
DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 

DERSİN SINIFI 10. Sınıf  

DERSİN SÜRESİ Haftalık 2 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu derste öğrenciye; Teslim ve Ödeme Şekilleri ile birlikte sigorta ile ilgili 
bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

DERSİN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. INCOTERMS 2020 kurallarına uygun olarak dış ticaret teslim 
şekillerini gerçekleştirir. 

2. Uluslararası mevzuata ve firma standartlarına göre ödeme 
şekillerini gerçekleştirir. 

3. Uluslararası ve yerel mevzuata uygun olarak Taşımada Sigorta 
İşlemlerini gerçekleştirir. 
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
ORTAM VE 
DONANIMI 

Ortam: Ulaştırma Hizmetleri laboratuvarı, 
Donanım: Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, yazıcı/tarayıcı, 
INCOTERMS 2020 teslim şekli görseli.  

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bu derste; öğrenci performansı belirlemeye yönelik çalışmalar 
değerlendirilirken gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli 
puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek 
kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
formları kullanılarak öğrencilerin, öğretimin süreç boyutuna katılmaları 
sağlanabilir. 

KAZANIM SAYISI VE 

SÜRE TABLOSU 

ÖĞRENME BİRİMİ 
KAZANIM 

SAYISI 
DERS SAATİ ORAN (%) 

Teslim Şekilleri 5 30 42 

Ödeme Şekilleri 6 26 36 

 
Taşımada Sigorta 
İşlemleri 

2 
16 
 

22 

TOPLAM 13 72 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖĞRENME BİRİMİ KONULAR ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve KAZANIM  

AÇIKLAMALARI 

Teslim Şekilleri 

 

 

1. INCOTERMS 2020 
sistemi 
2. E grubu teslim şekilleri 
3. F grubu teslim şekilleri 
4. C grubu teslim şekilleri 
5. D grubu teslim şekilleri 

 

 

1. INCOTERMS 2020 sistemini tanımlar. 

 INCOTERMS’ in açılımı, tarihçesi ve oluşturulma 
amacı açıklanır. 

 
2. E grubu teslim şekillerini açıklar.  

 Exworks teslim şekli çizilerek açıklanır. 

 Sınıfın hazır bulunuşluğuna göre Exworks teslim şekli 
ile ilgili gerçekleşmiş bir vaka incelenir. 

 
3. F grubu teslim şekillerini açıklar. 

 FCA, FOB, FAS teslim şekilleri çizerek açıklanır. 

 Sınıfın hazır bulunuşluğuna göre FCA, FOB, FAS 
teslim şekilleri ile ilgili gerçekleşmiş vakalar incelenir. 
 

4. C grubu teslim şekillerini açıklar. 

 CIF, CIP, CFR, CPT teslim şekilleri çizerek açıklanır. 

 Sınıfın hazır bulunuşluğuna göre CIF, CIP, CFR, CPT 
teslim şekilleri ile ilgili gerçekleşmiş vakalar incelenir. 

5. D grubu teslim şekillerini açıklar. 

 DAP, DPU, DDP teslim şekilleri çizerek açıklanır. 

 Sınıfın hazır bulunuşluğuna göre DAP, DPU, DDP 
teslim şekilleri ile ilgili gerçekleşmiş vakalar incelenir. 

 

Ödeme Şekilleri 

1. Peşin Ödeme 

2. Açık Hesap Yöntemi 

3. Konvansiyon 

4. Mal Mukabili 

5. Vesaik Mukabili 

6. Akreditif 

1. Dış Ticaret işleminde peşin ödemeyi açıklar. 

 Peşin ödeme yöntemleri örnek verilerek açıklanır. 
 

2. Açık hesap yöntemini açıklar. 

 Açık Hesap yöntemleri örnek verilerek açıklanır. 
 

3. Konvansiyon ödeme sistemini açıklar. 

 Konvansiyon yöntemleri örnek verilerek açıklanır. 
 

4. Mal Mukabili yöntemini açıklar. 

 Mal mukabili yöntemi örnekler verilerek açıklanır. 

 Mal mukabili işleminde satış sözleşmesinin 
düzenlenmesi sağlanır. 

 Çeki listesi, Commercial invoice, Konşimento, 
dolaşım belgeleri konusuna girilmez. 
 

5. Vesaik Mukabili yöntemini açıklar. 

 Vesaik mukabili yöntemi örnekler verilerek açıklanır. 

 Vesaik mukabili işleminde satış sözleşmesinin 
düzenlenmesi sağlanır. 

 Çeki listesi, Commercial invoice, Konşimento, 
dolaşım belgeleri konusuna girilmez. 
 

6. Akreditifli ödeme yöntemini açıklar. 

 Akreditifli ödeme yöntemi örnekler verilerek açıklanır. 

 Akreditifli ödeme yönteminde bankalar arası 
işlemlerin yapılması sağlanır.  

 Çeki listesi, Commercial invoice, Konşimento, 
dolaşım belgeleri konusuna girilmez. 
 

 



Taşımada Sigorta 

İşlemleri 

 

1. Nakliyat Sigortaları 
2. Sigorta hasar ve tanzim 

süreci 

1. Nakliye sigortaları ile ilgili kavramları açıklar.  

 Sigorta yapmanın amacı açıklanır. 

 Sigortanın genel kavramları açıklanır. 

 Sigorta sözleşmesi açıklanır. 

 Emtia Sigortası açıklanır. 

 Nakliyatta sorumluluk kavramı açıklanır. 

 Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler hakkında 
bilgi verilmelidir. 

 CMR sigortası hakkında bilgi verilmelidir. 

 CMR belgesinin içeriğine girilmez. 
 

2. Sigorta hasar ve tanzim sürecini açıklar. 

 Eksper ve ekspertizin tanımları verilir. 

 Hasar öncesi yapılması gerekenler ile hasar anında 
gerekli olan belgeler hakkında bilgi verilir. 

 Hasar türleri ve hasarın tespit edilmesi işlemleri 
sıralayarak işlenir. 

 Tazminat hakkında bilgiler verilir. 
 

UYGULAMA FAALİYETLERİ/TEMRİNLER 

Uygulama faaliyeti/temrinler; ders kazanımına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz 
önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptıracak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu 
tarafından seçilir. Meslek alan zümre öğretmenleri tarafından aşağıda yer alan temrinlerden farklı temrinlerin 
uygulanmasına karar verilebilir. 

Teslim Şekilleri 

 

1. E grubu teslim şekliyle ilgili vaka çalışmaları yapmak. 
2. F grubu teslim şekliyle ilgili vaka çalışmaları yapmak. 
3. C grubu teslim şekliyle ilgili vaka çalışmaları yapmak. 
4. D grubu teslim şekliyle ilgili vaka çalışmaları yapmak. 

 

 

Ödeme Şekilleri 

 

1. Peşin ödeme ile ilgili vaka çalışmaları yapmak. 
2. Açık hesap yöntemi ile ilgili vaka çalışmaları yapmak. 
3. Konsinyasyon ödeme yöntemi ile ilgili vaka çalışmaları yapmak. 
4. Mal mukabili ödeme ile ilgili vaka çalışmaları yapmak. 
5. Vesaik mukabili ödeme ile ilgili vaka çalışmaları yapmak. 
6. Akreditif ödeme yöntemi ile ilgili vaka çalışmaları yapmak. 

 

Taşımada Sigorta 

İşlemleri 

 

1. CMR sigortası ile alakalı vaka çalışması yapmak 
2. Sigorta hasar süreci ve tazmin işlemleri ile ilgili örnek uygulama yapmak 

DERSİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 Teslim şekilleri konusu işlenirken, her konunun görsel şekli tahtaya çizilerek, öğrencilerin konuyu kavraması 
sağlanmalıdır. 

 Ödeme şekilleri konusu işlenirken özellikle Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Akreditif Ödeme konularında 
güncel bilgilerle örnek uygulamalar yapılmalıdır. 

 Bu derste, verilen görevi yaparken ticari ahlaka uygun değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran 
etkinliklere yer verilmelidir. 

 


