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Önemli Noktalar 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi tarafından uluslararası ticarette 
kullanılan, evrensel olarak standartlandırılmış ve malların satışı için dünya çapında kabul 
gören kuralları belirleyen “INCOTERMS® 2020’nin MENA Bölgesi Açılış Zirvesi” 
düzenlenmektedir.  

Incoterms® kuralları, ilk kez 1936'da dünya çapındaki tacirler arasında mal satışı ile ilgili 
yaygın olarak kabul edilen tanımları ve kuralları belirlemek için ICC tarafından 
oluşturulmuştur. ICC, bu tarihten beri, uluslararası ticaret sistemindeki değişiklikleri 
yansıtmak için Incoterms® kurallarını periyodik olarak yenilemiştir. Uluslararası ticarette 
yaşanan değişikliklere bağlı olarak 1963, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 ve 2010 yıllarında 
revize edilmiştir. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak versiyon ise Incoterms® 2020'dir. 

Yeni Incoterms® 2020, belirli bir işlem için en uygun Incoterms® kuralının nasıl seçileceğine 
veya bir satış sözleşmesinin yardımcı sözleşmelerle nasıl etkileşime girdiğine dair daha 
ayrıntılı açıklamalar içermektedir. Kullanımı daha kolay olan Incoterms® 2020, her 
Incoterms® kuralı için ithalatçı ve ihracatçıların sorumluluklarını gösteren grafiklere sahip 
daha ayrıntılı ve açıklayıcı tanımlar içermektedir. 

Ülkemizde, INCOTERMS® 2020’nin etkinlik ve eğitimlerini yapma görevi, ICC Türkiye Milli 
Komitesi’ne aittir.  
 
Kimler Katılmalı 
Hukukçular, ithalat ve ihracat uzmanları, bankacılar, mali işlerden sorumlu yöneticiler, 
sözleşme yöneticileri, sigorta, gümrük, nakliye ile lojistik firmalarından ilgililer ve tüm dış 
ticaret profesyonelleri 
 

Kayıt Bilgileri 
Konferans kayıt formunun http://icc.tobb.org.tr/incoterms2020tr adresinden en geç 2 Aralık 
2019 tarihine kadar doldurulması ve kaydın tamamlanmasını teminen kayıt ücretinin 
belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize bildirilmesi (faks/e-posta ile) 
gerekmektedir. 

Kayıt ücretine; tüm gün toplantı paketi, tüm dokümanlar, öğle yemeği ve INCOTERMS® 
2020 Türkçe – İngilizce baskısı ve ICC Tahkim Kurallarının Türkçe baskısı dâhildir. 
Katılımcılara, gün sonunda katılım sertifikası verilecektir.  

İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur.  

Daha fazla bilgi için  
ICC Türkiye Milli Komitesi 
Tel: +90 312 219 4254 (55-56-57) / Faks: 0.312.219 42 58  

E-posta: icc-tr@tobb.org.tr   Web: http://icc.tobb.org.tr 
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