
ORDİNO/YÜK TESLİM TALİMATI DELIVERY ORDER/CARGO DELIVERY 

INSTRUCTION 

 

Deniz ticaretinde işlevsel olarak önemli bir yere 

sahip olan Ordino (“Ordino”), deniz yolu ile eşya 

taşımayı taahhüt eden taşıyanın, navlun 

sözleşmesine konu eşyayı doğru kişiye teslim 

edebilmesini sağlamakta olup aynı zamanda 

navlun sözleşmesi ilişkisinin yükün teslimi ile 

bittiğini ispat eden bir belgedir.  

 

 

Ordino, Alıcı/Gönderilen’in (“Alıcı”) taşıyana 

konişmentoyu ibrazı karşılığında depo veya 

antrepolarda muhafaza edilen eşyanın depolama 

yeri veya antrepo işletmecisince (“İşletmeciler”) 

gerçek Alıcı’ya, diğer bir deyişle hukuken hak 

sahibi olan kişiye teslim edilmesi için taşıyan 

tarafından düzenlenen bir talimattır. Bu 

düzenleme şekline ilişkin bir kural bulunmaması 

nedeni ile elektronik olarak da 

düzenlenebilmektedir. 

 

 

Yükün muhafaza edildiği depolama yerlerinin, 

antrepoların işletmesinin devlet sorumluluğunda 

olduğu dönemlerde Ordino olarak anılmakta olan 

bu belge, işlevsel açıdan hiçbir farkı olmamakla 

birlikte 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile bu 

depolama yerlerinin ve antrepoların özel 

işletmelerin sorumluluğuna bırakılması 

sonucunda artık güncel adı ile Yük Teslim 

Talimatı olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

 

 

Bu makalemizin amacı Yük Teslim Talimatı’nın 

işlevini ve önemini anlatmaktır. Bu nedenle bu 

The Delivery Order (“Delivery Order”), which 

has a functionally crucial role in maritime 

commerce, is a document that ensures that the 

Carrier (“Carrier”), who undertakes to transport 

goods by sea, delivers the goods subject to the 

freight contract to the right person. It also proves 

that the contractual relationship ends with the 

delivery of the cargo. 

 

The Delivery Order is an instruction issued by the 

Carrier regarding the delivery of the goods kept 

in storage places or warehouses to the actual 

buyer, in other words, to the person who is legally 

entitled, by the warehouse/storehouse operators 

(“Operators”), in return for the presentation of 

the Bill of Lading to the Carrier by the Buyer/ 

Consignee (“Consignee”). This instruction can 

be drawn up electronically as there are no rules 

regulating its form. 

 

 

This document, which was known as the 

“Delivery Order” during the period when the 

operation of the storage places and warehouses 

was under the responsibility of the state,  is now 

known as the “Cargo Delivery Instruction” with 

its current name as a result of the Customs Law 

numbered 4458, leaving these storage places and 

warehouses under the responsibility of private 

enterprises. 

 

 

This article explains the function and importance 

of Cargo Delivery Instruction. For the reason of 
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konu ile ilgili daha fazla detaylara inilmeden bazı 

tartışmalara kısaca değinilecektir. 

 

 

 

I. Yük Teslim Talimatı  

 

Yük Teslim Talimatı, mevzuatımızda ismen yer 

almıyor olsa da eksikliği halinde taşıyan 

açısından navlun ücretinin tahsil edilememesi 

gibi büyük hak kayıpları meydana 

gelebilmektedir. Bu belgenin önemini 

anlayabilmek için, taşıyanın navlun 

sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğunu 

anlamak gerekmektedir.  

 

 

Taşıyan, bir eşyayı navlun ücreti karşılığında 

deniz yolu ile taşımayı üstlenen, eşyanın Alıcı’ya 

teslim edilme anına kadar olan süreçte meydana 

gelen kayıplar, gecikmeler veya hasarlardan 

hukuken sorumlu kılınan kişidir. Navlun 

sözleşmesinde taraflarca kararlaştırılmış olan 

teslim şeklinden bağımsız olarak taşıyan eşyanın 

teslimini doğru Alıcı’ya yapmak zorundadır.  

 

 

Bu bağlamda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

(“TTK”) madde 1230 (1)’de “Konişmentonun 

meşru hamili, eşyayı teslim almaya yetkilidir.” 

denilmekte, TTK madde 1236 (1)’de  ise “Eşya, 

ancak konişmento nüshasının, eşyanın teslim 

alındığına ilişkin şerh düşülerek geri verilmesi 

karşılığında teslim edilir” denilmektedir. 

Dolayısıyla taşıyan, konişmento kendisine ibraz 

edildiğinde meşru hamilin konişmentoyu ibraz 

eden kişi olup olmadığına kendisi karar verecek 

olup eğer ibraz eden kişinin meşru hamil 

olduğuna karar verirse Yük Teslim Talimatı 

düzenleyerek eşyanın teslim alınmasını 

sağlayabilecektir. Buradan anlaşılmaktadır ki, 

taşıyan Yük Teslim Talimatı düzenleyerek 

eşyanın Alıcı’ya teslim edilmesine ilişkin rızasını 

göstermiş olmaktadır. Dolayısıyla Yük Teslim 

Talimatı, taşıyanın teslim için rızasını gösterme 

işlevine de sahip olup bir teslim aracı olma 

niteliğini haizdir. Bu sayede taşıyan, eşyayı 

teslim borcunu ifa etmiş olmakta ve hak kaybına 

uğramamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

brevity, some aspects of this subject will be only 

mentioned, without going into further details. 

 

 

 

I. Cargo Delivery Instruction 

 

Although the Cargo Delivery Instruction is not 

mentioned by name in our legislation, in the case 

of its deficiency, the Carrier may have to endure 

a major loss of rights such as not being able to 

collect the freight payment. In order to 

understand the significance of this document, one 

must understand the Carrier's liability arising 

from a freight contract. 

 

 

The Carrier is the person who undertakes to 

transport goods by sea in return for freight 

payment, and is also the one who is legally liable 

for any loss, delay or damage that occurs until the 

delivery of the goods to the Consignee is 

completed. Regardless of the delivery method 

agreed by the parties to the freight contract, the 

Carrier is obliged to deliver the goods to the 

correct Consignee. 

 

In this context, Article 1230 para. (1) of the 

Turkish Commercial Code no 6102 (“TCC”) 

stipulates, “The legitimate bearer of the Bill of 

Lading is authorized to receive the goods” and 

Article 1236 of TCC states, “The goods are 

delivered only in return for the return of the copy 

of the Bill of Lading with an annotation stating 

that the goods were received.”.  Accordingly, 

when the Bill of Lading is presented to him, the 

Carrier will decide whether the person presenting 

the Bill of Lading is the legitimate holder. If s/he 

decides so, then s/he shall issue a Cargo Delivery 

Instruction and ensure that the goods are 

received.  Following this, it is demonstrated that 

the Carrier has shown his consent for the delivery 

of the goods to Consignee, by issuing a Cargo 

Delivery Instruction. Therefore, a Cargo Delivery 

Instruction also has the function of demonstrating 

the Carrier's consent for delivery and has the 

characteristics of a delivery instrument.  This 

way, the Carrier fulfils his/her obligation to 

deliver the goods under the contract and does not 

endure any loss of rights.  

 

 

 

 



II. Yük Teslim Talimatı İhtiyacı Neden 

Doğmuştur? 

 

 

Deniz ticareti yıldan yıla popüler hale gelmiş, 

Alıcı sayısı gitgide artmaya başlamış ve haliyle 

gemilerde binlerce eşya aynı anda taşınmaya 

başlanmıştır. Bu artış nedeniyle taşıyanın tüm 

Alıcıların konişmentolarını tek tek kontrol etmesi 

zorlaştığından dolayı eşyayı teslim etme 

yükümlülüğünü yerine getirme zorluğu ortaya 

çıkmıştır. Sonuç olarak taşıyan, Alıcı’ya karşı 

teslim borcunu yerine getirebilmek için yükleri 

teslim yerindeki İşletmecilere bırakmaya 

başlamış ve kendisine ya da temsilci acentelerine 

ibraz edilen konişmentoların karşılığında Yük 

Teslim Talimatı düzenlemeye başlamıştır.  

 

 

 

III. İşletmeciler ile Taşıyan Arasındaki 

Saklama Sözleşmesi 

 

 

Taşıyan, yükü İşletmecilere bırakmakla navlun 

sözleşmesinden doğan borcunu tamamen yerine 

getirmiş olmamakta, yalnızca bu işletmeciler ile 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 561. 

madde uyarınca bir saklama sözleşmesi ilişkisine 

girmektedir. Bu sözleşme uyarınca, Alıcı 

tarafından eşyanın İşletmeciler’den teslim 

alınabilmesi için taşıyan tarafından, 

İşletmeciler’in eşyayı teslim edilebileceğine 

ilişkin Yük Teslim Talimatı düzenlenmesi 

gereklidir. Bu belgenin düzenlenmediği durumda 

eşyayı teslim eden İşletmeciler’in TBK madde 

575 uyarınca geri verme borcunun ihlali söz 

konusu olacaktır. İşletmeciler sadece taşıyanın 

kendisine bıraktığı eşyayı saklamak ile yükümlü 

olup taşıyanın rızası olmadan Alıcı’ya teslim 

etme yetkileri bulunmamaktadır. Nitekim, TTK 

madde 1237’de belirtildiği üzere taşıyan ile 

konişmento hamili arasındaki hukuki ilişkide 

konişmentonun esas alındığı, navlun sözleşmesi 

hükümlerine bağlı kalınacağı hususu 

düzenlenmiş ve bu hukuki ilişkiye İşletmeciler 

dahil edilmemiştir.  

 

 

 

IV. Yük Teslim Süreci Nasıl 

Gerçekleşmektedir? 

 

Eşyaların teslim alınması açısından önem arz 

eden iki aşamanın tamamlanması gerekmektedir.  

II. Why did the need for the Cargo 

Delivery Instruction Arise? 

 

 

Maritime Commerce has become more popular 

from year to year, the number of Consignees 

increasing markedly, resulting in thousands of 

cargos being carried in vessels at the same time. 

Due to this increase, the Carriers had difficulties 

fulfilling their delivery obligations of the cargo 

since it became harder to verify each Consignee’s 

Bill of Lading. As a consequence, the Carriers 

began leaving cargo for the Operators at the 

delivery place. Thus, to fulfil its delivery 

obligation against the Consignee, a Cargo 

Delivery Instruction must be issued in return for 

the presentation of the Bill of Ladings to the 

Carrier or its agency. 

 

 

III. General Safekeeping Contract 

between the Carrier and the 

Operators 

 

Carriers do not fulfil their obligations arising 

from freight contract by leaving the cargo with 

the Operators, but can enter into a safekeeping 

contract with them in accordance with Article 

561 of the Turkish Code of Obligations no 6098 

(“TCO”). As per this contract, in order for the 

cargo to be received by Consignee from the 

Operators, the Carrier has to issue a Cargo 

Delivery Instruction allowing that the cargo can 

be delivered by the Operators. In the event that 

the Operators deliver the cargo without this 

document, there would be a breach of obligation 

to return pursuant to Article 575 of the TCO. The 

Operators are only obliged to store the cargo left 

by the Carriers, and do not have the authority to 

deliver to Consignee without the consent of the 

Carriers. In Article 1237 of the TCC, it is 

envisaged that the legal relationship between the 

Carrier and the bearer of the Bill of Lading is 

based on the Bill of Lading and that the 

provisions of the freight contract shall be abided 

by. Thus, the Operators were excluded from this 

relationship. 

 

 

 

  IV.         How Does the Delivery Process Take 

Place? 

 

In terms of receipt of the cargo, two important 

stages are required. 



I. Gerekli gümrük işlemlerinin tamamlanması 

ve eşyaların serbest dolaşıma girmesi 

II. Navlun sözleşmesinin yükümlülüklerinin 

iki tarafça da yerine getirilmesi 

 

 

 

Gümrük prosedürünün tamamlandığını gösteren 

gümrük belgesi ile ilk aşama tamamlanmış olur.  

 

 

İkinci aşamada Alıcı, navlun sözleşmesinden 

doğan yükümlülüğünü ifa edecek ve konişmento 

gibi gerekli taşıma belgelerini taşıyana ibraz 

edecektir. Taşıyan veya onun temsilci acentesi ise 

bu kişinin doğru kişi olup olmadığını kontrol 

edecek ve doğru kişi olduğu yönünde kanaate 

varırsa Yük Teslim Talimatı düzenleyecek ve 

Alıcı’ya verecektir.  

 

V. Yük Teslim Talimatı Belgesine İlişkin 

Güncel Tartışma  

 

Yük Teslim Talimatı uygulamasının ortadan 

kalktığına ilişkin yanılgılara yol açan Ticaret 

Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün E-

40216608-102.99 sayılı Ordino (Yük Teslim 

Talimat Formu) Hk konulu yazısı sebebiyle 

tartışma ortaya çıkmıştır. Bu tartışma, artık söz 

konusu belge olmadan İşletmeciler’in doğrudan 

Alıcı’ya teslim yapabileceği şeklinde yanlış 

algılanmıştır.  

 

 

 

 

Özellikle belirtmek gerekir ki, Yük Teslim 

Talimatının eşyanın gümrük işlemlerinin 

gerçekleşmesi aşamasında kullanımı 

gerekmemektedir. Bu nedenle Gümrükler Genel 

Müdürlüğünce yapılan açıklama aslında zaten 

olan bir uygulamaya işaret edilmesinden ibaret 

olup kesinlikle Yük Teslim Talimat 

uygulamasının kalktığını belirtmemektedir.  

 

Bunun yanı sıra Danıştay İdari Dava Daireleri 

Kurulu E.2016/2991 K.2018/5551 sayılı kararı da 

yine yükün tesliminde taşıyanın onayının 

aranmayacağı şeklinde yanlış anlaşılmıştır. 

Karar, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün depo 

veya antrepodaki yüklerin alıcıya tesliminin nasıl 

yapılacağının belirlenmesine ilişkin 

İşletmecilerin bilgilendirilmesi konusunda 

düzenleme yapma yetkisinin olmaması nedeniyle 

“Denizyoluyla İthal Edilen Malların Teslimi” 

     I. The completion of the necessary customs 

procedure and entry of the goods in free 

circulation 

   II. Fulfilment of the obligations arising from 

the freight contract by both parties 

 

 

The first stage is completed with the Customs 

Certificate that demonstrates the completion of 

the customs procedure. 

 

In the second stage, the Consignee will fulfil their 

obligations arising from the freight contract and 

will submit the necessary shipping documents to 

the Carrier. The Carrier or agency will check 

whether this person is the right person, and if they 

conclude that s/he is, then they will draw up a 

Cargo Delivery Instruction and give it to the 

Consignee.  

 

    V.  Current Discussion on Cargo Delivery 

Instruction 

 

The discussion appeared due to the letter, 

numbered E-40216608-102.99 on the subject of 

the Cargo Delivery Instruction of the General 

Directorate of Customs of the Ministry of Trade, 

which lead to the misunderstanding that the 

implementation of Cargo Delivery Instruction 

was not necessary. This discussion was 

incorrectly perceived by the Operators, who 

understood that the delivery could be made 

directly to the Consignee in the absence of the 

said document.  

 

  

In particular, it is necessary to specify that the 

Cargo Delivery Instruction is not required in the 

phase of the cargo’s customs clearance. For this 

reason, the letter of the General Directorate of 

Customs is pointing to an implementation that is 

already in action, but definitely does not state that 

the implementation of Cargo Delivery Instruction 

is not necessary. 

 

Additionally, the decision of the Council of State, 

Plenary Session Of The Chambers For 

Administrative Cases numbered E.2016/2991 

K.2018/5551 was also misunderstood in the case 

of the approval of the Carrier on the delivery of 

the cargo. The decision concerns the taking off of 

the letter titled “Delivery of Goods Imported by 

Sea”, since the Directorate General of Maritime 

Commerce is not authorized to regulate on the 

subject of informing the Operators about the 



adlı yazının kaldırılmasına ilişkindir. Dolayısıyla 

bu karar ile taşıyanın haklarını büyük ölçüde 

zedeleyecek bir şekilde, taşıyanın onayı 

olmaksızın yükün Alıcı’ya teslim edilebilmesinin 

önü açılmamıştır.  

 

 

VI. Yük Teslim Talimatı Ücreti 

 

Yük Teslim Talımatı’na ilişkin olarak taşıyan 

tarafından Alıcı’dan ücret talep edilebilmesi 

mümkündür çünkü bu belge 488 sayılı Damga 

Vergisi Kanununun sonunda yer verilen 1 

numaralı tabloda Damga Vergisine Tabii Kağıtlar 

başlığı altında Ticari işlemlerde kullanılan 

kağıtlar arasında yer almaktadır ve ücreti her yıl 

değişmektedir.   

 

 

Sonuç 

 

Yük Teslim Talimatı, ticarette oldukça önemli 

yere sahip olan, taşıyanın haklarını koruyan ve 

emtianın doğru sahibine ulaşmasını sağlayan bir 

belgedir. Bu belgenin düzenlenme şekline 

yönelik herhangi bir kural olmaması sebebiyle 

elektronik olarak da düzenlenebilmektedir. 

Taşıyanın, navlun sözleşmesinden doğan teslim 

yükümlülüğünün ifasında araç işlevi gören Yük 

Teslim Talimatı, İşletmeciler’e eşyayı Alıcı’ya 

fiziken teslim etme imkânı tanımaktadır. Böylece 

gerekli gümrük işlemlerinin tamamlanması ve 

navlun sözleşmesinden kaynaklanan 

yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmesi 

sonucunda Alıcı, Yük Teslim Talimatı ile eşyayı 

İşletmeciler’den teslim alabilmektedir.  

 

 

 

determination of the delivery method of cargos 

stored in warehouses/storehouses. Therefore, the 

said decision did not pave the way for delivery to 

the Consignee without the Carrier’s consent, 

which would largely damage the Carrier's rights. 

 

 

V.         Cargo Delivery Instruction Fee 

 

It is possible for the Carrier to charge the 

Consignee for Cargo Delivery Instruction, since 

this document is among the papers used in 

commercial transactions under the title of the 

Papers Subject to Stamp Tax on Table 1 at the end 

of the Stamp Tax Law no. 488. Its fee changes 

every year. 

 

 

 

Conclusion 

 

Cargo Delivery Instruction, which has a 

significant place in commerce, is a document that 

protects the rights of the Carrier and ensures that 

the goods are received by the correct 

owner.  Since there are no rules regarding the 

form of this document, it can be drawn up 

electronically. The Cargo Delivery Instruction, 

which functions as a tool in the fulfillment of the 

delivery obligation arising from the freight 

contract, enables the Operators to deliver cargo to 

the Consignee physically. Thus, as a result of the 

completion of the required customs clearance and 

fulfilment of the obligations arising from the 

freight contract, the Consignee can receive their 

cargo from the Operators.  
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