileri tarafından 
onaylanmadığı sürece, bu tür ülkelerle ilgili hizmetlerin ABD bağlantısı olmayacaktır. 

SCHENKER & CO AG, herhangi bir ticari kısıtlamanın geçerli olduğu, yeni uygulandığı/yeniden uygulandığı 
veya değiştirildiği veya SCHENKER & CO AG'nin ticari bankasının hizmetlerle bağlantılı işlemleri yapmayı 
reddetmesi durumunda, hizmetlerin ifasını yükümlülüğü olmaksızın askıya alma hakkını saklı tutar. 

MÜŞTERİ, SCHENKER & CO AG'nin iç baskıya yönelik ekipmanlarla ve/veya askeri ekipmanlarla ilgili 
hizmetleri sağlamayacağını ve yükümlü olmadığını kabul eder ve bu malları tedarik için SCHENKER & CO 
AG'ye teslim etmemeyi veya teslim etmediğini garanti eder. 

SCHENKER & CO AG, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden çekilmesinin ("Brexit") etkilerinden sorumlu 
değildir. Brexit'in sonuçlarından kaynaklanan gecikmelerden kaynaklanan zararlardan dolayı sorumluluğu 



bulunmamaktadır. (örn. Emtianın gümrükten çekilmesi, sınır işlemleri vb.) Brexit'in sonuçlarından 
kaynaklanan doğacak ek maliyetler (örn. depolama maliyetleri, demuraj ve alıkoyma, gümrük ücretleri, 
liman maliyetleri, personel masrafları) MÜŞTERİ’den tahsil edilecektir. MÜŞTERİ, ek maliyetler hakkında 
bilgilendirilecektir. 

SCHENKER & CO AG, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının sözleşme koşullarında önemli bir 
değişikliğe yol açması halinde, MÜŞTERİ’ye resmi bir bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi tek taraflı olarak 
feshetme hakkına sahiptir. Temel değişiklikler (i) sözleşmeye bağlı olarak hizmet sunumunun imkânsız hale 
gelmesi veya (ii) sözleşmenin devamının önemli bir mali yük getirmesini içerecek ancak bunlarla sınırlı 
olmayacaktır. 

Bu fiyat teklifi temelinde akdedilen herhangi bir münferit anlaşma için SCHENKER & CO AG'nin 
www.dbschenker.com/tr adresindeki web sitesinde mevcut olan Genel Fiyatlandırma Hüküm ve Koşulları 
ek olarak geçerli olacaktır. 

SCHENKER & CO AG sorumluluğu; mali kayıplar ve dolaylı zararlardan her zaman muaf tutulacaktır. 

MÜŞTERİ’nin genel hüküm ve koşulları bu sözleşmenin bir parçası değildir. 

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. 
Taraflar, geçersiz hükmü, aslına mümkün olduğu kadar yakın olanla değiştirmeyi taahhüt ederler. 

Connect 4 Ocean platformu aracılığıyla yapılan bu sözleşmede yapılacak değişiklikler ve/veya eklerin 
hukuken geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Sözlü olarak ek bir anlaşma 
yapılmayacaktır. 

        

 

 

 

 

 


