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GiRi~ 

i~sanoglunun yerle§ik hayata ge9mesi ve i§bolilmiiniln 

geli9mesiyle birlikte tabi ve ekonomik bir ihtiya9 olarak da 

e§ya ve insan1n1n bir yerden diger bir yere ta§1nmas1 olgusu 

ortaya 91km1§t1r. Tekerlek ve buhar giiciiniin ke§f iyle hizlanan 

bu siire9, sosyal ve ekonomik hayattaki degi§melere paralel 

olarak geli§mi§ ve bugiin i9in ta§1mac1l1k faaliyeti hayat1n 

vazge9ilmez bir unsuru olarak yerini alm1§t1r. 

Bilhassa 19.yy'in ikinci yar1s1ndan itibaren hizla ge

li9en teknik ve degi9en ekonornik §artlar1n getlrdigi canl1l1k, 

ozellikle ta91rnac1l1k alan1na yans1m19, bunun sonucu olarakta 

ta91rnac1l1k 9ok yonlil ve uluslararas1 bir karakter kazanm1§t1r. 

Bu alanda, ozellikle ekonornik ve sosyal hayatin idarnesi a91s1ndan 

ozel bir onemi haiz bulunan e§ya ta91rnac1l1g1 niteligi geregi 
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farkl1 bir geli9me gostermi§ ve miistakil bir diizenlemeye tabi 

tutulmu§tur. E9ya naklinden ama~ bir ihtiyacin kar91lanmas1 

oldugundan yap1lan diizenlemelerde bunun zaman1nda ve eksiksiz 

ifas1n1 saglamayi ama~lamaktadir. 

Ta§1mac1l1k alan1ndaki bu geli§meler ve uluslararas1 

ta§1mac1l1g1n yogunluk kazanmasina bagli olarak yeni sorunlar 

ortaya 91km19t1r. Ta91man1n §ekli ve ortam1 degi§mi§ ve ozellik

le degi§ik ortamlarda ve farkl1 ara9larla ta§ima ger~ekle§ti

rilmeye ba§lanm19t1r. Nitekim, ozellik arzeden karma ta§imalar 

(combined transport) bu geli§melerin bir sonucudur. 

Ta§ima alanindaki bu geli§meler ve qe§itlilige ragmen 

kara ta§1malar1 eski onem ve ag1rl1g1n1 korumu§ ve bilhassa 

yeni tekniklerin kullan1lmas1 ile daha da ag1rl1k kazanm19t1r. 

Tum bu sonu~lar karayolu ile e§ya ta§1mac1l1g1n1n ayrica ince

lenmesi gerek ve zorunlulugunu ortaya ~ikarmaktadir. 

Ta§1mac1l1g1n hayat1m1zdaki bu denli onem ve ag1rl1g1na 

ragmen gereken onemin verildigini soyleme imkan1 yoktur. Ta§1-

mac1l1k faaliyeti, bilhassa hukuki vecihesi ve buna bagl1 so

runlarla ilgili olarak ~ok az incelenmi§ ve ~oziim onerilmi§ 

konular aras1ndad1r. 

Konu ile ilgili ~a11,malar, ya faaliyetin bir tiirii ile 

ilgili ve miistakil bir konuyla kay1tl1 yahut uygulaman1n yak

la§1m1n1 degerlendiren eserler §eklinde verilmi9tir. Bu son srup 

9al1§malar incelendiginde goriilecegi uzere konu daha ~ok uygu

lama i~inde geli9mi§ ve qozum aranm1§t1r. Fakat gerek Yarg1tay 

iqtihatlar1 ve gerekse bunlara bagl1 olarak yap1lan ~ali§rnalar 

konunun yeterli ve doyurucu biqimde a~1klanmas1n1 saglayama-
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m19t1r. Keza sistematik olarakta ta§1mac1l1k faaliyetinin bir

ka9 tilril birlikte incelenmi§ bulunmaktadir. 

Tum bu sebeblere binaen, 9al1§mam1z1 faaliyet i9inde 

ozel bir a~1rl1k ve onemi haiz olan karayolu ta§1malar1 ile 

ilgili olarak ve bu meyanda 9ok az incelenmi9 ve 9oziim oneril

mi§ konulardan biri oyan karayolu ile yap1lan e9ya ta91m~la

r1nda ta91y1c1n1n gecikmeden do~an sorumlulugu bahsini se9mi9 

bulunuyoruz. Konu bilhassa ihtilafl1 yonleriyle, doktrindeki 

gorii§ler ve uygulamadaki duruma da yer vermek suretiyle a91k

lanmaya 9~l191lm19t1r. 

9al19ma konumuzu olu9turan "Ta91y1c1n1n Gecikmeden Dogan 

Sorumlulugu" bu 9iri9ten sonra iki boliim ve alt paragraflarla 

sonu~tan olu9maktad1r. 

Birinci boliimde, once genel olarak ta91ma sozle9meleri 

ve tiirleri hakk1nda kisaca bilgi verilmi9, Ticaret Kanunu an-

1 amindaki ta91ma sozle9mesinin ozel diizenlemelerine tabi taey1-

ma sozle9meleri ile alel1tlak ta91ma sozle9mesinden farkl1l1g1 

a91klanm19t1r. Daha sonra ta91ma sozle9mesinin tan1m1 yap1l

m19, unsurlari, taraflari ve ilgililerin hukuki durumlar1 da 

a~1klanmak suretiyle incelenmi9tir. Birinci boliimiin son konu

sunu ise ta91ma sozle9mesinin hukuki niteligi olu9turmaktad1r. 

ikinci boliirnde ta91y1c1n1n gecikmeden dogan sorumlulugu 

incelenmi9tir. Bu boliim alt1 alt paragraftan olu9maktad1r. 

Birinci paragraf alt1nda ta91y1c1n1n sorumlulugu genel 

olarak incelenmi9tir. Sorumluluga ili9kin diizenlemenin tarihi 

geli9irni hakkinda kisa bir a91klamadan sonra, ulusal ve ulus

lararas1 dilzenlemelere de deginilmi9tir. Bu ba9l1k alt1nda son 
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olarak Ticaret Kanununda ongorillen sorumluluk halleri ag1klan

m1§t1r. 

ikinci paragrafta, Ticaret Kanununda diizenlenen §ekliyle 

ta§1y1c1n1n gecikmeden dogan sorumlulugu incelenmi§tir. Burada 

kabul edilen sorumluluk ilkesi ve ele§tirisi yap1lm1§t1r. Sonra 

da Ticaret Kanununda ongorillen sorumluluk hallerinin farkl1 

sorumluluk ilkelerinden hareketle diizenlenmesinin nedeni iize

rinde durulmu§tur. 

Bu paragraf alt1nda ikinci olarak gecikmeden dogan so

rumlulugun tesbiti z1mn1nda sorumluluk §artlar1 ag1klanm1§t1r. 

ilk olarak sorumlulugun ba§lang1c1n1 tesbit ag1s1ndan e§yan1n 

teslim ve kabulu, daha sonra da ta§ima siiresi ve teslimden son

raki safha olarak da e§yan1n ta§1nmas1 hususu incelenmi§tir. 

Bu k1sm1n son konusunu ise ta§ima suresinin a§1lmas1 olu§tur

maktad1r. Burada ozellikle teslimde gecikme ve bunun netice

sinde dogan zarar-ziyan ve ilgili sorunlar ag1klanm1§t1r. 

U9iincii paragrafta, ta§1y1c1n1n yard1mc1 §ah1slar ve 

alt(ara) ta§1y1c1lar1n fiilleri dolay1s1yla sorumlulugu ele 

al1nm1q, ozellikle yard1mc1 qah1slar ve alt Cara) ta§lYlCl 

ag1klanm1§ ve sorumluluk §artlar1 belirlenmi§tir. 

Dordiincii paragrafta, sorumluluktan kurtulma halleri 

milcbir sebeb ve gonderen ve gonderilenin fiilleri olarak iki 

ba§lik alt1nda incelenmi§ ve bu konuda ozel bir onemi haiz 

olan sorumsuzluk kay1tlar1n1n hukuki durumu ag1klanm1§t1r. 

Son iki parafta ise gecikme dolay1s1yla dogan tazmin 

borcu ve tazminat davas1 iizerinde durulmu§ ve son olarak da za-
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mana§1m1 konusu incelenmi§tir. 

Nihayet tez konumuzla ilgili olarak yapt1g1m1z 9al1§

mam1z neticesinde vard1g1m1z sonu9larda, tezimizin Sonu9 kis

minda ozetle belirtilmi§tir. 
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Genel olarak ta~1may1 bir yer de~i9tirme vak1as1 olarak 

ifade edebiliriz. Sosyal ve ekonomik ya~ant1m1zla s1k1 bir 

§ekilde ilgisi olan bu vak1a, 9e§itli §ekil ve ~artlarda ger-

9ekle9mekte, bu noktadan hareketle de degi9ik s1n1fland1rmalar 

yap1lrnaktad1r. Ancak bu denli ayr1nt1ya girrneden ta91rnan1n 

ger9ekle9tirildi~i ortarn dikkate al1narak kara, deniz, hava 

derniryolu i9SU ta91rnac1l1g1 olarak S1n1fland1rma yapmak mum-

kundiir(l). 

(l).Sabih ARKAN, Karada Yap1lan E§ya Ta§1rnalar1nda Ta91y1c1n1n Sorumlulugu, 
Ankara 1982, s.3; Nitekirn bu ayr1mlardan en onemlileri;ta91man1n yurt
i9inde yap1l1p yap1lmarnas1na gore: ulusal, uluslararasi ta91malar, ta91-
man1n konusuna gore; yolcu ve e9ya ta§1nmas1, ta91mada kullanilan ara9-
lar ve ta91man1n ger~ekle9tirildigi orta~ dikkate alinarak; basit ta§i
malar ve kombine ta91malar (combined transport) §eklinde yap1lmaktad1r. 
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inceleme konumuzu olu§turan kara ta§1malar1; TK. 762 vd. 

maddelerinde genel hilkiimlerden sonra (TK 762-767), ta§1man1n 

insan veya e§ya olmasindan hareketle "e§ya ta§ima" (TK. 768-

797)ve "yolcu ta§ima" (TK.798-815) olarak iki ana bolilm altinda 

dilzenlenmi§tir. 

TK. 764. madde hilkmil ile denizde ta§ima i§leri ile de-

mir ve havayollar1 ile yapilan ta§ima i§lerine ve posta idare-

sine miiteallik hususi hiikiimler mahfuz tutulmu§tur. Nitekim, 

denizde ta§ima hakkinda TK. 816 vd. maddeleri, demiryolu illke 

i~inde yap1lan ta§1mac1l1k hakk1nda 18.5.1872 tarihli Rumeli 

D~miryollar~ i§letme Nizamnamesi, havayolu ile yap1lan ta§i-

malarda Turk Sivil Havac1l1k Kanunu, posta idaresince yapila-

cak ta§imalarda ise 5558 say1l1 Posta Kanunu uygulama alan1 

bulacaktir. 

Burada ayr1ca ta§1mac1l1k alan1nda bilyilk ol~iide uygu-

lama alan1 bulan uluslararas1 sozle§meleri de zikretmek gere-

kir. Bu sozle§melerden baz1lar1 taraf olmam1z, baz1lar1ysa 

Devletler 6zel Hukuku hilkiimleri geregi uygulama alan1 bulmak-

tad1r(2). Bunlardan onemine binaen karayolu ta§1mac1l1g1 ile 

ilgili olarak CMR(3), demiryolu ta§1mac1l1g1 ile ilgili olarak 

(2).0rnegin, E§yan1n karayolu ile uluslararas1 ta§1nmas1na ili§kin konvan
siyon (CMR) nin ur~ulanma §artlar1 ile ilgili bir inceleme i~in bak: 
ARKAN, E§yan1n Karayolu Ile Uluslararas1 Ta§1nmas1na ili§kin Konvansi
yon( CMR) Uzerine Bir inceleme, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bak1m1ndan 
E§ya Ta§1mac1l1g1 Sempozyumu, (Bildiriler-Tarti§malar) 26-27 Ocak 1984 
Ma~ka-istanbul, Ankara-1984. 

(3).Convension on the contract for the intedernational carriage of goods by 
road (CMR), done at Genova, on 19 May 1956 (E§yanin Karayolu Ile Ulus
lararasi Ta§1nmas1na Ili§kin Sozle§me); Economic Comission For Europe, 
Transport Division:Birle§mi§ Milletlerin Avrupa i§leri ile ilgili komis
yonu (ECE)'un ta§1mac1l1k bolilmil tarafindan haz1rlanm1§ ve 19 May1s 
1956 tarihinde 10 devlet taraf1ndan imzalanm1§t1r. Tilrkiye sozle§meye 
taraf degildir. 



- 8 -

COTIF/CIM (4), havayolu ta§1mac1l1Q1 ile ilgili olarak da Var-

§ova Sozle§mesini(S) zikredebiliriz. 

Kural olarak, ta§ima i§i ticari bir i§ (TK 3,12 (10)) ve 

TK.762 vd. hiikiimleri ise ta§ima ile ilgili olarak genel hiikiim-

lerdir. Bu hiikiimlerle Ticaret Kanunu anlaminda ta§ima sozle§me-

leri diizenlenmi§, TK. 764. madde hiikmii ile de ozel diizenlemeler 

sakl1 tutulmu§ bulunmaktadir. Bu noktadan hareketledir ki ozel 

diizenlemelerine tabi ta§ima sozle§meleri ve ale-litlak ta1prna 

sozle§meleri ile Ticaret Kanunu anlarnindaki ta§ima sozle§me-

lerini ayirmak gerekmektedir(6). 

(4).9.5.1980 tarihinde demiryolu ile yolcu-bagaj ve e§ya ta§1nmas1na ili§
kin sozle§me kabul edilmi9tir. Sozle§me iki boliimden olu9maktad1r. ilk 
boliimde demiryolu ta91mac1l1Q1 ile ilgili orgiit (COTIF), bunu takibende A 
ve B ekleri olarak; yolcu-bagaj ta§1mac1l1Q1 (CIV), e§ya ta91mac1l1~1 
(CIM) diizenlenmi9tir. Tiirkiye 9.5.1980 tarihli sozle§meyi, l.5.1985'den 
itibaren ge9erli olmak iizere onaylam19t1r (RG 1.6.1985 t. ve 18771 sy.) 
Geni§ bilgi i9in bkz.: ARKAN, Demiryolu ile Yapilan Uluslararasi E§ya 
Ta§1malar1, Ankara 1987, s.15 vd. 

(5).Var§ova Sozle§mesi 1929 tarihlidir. Ancak Sozle§me 1955 Dahey Protoko
lii, 1971 Guatamala Protokolii, 1975 Montroal Protokolleri ve 1961 Guada
lajara anla9mas1 ile deQi9tirilmi§ ve tamamlanm19t1r. Sozle9me ve deQi
§iklik protokolleri 29.8.1977 t. ve 13874 s y.,Bakanlar Kurulu karari ile 
onaylanm1§t1r. Geni§ bilgi i9in bak: Hiiseyin ULGEN, Hava Ta§ima Sozle9-
mesi, Ankara 1987, s.12 vd. 

(6).ULGEN, Turk Hukukunda ve Milletlerarasi Hukukta Karayolu ile Yolcu ve 
Bagaj Ta§ima, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bak1m1ndan ikinci Ta91mac1l1k 
Sempozyumu (Bildiriler-Tarti§malar), 24-25 Ocak 1985 Ma9ka-istanbul, 
Ankara 1985 s.4-5; Ayrica ayn1 yazar, Hava Ta§imalan: ve Uygnlanacak Hi.ikiim
ler, iBD 1984, c.58, s. 10-11-12, s.616 vd. 
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1- Tanim: ------
Turk Ticaret Kanunu'nda ta~1ma sozle§mesini do~rudan 

dogruya tanimlayan bir hukiim yoktur. ETK'da ise ta§ima sozle§mesi 

"bir nakliyecinin iicret mukabilinde e§ya veya eshas1n karada, 

sularda nakillerini taahhiit eylemesine nakil mukavalesi itlak 

olunur". §eklinde tan1mlanm1§t1r(ETK. 887). Ticaret Kanunu'nda 

jirekt bir tan1mlarna olrnamasina ragmen, ta§ima sozle§mesine de 

ternel te§kil eden unsurlara yer vermek suretiyle ta§1y1c1 tanim-

lanrn19t1r. Buna gore ta91y1c1,iicret rnukabilinde yolcu veya e§ya 

:a§ima i§lerini iizerine alan kirnsedir(m.702). Doktrinde de bu 

1oktadan hareketle ~e§itli tanimlar yap1lm1§t1r(7). ETK. ve 

~K.undaki hiikiirnlerle birlikte doktrindeki tan1mlar1da dikkate 

1larak, ta§irna s8zle§mesini, "ta§1y1c1n1n, yolcu veya e§yay1, 

7).ARKAN, age, s.10; Re9at ATABEK, E9ya Ta91ma Hukuku, Istanbul 1960, 
s.24; ULGEN, Sempozyum, s.3-4; Ahmet ZEYNELoGLU, Uygulamali Ta§ima 
Hukuku, Ankara 1980, s.19-20. 
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iicret rnukabilinde, bir yerden diger bir yere ta§ima taahhiidiinii 

i~eren bir sozle§mesidir" §eklinde tanimlayabiliriz. 

Ta§ima vakiasi ve ta§icinin sorumlulugunun tesbiti 

a~isindan, ta§ima sozle§rnesinin unsurlar1n1n tayininde biiyiik 

yarar vardir. Doktrinde sozle§menin tanimlanmasinda oldugu 

gibi unsurlari da ~e§itli ba§liklar altinda incelenmektedir(8). 

Ancak biz ta§ima sozle§mesinin unsurlarini ta§ima taahhildil ve 

ilcret olmak iizere iki· ana ba§lik altinda inceleyecegiz. 

Ta§1y1c1, ta§ima sozle9mesi ile asl1 edim olarak 

ta§1may1 taahhild eder(9). Bu sebeple taahhiidiin ifasi amac1yla 

ta§inacak e§yanin, ta§1y1c1n1n bak1m ve gozetimi altinda tevdi 

zorunlulugu vardir. 

s1n1 taahhiit ediyorsa, bu durumda ta§1y1c1 degil, ta§ima i§leri 

komisyoncusudur ve aradaki ili§kide TK 808 vd. maddelerinde du-

zenlenen "ta§ima i§leri komisyonculugu"dur(lO). 

8).ARKAN, age, s.10 vd.; ATABEK, age, 24 vd. 

9).Bu sebepledir ki ta91man1n bir yan edim olarak iistlendigi hallerde TK 
anlaminda bir ta91ma sozle9mesi olmad1g1 gibi, ta91man1n asl1 edim 
olarak yiiklenildigi durumlarda,bir tak1m yan edimlerin yilklenrni§ olrna
si da ta91ma sozle§rnesi niteligini de~i§tirmeyecektir. 

(10).Halil ARSLANLI, Kara Ticaret Hukuku Dersleri (Umumi Esaslar), istanbul 
1960, s.201 vd.; Reha POROY, Ticari l§letme Hukuku, Istanbul 1987, 
s.177; ARKAN, Ta§ima I§leri Komisyoncusunun Bor~lar1n1 ve Sorumlulugunu 
Diizenleyen Hiikiimler, AHFD, C.XXXVII, S.1-4, s.313-326. 
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Ta§ima taahhudu, sozle§menin asl1 unsuru olup yok-

lugu halinde ta§1ma sozle§mesinden bahsedilemez(ll). Ancak bu 

taahhildiin bizzat ta§1y1c1 taraf 1ndan yerine getirilmesi zorunlu-

lugu yoktur. Taahhiidun alt ta§1y1c1lar (TK. 784) veya yard1mc1 

§ah1slar(TK. 782 vas1tas1yla ifas1 milmkiindur. Fakat her iki 

halde de sorumlulukta herhangi bir degi§iklik olmayacakt1r(l2). 

Taahhildiln konusunu, ta§1nan1n niteligine gore yolcu 

veya e§ya(l3) te§kil edecektir. E~ya kavram1 ta§1ma sozle§rne-

sinin kapsam1n1n belirlenmesinde geni§ olarak yorumlanm1§t1r. 

Nitekim cenaze, canl1 hayvan v.b. ta§imalarda e§ya ta§1rnas1 hu-

kumlerine tabi tutulrnaktad1r(l4). 

Ta§ima sozle§mesi a~1s1ndan eeyya maddi degeri clan 

bir mal1 ifade etmekte, ayr1ca ta§inacak eyeyin ekonomik bir 

de~ere sahip olmas1 aranmarnaktad1r. Fakat taraflarin, ta91nacak 

e§yan1n miktar1, cinsi, istiap derecesi veya adedi v.b. konular-

da anla9m1~ olmalar1 gerekir(TK. 769/I (2)). Ayr1ca ta§ima ile 

ilgili olarak senet tanzim edilmi§se bu hususlar1n ta§1ma sene-

dine yaz1lmas1 gerekmektedir. Zira e§ya ile ilgili olarak bu 

(11).ARKAN, age., s.15; tiLGEN, Sempozyum, s.7-8. 

{12).Ta91y1c1n1n yard1mc1 §ah1slar ve alt Cara) ta§1y1c1lar1n fiilleri 
dolay1s1yla sorumlulugu ile ilgili olarak ilerideki izahata bak: s. 

(13).Ta§irna sozle9mesi a~1s1ndan sadece nakli milmkiin olan maddi mallar1n 
onemi vard1r. "E9ya" ve "mal" kavramlar1 ayn1 mefhumlar1 izah kasd1yla 
kullan1lmalar1na ragmen "mal" kavram1 daha geni§ bir anlarn1 ifade et
rnektedir (Kemal OGUZMAN-Ozer SEL±~±, E§ya Hukuku, Istanbul 1985, s.4). 
TK.da ayn1 anlamda kullan1lan diger bir kavramda "yuk"tiir. Yuk, en 
geni§ anlam1yla ta91nan ~eyleri ifade etmektedir (Tilrk~e Sozluk, TDK, 
s.878). 

{14).ARKAN, age, age., s.26; ZEYNELOGLU, age, s.73. 
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tiir bilgilerin geregi gibi yahut hi~ bildirilmemesinden dogacak 

zarar ve ziyan gonderilene ait olacaktir(TK.769/2). 

Taahhudiin ifa bi~imine gelince; kara ta§1mas1n1n soz-

konusu olabilmesi i;in, ta§imanin karayolu, demiryolu ile i~-

sularda yap1lmas1 gerekir(l5). Ancak demiryolu ile yapilan ta-

§1malarla, posta idaresince yapilan ta§1rnalar1n ozel mevzuat-

lar1na tabi olrnalari dolay1s1yla TK. 762 vd. kapsam1nda ince-

lememiz gereken ta§imalar sadece karada veya i~sularda ger~ek-

le§tirilen ta§1malar ve bunlara ili§kin ta§1ffia sozle§meleri 

olacakt1r(l6). 

Ta§irna sozle§rnesi, yolcu veya e§yan1n yer degi§tirrnesi 

maksad1 ile yap1lmaktad1r. Yer degi§tirme, yani tan1nacak e§ya-

nin bir yerden diger bir yere gotiiriilmesi,sozle§me ile bulunu-

lan taahhiide uygun olarak ger~ekle§tirilmelidir. Bu meyanda 

ta~1man1n nasil yap1lacag1 ve gotiiriilecegi yer onceden belir-

lenebilecegi gibi sonradan da tesbit edilebilir. Yahut sozle§-

me ile verilen yetki dogrultusunda taraflarca veya gonderilen 

tarafindan tesbiti de miimkundiir(l7). 

Fakat sozle§me ile ilgili olarak ta§ima senedinin 

dilzenlendigi durumda TK. 769/III hiikmii geregi gonderilen yerin 

gosterilmesi gerekmektedir. Bu husus ta91rna senedinin kiyrnetli 

evrak vasf1n1 kazanabilmesi i~in zorunlu bir husustur. 

(15).ULGEN, Sempozyurn, s.6 
(16).ZEYNELOGLU, age, s.20 
(17).ARKAN, age, s.10; liLGEN, Sempozyum, s.5 
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Yer degi9tirme vak1as1nda mesafe 6nemi haiz olmad1g1 

gibi(l8) takip edilmesi gereken giizergahla ilgili olarak soz-

le§mede herhangi bir kayit yoksa normal ve mutad olan giizer-

gahin takibinin ama~land1g1n1 kabul etmek gerekir(l9). Bu husus 

ayni zamanda ta91y1c1n1n basiretli bir tacir olma (TK. 20/II) 

yiikiimu ile de yakindan ilgili bulunmaktadir. 

Ta91man1n bir nakil vas1tas1 ile ger~ekle9tirilmesi 

gerekir. Ancak nakil vas1tas1 kavramina kanunda aQ1k9a yer 

verilmemi9tir. Bu ta§1may1 diizenleyen hiikiimlerin tetkikinden 

ve ta§ima faaliyetinin niteliginden 91kart1lmaktad1r(20). Fakat 

ta§1man1n bir di§ gii9le ger9ekle§tirilmesi geregi ortadad1r. 

Kanaatimizce, TK anlaminda bir ta§ima sozle§mesinin varl1g1 

iQin nakil vas1tas1 kullanma zorunlulugu vard1r. Bu nederiledir 

ki ta§1y1c1n1n bizzat kendi giiciiyle ta§1may1 ger9ekle§tirdigi 

durumda TK anlaminda bir ta§ima sozle~mesinden bahsedilemez. 

Bu konu doktrinde ihtilafl1 olup ta§lma sozle~mesine verilen 

anlam dogrultusunda farkli degerlendirmeler yap1lmaktad1r(21). 

Diger taraftan ta§1t1n kime ait oldugu onemli olma-

d1g1 gibi(22) ne tiir bir aracin kullan1lacag1 ve giizergahin 

nasil olacag1 sozle§me ile kararla§tlr1lmad1g1 siirece ta§iyi-

c1n1n belirleyecegi bir husustur. Ancak ta§1y1c1n1n tacir ve 

(18).ARKAN, age., s.20; ZEYNELOGLU, age., s.81 

(19).TD.nin 14.4.1945 t. ve 905 s.karar1 an1ld1g1 yer:Zeyneloglu, age., 
s.81, dipn.84. 

(20).Seferin duraklamasi (TK. 777. kenar ba§l1g1, ta§it vas1talar1n1n yok
lugu (TK. 780/son) •• 

(21).ARKAN, age., s.12; ATABEK, age., s.27; VLGEN, Sempozyum, s.4,6. 

(22).ARKAN, age., s.13; VLGEN, Sempozyum, s.7. 
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ta§1man1n da ticari bir i§ olmas1 dolay1s1yla basiretli bir 

tacirden beklenen ozenin gosterilmesi (TK.20/II) ve borcun ifa-

s1n1n hiisniiniyet kaideleri gergevesinde ger9ekle§tirilmesi zo-

runlulugu vard1r(MK 2.) Ornegin, bir malin so§uk hava donan1m1 

olan bir aragla ta§1nmas1 gerekiyorsa tacir clan ta§1y1c1n1n 

kararla§t1r1lmam1§ olsa bile bunu tayin ve tesbiti gerekmek-

tedir(23). 

2-ticret -----
Ta§ima sozle§mesinin diger bir unsuru da ta§1man1n 

ucret kar§1l1g1nda yap1lmas1d1r(TK. 762). Ucretsiz yapilan 

ta§imalar Ticaret Kanunu kapsam1nda kabul edilmemektedir. Bu 

nitelikli ta§imalar hal ve §artlara gore hatir nakliyati(24) 

olarak kabul edilmekte yahut genel hukumler 9er9evesinde ince-

lenmektedir(25). Ancak §Unu belirtmek gerekir ki ta§1man1n 

ucretsiz yap1lm1§ olmasi higbir zaman ta~1y1c1n1n sorumsuzlu-

gunu gerektirmeyecektir. Bu durumda sozle§meye verilen anlam 

dogrultusunda sorumlulugun tesbiti cihetine gidilmesi gere-

kir(26). 

Ta§1man1n ticari bir i§ (TK. 3,12(10)) ve ta§1y1c1-

nin tacir olmasi nedeniyle, iicretin kararla§tir1lmam1§ olmasinin 

(23).TD.nin 17.1.1967, E.1948, K.255 sy. karar1 an1ld1g1 yer: 
Zeyneloglu, age., s.:179 dipn.196. 

(24).Bu konuyla ilgili olarak geni§ bilgi igin bak: 6zsunay, Arag Sahibi
nin Hatir ±gin Ocretsiz Ta§1d1g1 veya Arac1n1 Hatir ±gin Ocretsiz kul
land1rd1g1 ~ahislara Kar§1 Sorumlulugu, IHFM, C.XXXII, s.l, s.161 vd. 

(25).ARKAN, age., s.15; ULGEN, Sempozyum, s.5; ZEYNELOGLU, age., s.68. 

(26).TD.nin 11.6.1974 t. ve E.1260, K.1992, TD.nin 24.5.1977, t ve E.2004 
K.2737 sy. kararlar1 - Kararlarin an1ld1g1 yer:ZEYNELOGLU, age., 
s.68-69, dipn.68, 69. 
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sozle§menin bu niteligini engellememesi gerekir(27). Zira TK. 

22.madde hiikmii geregi onceden kararla§tirilmami§ olsa dahi 

ta§1y1c1 iicrete hak kazanacagindan, sirf iicretin kararla§tiril-

mami§ olmasinin sozle§meyi sakatlamamasi gerekir. Hele giiniimiiz-

de ta§ima iicretlerinin mesafeye gore ayarland1g1, ~e§itli ge-

nelgelerle taban ve tavan ta§ima iicretlerinin saptandigi bir 

konumda bu sonucun kabul zorunlulugu ortadadir. 

BK.19'a dayali sozle§me serbestisi geregi iicretin 

niteligi ve miktari serbest~e tayin edilebilir. Ayni §ekilde 

ucret kavramini geni§ yorumlamak, para ile s1n1rl1 tutmamak 

gerekir. Bu nedenle mameleki deger ifade eden her tiirlii edimin 

iicret olarak kabulii gerekir(28). Ornegin, ta§ima kar§1l1g1nda 

mukabil bir hizmetin ifas1, mal verilmesi iicret olarak kabul 

edilebilir. 

Ta§ima iicreti gonderen veya e§yanin teslimi §art 

edilen yerde gonderilen taraf1ndan odenir(TK.792)(29). Ancak 

Gcretin tediyesi ile ilgili anla§ma hiikiimleri oncelikle uygu-

lanir(TK.l, MK.l). 

(27).ARKAN, age., s.15; ULGEN, age., s.43-44 

(28).ZEYNELoGLU, age., s.66 

(29).TD.nin 7.12.1984 t. ve E.84/5958, K.84/6090 (YKD. c.11 s.6, s.836-837 
TD.nin 22.3.1962 t. ve E.4121, K.1246 (Batider, 1963, C.2 s.2, s.318-
319) 
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I I I • '.!.~!.~!.!~!. 

TK.da, "gonderen" (md.768, 769/3), "ta§itan" (md. 

1020, 1022) gibi 9e§itli kavramlarla ifade edilmektedir. Soz-

le§menin taraf1n1 olu§turanlardan biri olup, sozle§meyi kendi 

adina yapan ve e§yay1 teslim eden §ah1st1r. Ancak, ta§1ma soz-

le§mesi rizai bir sozle§me oldugu i9in(30) gonderenin mutlaka 

ta§irnaya konu e§yanin sahibi olrna zorunlulugu yoktur. Gonderen 

ta§irnaya konu e§yan1n sahibi olabilecegi gibi ii9iincii bir ki§ide 

olabilir. Son halde gonderen ile ger9ek mal sahibi aras1ndaki 

ili§kinin, gonderenin sozle§meye taraf te§kil etmesine herhangi 

bir etkisi sozkonusu degildir. Zaten ~ogu zaman bu durumda 

komisyonculuk ili§kisi sozkonusu olmaktad1r. Bu tiir bir ili§ki 

ayni zamanda ternsile de miisait bir durumdur ve bu halde gonderen 

temsil olunandir. 

Gonderen ve mal sahibi s1fat1n1n ayni §ahista bir-

le§tigi dururnlara da dava ve temsil hakk1n1 bu §ahis kullana-

caktir. Ancak gonderenle ger~ek mal sahipleri ba§ka §ahislarsa 

sonuncu kural olarak ta91y1c1ya kar§i herhangi bir miitalebe 

hakk1n1 haiz degildir. Ancak genel hiikiimler 9er9evesinde rnuta-

lebe hakkinda bulunabilecektir(31). 

Gonderen ayr1ca bir 9art aranmaks1z1n aktif ve pasif 

dava ehliyetini haiz bulunrnaktadir. 

(30).Bak. a§agida, s.25 vd. 

(31).ARKAN, age, s.29 
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Ta§1y1c1 1 TK. 762. maddesinde, ucret kar§1l1~1nda 

yolcu veya e§yayi(yilk) bir yerden di~er bir yere gotilrmeyi 

taahhilt eden ki§i olarak tan1mlanrn1§t1r. Bu nedenledir ki 

ta§irna i§ini yuklenmi§ olmak bu s1fat1n kazan1lmas1 i~in yeter-

lidir(32). Ancak, ta§1y1c1n1n bu taahhildil bizzat ifa zorunlu-

lu~u yoktur. Ta§1y1c1 bu taahhildilnil bizzat ifa edebilece~i 

gibi, ba§ka bir ta§1y1c1yada birakabilecektir. Sonradan ta§i-

rnay1 ilstelenen bu ta§1y1c1lara alt(ara) ta91y1c1(33) denmek-

tedir. Fakat genel hilkilmler gere~i sozkonusu edimin ifas1 ozel 

bir onerni haiz(BK.67) veya sozle§menin ifas1n1n mutlaka ta§1-

y1c1 taraf1ndan yap1lrnas1 kararla§t1r1lrn1§sa, edimin ifas1 

Ta§ima i§i ticari bir i§ ve genelde ta91y1c1 da ta-

cirdir(TK.12/I (10), 14/I,18). Ancak tacir-P.snaf ayr1m1 ile 

ilgili hilkilmler burada da ge~erlidir(35). 

Ta§1y1c1 s1fat1n1n iktisab1 i~in bunun sanat ve mes-

lek ittihaz edilmesi hususu ise tart19rnal1 bulunmaktad1r. Bir 

grup yazar "meslek ittihaz etrni§ olmayi" zorunlu §art kabul 

ederek; kanunun bu §arta a91k bir §ekilde yer verdi~ini ve 

£££££~.!:!!.~l-2l££~£££_il~Ei silr~~~!~£ir(36). Kanaat1rn1zca, gerek 

(32).TD.nin 7.4.1975 t. ve E.75/1192, K.2547 sy. karari (YKD 1975,s.497) 
(33).Kavrarn i~in bak s. 85. 
(34).ARKAN, age., s.20 
(35).POROY, age., s.38-391 TD.nin 3.2.1975 t. ve E.563, K.700 (Batider 

1975, c.8, s.1, s.186) 
(36).ATABEK, age., s.25; Unal TEKiNALP, Tir Sozle9rnesi A~1s1ndan Turk Ta91ma 

Hukukunun Bazi Ternel Kavram ve ilkelerine Genel Bak19, TIR Anla§masi 
Semineri, Istanbul 1971, s.28. · 
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aq1s1ndan sanat ve meslek ittihaz etmi§ olma §art1 zorunlu bir 

unsur de~ildir. Zira, kanuni duzenleme ve i§in niteli~i bu 

sonucu do~rulamaktadir. Nitekim, TK. 765. madde hilkmil ile e§ya 

ve yolcu ta§1may1 arizi olarak taahhiit eden kimse hakkinda 

ta§ima i§leri ve ta§ima senedine ait hukiimlerin uygulanacag1 

belirtilrni§tir. Ayn1 §ekilde ±sv. BK.unda ta§1y1c1n1n meslek 

ittihaz edinmi§ olrnas1 §artina yer verilrnedi~i gibi(37) Yar91-

tay'da ta§irna sozle§mesinin varl1g1n1 kabul iqin, ta§1y1c1n1n, 

bunu meslek ve sanat ittihaz edinmi§ olman1n gerekrnedi~i gorii-

§ilndedir(3B). 

Baz1 §artlarla kornisyoncu da ta§1y1c1 s1fat1n1 kazan-

maktad1r. Kural olarak ta§1ma i§leri kornisyoncusu, iicret rnuka-

bilinde kendi narnina ve bir rniivekkil hesab1na e§yay1 ta§1trnay1 

uzerine alan kimsedir(TK BOB). TK. Bl4. maddesinde ise, ta§ima 

i§leri kornisyoncusunun ta§1y1c1 s1fat1n1 kazanacag1 haller 

diizenlenrni§tir. Buna gore;·komisyoncu, ta§irna i§ini kendisi 

yahut kendi yerine ge9ecek ta§1y1c1lar vas1tas1yla yapaca~1n1 

rnuvekkiline bildirmek ve sozle§me ile yasaklanmaml§ olmak kay-

diyla ta§1y1c1 say1lacakt1r. Di~er taraftan, komisyoncu, ta-

§ima senedini kendi adina imza edip ikinci niishay1 miivekkile 

geri vermi§ veya kendi adina ta§ima ilmuhaberi diizenleyerek 

rnuvekkile vermi§se yahut komisyoncu ile rniivekkil arasinda ta-

§ima ucreti ve butun masraflara kar§1l1k olrnak uzere kesin bir 

(37).ARKAN, age., s.20, dipn.69 

(3B).TD.nin 11.2.1964 t. ve E.516B, K.440 (IBD. C.38, S.1-4, s.44) 
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para tayin edilmi§ olursa komisyoncu ta§1y1c1 s1fat1n1 iktisap 

eder(TK. 814/11)(39). 

E§yanin kendisine teslim edilece~i ki§i olarak ta-

nimlayabilecegimiz gonderilen sozle§menin tarafi degildir. 

Ancak, e§yanin kendisine teslimini isteyebilmekte (TK. 791) 

kanun ve sozle§me ile taninan 9e§itli haklar iktisap etmekte 

ve bor9 altina girmektedir. Ayrica akdin ifasi e§yanin gonde-

rilene teslimi ile tamam olmaktadir. 

Gonderileni tesbit, ta§ima senedi diizenlenmi§ olup 

olmamasina gore iki §ekilde olabilir. Bu bakimdan gonderilen 

s1fat1n1n tayini z1mn1nda evleviyetle bir ta§ima senedinin 

diizenlenmi§ olup olmad1g1na bakmak gerekir(40). ~ayet ta§ima 

senedi veya ilmiihaber diizenlenmi§se senet emrine diizenlenen 

ki§i gonderilendir. Ta§ima senedi emre yaz1l1 ise ta§1y1c1n1n 

imzalad1g1 niishanin cirosu ve teslimi ile e§yanin miilkiyeti 

devredilecegi i9in gonderilen s1fat1 senedin devri ile de 

miimkiin olabilmektedir(TK. 771). 

Ta§ima senedi diizenlenmedigi durumda gonderileni 

(39).ARSLANLl, KTHD, s.2057 HIR§, E.E., Ticar.et Hukuku Dersleri, 3.Baski, 
1948, s.754. 

(40).Ta§ima senedi ve ilmiihaberle ilgili olarak bak: ARKAN, TTK.nin ta§ima 
senetleri ve ilmuhaberlere ili§kin hiikiimlezi Uzezine biz inceleme, 
Batider, 1978, C.9,S.4, s.1031-10447 ATABEK, age., s.62 vd.7 
Hayri DOMANI~, Kiymetli Evrak Hukuku, Istanbul 1975. s.516. 
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tayin i9in oncelikle ta§ima sozle§mesi hukilmlerine bakmak ge

rekir. Sozle§me ile gonderilen gonderenden ba§ka il9ilncil bir 

ki§i olarak tayin edilebilir. ~ayet sozle§mede boyle bir a91k

l1k yoksa gonderenin ayn1 zamanda gonderilen oldu~unu kabul etmek 

gerekir. Tiim bu nedenlere binaen ve gonderilenin sozle§meye 

taraf olmamas1 dolay1s1yla tesbit edilmemi§ olmas1 sozle§meyi 

sakatlamayacaktir. Zira tesbit edilmemi9se kanuni diizenlemeden 

91kan sonu9 bunun gonderen taraf1ndan tayin ve tesbit olunaca§'1chr. 

Gonderilen her ne kadar ta§1ma sozle§mesine taraf 

olmamas1na ra~menJ9e§itli hak ve bor9lar1n muhatab1 olmakta ve 

birtak1m yetkileri kullanmaktad1r. 

Gonderilenin kullanabilece~i yetkilerden en fazla 

onemi haiz olan1)duruma gore e§yan1n tesliminden once veya 

e§yan1n gonderildigi yere ula§t1g1 veya ula§mas1 laz1m geldigi 

(TK.775/I (1)) ta§1y1c1n1n gonderilene haber verdigi (TK.790/I) 

yahut ta§1ma senedinin al1nd1g1 tarihten itibaren gonderilen 

tarafindan kullan1lan emir ve talimat yetkisidir. Bu talimat 

e§yan1n muhafazas1, u9uncu bir §ahsa teslimi vb. §ekillerde 

olabilecektir. Yaln1z sozkonusu talimat yetkisinin kullan1lmas1 

mukavele, TK ve gene! hiikiimler 9er9evesinde ve de hak ve n1sfet 

ol9ulerine uygun olmas1 gerekir. 5rnegin ~ozle§menin ifas1n1 

gil9le§tirici veya geciktirici yahut iyi niyet kurallar1na ay

k1r1 olarak ta§1y1c1ya killfet yiikleyici talimatlar verileme-

yecegi gibi bunlara uyulmamas1 da ta§1y1c1n1n sorumluluOunu 
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gerektirmemelidir(41). Bu diizenleme ile saglanan hak ve yetki-

lerin kullan1lmas1 ozellikle gecikme (TK.780), ziya ve hasar 

(TK.781) sorumlulugu ve bunlara ili§kin tazminat talepleri ile 

yakindan ilgilidir. 

Ayrica gonderilenin e§yanin teslimi s1ras1nda e§yay1 

muayene(TK.795) ve ta§ima iicreti, ardiye masraflar1 v.b. odeme 

borcu vardir. Ta§ima iicretinin odenmesi e§yanin kabuliinden 

sonra ve ta§ima senedine gore olacaktir(42). Kural olarak iicret 

bor~lusu gonderilendir ancak ta§ima sozle9mesi ile iicret bor~-

lusu olarak ii~iincii bir ki§i gosterilebilecegi gibi ba§ka bir-

takim §artlara da baglanabilecektir. 

Gonderilenin kanunen kendisine taninan birtaklm hak-

lar1 kullanmas1 ve ozellikle bor~ yiikleyen hiikiimler 9er9eve-

sinde sorumlu tutulabilmesi i~in onun tarafindan biliniyor 

olmas1 gerekir. Ancak gerek ta§inan e§yan1n kabulii ve gerekse 

ta§ima iicretinin odenmesi bu hususun bilindigine karine olu§-

turacakt1r(43). 

Ta§ima sozle§mesi ile ilgili olarak gonderilenin 

durumu tart1§maya a91k bir niteliktedir. Zira gonderilen karar 

olmad1g1 bir sozle§me dolay1s1yla 9e§itli haklar iktisap et-

mekte ve/veya bor~ altina girmektedir. Nitekim gonderilenin 

(41).Haluk TANDOGAN, Bor~lar Hukuku, Ozel Bor~ ili§kileri, Ankara 1987 C.II, 
s.436 vd. (Talimat, tek tarafli, varmas1 gereken ve yenilik dogurucu 
bir hakkin kullan1lmas1 olarak tan1mlanm1§t1rJ 

(42).TD.nin 7.12.1984 t. ve E.5958, K.6090 (YKD. C.XI, S.6, s.836-837, 
Ayn1 §ekilde CMR. 13/II de teslim talebinde bulunan gonderilenin mas
raflar1 da Odeme yukfunii altmda oldagu hiikme baljlanm19tir. 

(43).ARKAN, age., s.28; TD.nin 7.4.1950 t. ve E.4039, K.1721 (ABD, 1950 
C.7, s.79-80, s.44) 
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sahip oldu~u hak ve yetkilerle yiikiimlii bulundu~u bor9lar1n 

hukuki temeli hakkinda doktrinde gorii§ ayr1l1~1 mevcuttur. 

Bir kisim yazarlar gonderilenin taraf te§kil etme-

di~i bu sozle§me dolay1s1yla hak ve bor9 altina girmesini ta-

§ima sozle§mesinin BK 111/II,III hiikiimleri dikkate al1narak tam 

3.§ahis yarar1na sozle§me fikrinden hareketle diizenlenmi§ olma-

s1na ba~lamaktadirlar(44). Ancak bizim de kat1ld1§1m1z di§er 

bir gorii~ ise(45) sozle~menin 3.ki§i lehine bir sozle§me ola-

rak yorumlanamayaca§1d1r. Zira 3.ki§i lehine sozle§me ancak 

belirli bir §ahs1n lehine yapilabilir. Oysa ta§1ma sozle~mesin-

de gonderilenin belirlenme zorunlulu~u olmad1§1 gibi bir9ok 

halde gonderilen gonderen kimsedir. Di~er taraftan ta§ima soz-

le§mesinde gonderilenin e§yay1 iktisab1 yan1nda aksi mukavele 

ile kararla§t1r1lmad1~1 siirece iicret borqlusu durumundad1r(46). 

Kan1m1zca bilhassa bu noktadan hareketle ta§1ma sozle§mesinin 

3.§ahis lehine bir sozle§me olarak yorumlama olana§1 yoktur. 

Her ne kadar ta§1y1c1 ta§imaya konu clan mal1 gonderilene tes-

lim ve gonderilenin de malin teslimini isteyebilme hakk1 (TK. 

491) varsa da yiiklenilen kiilfetler dolay1s1yla bunun BK 111/ 

II,III kapsaminda mutalaa imkan1 yoktur. Zira 3.ki§i yarar1na 

tam sozle~me ile 3.§ahsin bir hakka sahip kilinmakta,fakat 

vaad ettiren ile vaad eden arasindaki borq ili§kisine taraf 

(44).ARKAN, age., s.26 dpn.88; Hikmez BELBEZ, Nakil Sozle§mesi ve Nakliye
cinin Sorumu, AHFM, 1946, C.3, s.24, s.390; tiLGEN, age., s.46. 

(45).ATABEK, age., s.34-35. 
(46).TEKINALP, Seminer s.31. 
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degildir(47). Bu sebepledir ki ta§ima sozle§rnesinin 3.§ahis 

lehine tam sozle§me oldugu §eklinde yorurnlarna imkani yoktur. 

Ancak, sozle§rnenin genel karakteri nedeni ile BK. 111/II,III 

hiikiirnlerinden tamamlay1c1 ve yorumlay1c1 hiikiirnler olarak ya-

rarlan1labilecegi kan1s1nday1z. 

Ta§irna sozle§rnesi ile ilgili bir diger grub ise e§-

yan1n sahipleridir. E§yan1n sahiplerinin gonderen veya gonde-

rilen olrnas1 rniirnkiindiir. Bu durumda hak ve yetkilerin kullan1l~ 

rnasi veya dogacak bor~larla ilgili olarak TK.n1n ilgili hiikiirn-

lerine tabi olacaklardir. Ancak, e§yan1n sahipleri ile gonderen 

ve gonderilenin ba§ka kirnseler olmas1 miirnkiindiir. Son halde e§-

yan1n sahipleri rniitalebe haklar1n1 aradaki ili§kiye yahut ge-

nel hiikiimlere binaen kullanacaklard1r(48). 

(47).ATABEK, age., s.34-36; Selahattin s.TEKiNAY/Galip s.AKMAN/Haluk BURCU
oGLU/Atilla ALTOP, Tekinay Bor~lar Hukuku, istanbul 1985, s.2911 
OZSUNAY, Bor~lar Hukuku, istanbul 1983, s.147. 

(48).ARKAN, age., s.29; tiLGEN, age., s.71-72. 
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Ta§irna sozle§rnesi kural olarak 9ok tarafl1(49) bir 

sozle§rnedir. Bu nedenledir ki sozle§rne; taraflar1n kar§1l1kl1 

ve birbirine uygun irade beyanlar1 ile kurulur. TK da ta,1rna 

sozle§mesinin kurulu~ ~ekli ve §artlar1 ile ilgili olarak a91k 

bir hiikme yer verilmernekle beraber, ta§ima senedi ile ilgili 

TK.768/l'de "fakat ta§irna senedi tanzim edilmemi' olsa bile 

muvafakatlar1 ve e§yanin ta§iy1c1ya teslirni ile sozle,me ta

raflar arasinda tarnarn olur" hukrniine yer verilmi,tir. Bu hiikiirn

le sozle,rnenin kurulu, §artlarin dolay1s1yla yer verilmi, bu

lunulrnaktadir. Ancak buradaki "e,yanin ta,1y1c1ya teslirni" 

(49).Kavram igin bak: OZSUNAY, age., s.42. 
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ibaresi kar§1s1nda sozle§rnenin ayni(real) sozle§rne(50) olup 

olmad1g1 teredoiidii ortaya 91km1§ ve doktrinde farkl1 yakla§im-

Iara konu olmu§tur. Zira, ta§1man1n niteligi geregi baz1 alan-

larda sozle§menin ayni karakterine de yer verilmi§tir. 6rnegin 

demiryolu ile e§ya ta§1nmas1 ile ilgili olarak yapilacak ta§ima 

sozle§mesi bamule senedi ve e§yan1n teslimi ile kurulur(51). 

Sorumlulukla yakindan ilgisi olmasi dolay1s1yla bunun 

tesbiti onem arzetmektedir. Bazi yazarlar kanun a91k hiikmii 

geregi ta§ima sozle§rnesinin ayni akit oldugunu savunmaktad1r-

lar(52)~ An1lan yazarlarin gorii§iine gore, ta§ima sozle§mesi 

ancak malin teslimi ile kurulur. Bunun aksini kabul i§in niteligi 

ile bagda§maz. Zira e§ya verilmedik9e ta§ima ger9ekle§meyecek-

tir. Bu nedenledir ki e9ya teslim edilmedigi siirece taraflar 

arasindaki anla9ma ancak bir mukavele taslag1 veya vaadi ola-

bilecegi kabul edilmektedir. Yarg1tay1n bu konuda kararlar1 

bulunmaktad1r(53). 

Diger taraftan gorii§lerine kat1ld1g1m1z bir grup 

yazar(54) ta§1ma sozle§mesinin ayni bir sozle§me olmay1p ta-

(50)."Real Aikt" (Realvertrag),"taraflar arasinda sozle§me ili§kisinin dog
rnasi i9in ayr1ca taraflarin iradesinin yeterli olmad1g1 ayr1ca §eyinde 
teslimi gereken akittir (Consensus+Res)" §eklinde tan1mlanmaktad1r. 
Ayni ait terimi, ikinci anlamiyla E§ya Hukuku Akdi(dingliche Vertrag) 
olarak e§ya hukuku a91s1ndan sonu9 doguran i§lemleri izah i9in kulla
n1lmaktad1r :Ya§ar KARAYAL~IN, Pay Senedi Ile ilgili Sati§ Sozle§mesi
nin Ge9erli Olmas1 ±9in Senedin Teslimi Gerekir Mi?~GK 22.2.1978• 
Batider, 1980, c.10, s.3, s.764-766. 

(51).ARKAN, Demiryolu ±le Yap1lan Uluslararasi E§ya Ta§1malar1, s.61. 
(52).HiR§, age., s.749; DLGEN, age., s.56. 
(53).TD.nin 20.2.1968 t. ve E.966/2493, K.1019 sy. karar1-an1ld1g1 yer: 

±smail DOGANAY, Turk Ticaret Kanunu §erhi(399-815), Ankara 1981, 
s.1747, dipn.679. 

(54).ARKAN, age., s.19; ATABEK, age., s.38; Ali KEMAL,Nakil Mukavelesinin 
Tamamlanmas1 i9in Teslim §art m1d1r? Hukuki Bilgiler Mecmuasi, 1931, 
S.5-53, s.3086-3091; S.6-54, s.3133-3188; TEKiNALP, Serniner, s.29; 
ZEYNELOGLUJ age., s.29. 
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raflarin kar§1l1kl1 ve birbirine uygun irade beyanlar1 ile te-

§ekkill edecegi goril§ilndedir. Nitekirn Yargitay da daha yeni 

tarihli bir kararinda sozle§rnenin inikad1 i9in taraflarin ri-

zas1n1n yeterli oldugu goril§ilndedir(55). 

Kanaat1rn1zce §U gerek9elerle ta§ima sozle§rnesini 

ayn1 bir sozle§rne olarak kabul etrne irnkani yoktur: 

a)"Ayni ait" kavrarni 9agda§ hukuk sisternlerinde be-

nirnsenrnernekte ve kabul gorrnernektedir. Nitekim gerek ATK'da ve 

gerekse isvi9re ve Fransiz Hukukunda ta§irna sozle§mesinin ta-

raflarin razisa ile kurulacag1 hukme baglanm1§t1r(56). 

b)ikinci olarak buradaki e§yanin teslirninden kasit 

akte ayni bir nitelik verilmek olrnayip, ayni sonu9lar1 temin 

arna9lanrnaktad1r(57). Zira bu husus ayni zamanda e§yanin ta§in-

mas1 i9in bir zorunlulugun da ifadesidir. 

c)Ta§irna sozle§mesini ayni nitelikte kabul etrnek 

ta§ima i§inin niteligi ile de bagda§mayacaktir. Bilhassa buyuk 

hacimli ta§imalarda ayni niteligi temin etme irnkan1 yoktur. 

d)Diger taraftan buradaki "ve" baqlac1n1n "veya" 

olarak yorumlanrnasi gerektigi kan1s1nday1z(58). Zira e§yanin 

teslirni zimnen sozle§me yapma iradesini ortaya koymaktadir. 

Yani yaz1l1 veya sozlu anla§rna olmasa bile ta§ima kaydi ile 

e§yanin al1nrnas1 ta§ima sozle§rnesinin varl1Q1n1 gosterecektir. 

e)Yine TK. 781/I de ta§1y1c1 e§yan1n kendisine teslirn 

(55).TD.nin 7.4.1971 t ve E.1188, K.2792 sy. karari - an1ld1g1 yer: 
DOGANAY, age., s.1709, dipn.593. 

(56).ARKAN, age., s.17, dipn.52. 
(57).TEKINALP, Seminer, 29 
(58).Yorumla ilgili olarak bak. TANDOGAN, Mesuliyet Hukuku, Ankara 1960, 

s.226. 
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edildigi tarihten gonderilene teslim olundugu tarihe kadar ge-

~en siirede sorumlu olaca~i hiikmune yer verilmi§tir. Bundan da 

teslimin aktin kurulmas1 z1mn1nda ek bir §art olrnayip sorumlu-

lugun ba~lamasi ile ilgili oldu~u ortaya ~ikacaktir(59). 

Son olarak ~unu belirtmek gerekir ki, TK da ta§ima 

sozle§mesinin kurulmas1 i~in ozel bir §ekil §artina yer veril-

rnerni§tir. Bu nedenledir ki herhangi bir belgenin varl1g1, evrak 

yahut senet tanzimi sozle§rnenin kurulrnas1 i~in ge~erlik §art1 

degildir(60). Gonderenin ta§1y1c1ya talebi halinde verecegi 

ta§ima senedi ise §ekil §art1 ile ilgili olmayip kiymetli evrak 

olarak tedaviil a~1s1ndan onemi haizdir. Akdin kurulmas1 ile 

ilgili olarak ehliyet temsil, iradeli sakatlayan haller vs. 

genel hiikiimlere gore ~oziimlenecektir. 

(59).ARKAN, age., s.19. (Yazar Edis'inde ayni gorii§te oldugunu belirtmek
tedir Edis Altan, Die Haftung des Frachtfiihrers nach Schweizerischem 
Obligationen-und Tiirkischem Handelsrecht Diss, Bern-Frankfurt 1975, 
s.40) 

(60).TD.nin 29.7.1969 t. ve E.3539, K.3862 sy karar1. An1ld1g1 yer: DOGANAY, 
age., s.1708, dpn.591; TD.nin 3.3.1972 t. ve E.5927, K.1045 sy.karar1; 
TD.nin 8.6.1976 t. ve E.1920, K.2829 sy.karar1 -kararlar1n an1ld1g1 
yer; ZEYNELOGLU, age., s.21-22 dipn.3-5. 
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Ta§ima sozle§mesi, tek tarafli bir akit olmayip ta-

raflara 9e§itli miikellefiyetler yiikleyen bir akit olarak kar-

§irniza 91krnaktad1r. Hatta sozle§rneye taraf te§kil etrneyen gon-

derilene de haklar saglarnakta ve birtakirn bor9lar yiiklernekte-

dir. Fakat sozle§menin tarafl clan ta§1y1c1n1n edimini bir i§in 

g6riilrnesi te§kil etmesi ve bununda s6zle§menin temelini olu§-

turrnasi dolayisiyla genel olarak i§ gorme sozle§meleri grubuna 

dahil edilmektedir(61). Ancak sozle§menin niteligi, konusu, 

gerek doktrinde ve gerekse yabanci hukuk uygulamasinda tarti§-

mali bulunrnaktadir. Tiirk Hukukunda hakim olan gorii§ istisna 

s6zle§rnesi oldugu yolundadir(62). Ayni §ekilde Alman Hukukunda 

(61).TANDOGAN, Bor9lar Hukuku, Ozel Borg ili§kileri, Ankara 1985, C.I/l, 
s.4; HiR§, age., s.728-729. 

(62).ARKAN, age., s.30; BELBEZ, agrn., s.391; Tahir ~AGA, Deniz Ticaret Hu
kuku, II, Navlun Sozle§mesi, istanbul 1982, s.13; DOGANAY, TTK.Hiikiim-
lerine Gore Karada E§ya Ta§inrnasi: Batider, 1970, C.5, S.3, s.441; 
TANDOGAN, Bor9lar Hukuku, Ozel Borg ili§kileri, C.II, Ankara 1987, 
397; TEKiNALP, Semin~r s.28. . 
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istisna akti oldu~u kabul edildi~i gibi Fransiz ve italyan 

hukuklar1nda da bu dil§ilnce hakim bulunmaktad1r(63). Buna kar-

§ilik isvi9re Hukukunda vekalet oldugu kabul edilmekte ve Turk 

Doktrininde de bu yolda goril§ler bulunmaktadir(64). Bizimde 

kat1ld1~1m1z diger bir goril§e gore ise(65) ta§ima sozle§mesi 

istisna ve vekalet sozle§melerinden farkl1l1klar arzetmektedir 

ve birtak1m benzerliklerden yola 91karak bu tarz yorumlama 

imkan1 yoktur. An1lan akitler d1§1nda sui generis bir sozle§-

medir. Ta§1ma sozle§mesi TTK. 762 vd.hukiimleriyle ayr1nt1l1 

ve de ozellikle sorumluluk (780-781), senede ba~lama (766 vd.) 

••• gibi hususlarda kendine has duzenlemeye tabi tutulmu§tur. 

Giri§ kism1nda da belirtti~imiz uzere TK.762 vd. hilkilmleri 

ta§ima ile ilgili genel hilkilmler olup BK ve MK hilkilmleri burda 

hiikilm bulunmad1~1 zaman uygulanacaktir. Nitekim doktrinde(66) 

e§ya ta§ima sozle§mesi ile ilgili ihtilaflarda istisna, yolcu 

ta§ima sozle§melerinde ise vekalet akti hilkiimleri uygulanmas1 

gerekti~i gorii§iine yer verilrni§ bulunrnaktadir. 

(63).ARKAN, age., s.30; dipn.97; tiLGEN, Sempozyurn, s.9. 
(64).ARKAN, age., s.30, dipn.98; ULGEN, Sempozyurn, s.9; Necip BILGE, Bor9-

lar Hukuku, Ozel Bor9 Milnasebetleri, Ankara 1971, s.303-304. 
(65).ATABEK, age., s.33-34; tiLGEN, age., s.46; ZEYNELOGLU, age., s.20. 
(66).ULGEN, age., s.46. 
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Ta§1ma sozle§meleri, Roma hukuku doneminde ayr1 bir 

duzenlemeye tabi tutulmarn1§ ve "locatio cunductio operis" 

say1lm1§t1r(67). Ancak ticari hayat1n geli§mesi sonucunda bu 

duzenleme yetersiz kalmaya ba§lam1§ ve bilhassa deniz ta§1ma-

c1l1g1 ile ilgili olarak degi§iklikler yap1lm1§ ve farkl1 du-

zenlemeler getirilmi§tir. Bilhassa bu sorumlulugun belirlen-

mesi yoniinde ag1r sorumluluk esas1na yer verilmi§tir. Fakat 

hangi bir geli§im ve degi§iklige ugrarnaks1z1n "locatio cuuductio 

operis" sayilmaya devarn etrni§ ve ta§1y1c1lar verrni§ olduklar1 

(67).Tiirkan RADO, Roma Hukuku Dersleri, Bor9lar Hukuku, istanbul 1982, s.139. 
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Ta§ima sozle§meleri, Roma hukuku doneminde ayri bir 

diizenlemeye tabi tutulmami§ ve "locatio cunductio operis" 

say1lm1§t1r(67). Ancak ticari hayatin geli§mesi sonucunda bu 

diizenleme yetersiz kalmaya ba§lami§ ve bilhassa deniz ta§ima-

c1l1g1 ile ilgili olarak degi§iklikler yap1lm1§ ve farkl1 dii-

zenlemeler getirilmi§tir. Bilhassa bu sorumlulugun belirlen-

mesi yoniinde ag1r sorumluluk esasina yer verilmi§tir. Fakat 

kara ta§1mac1l1g1 ozel bir ag1rl1ga sahip olmad1g1 i9in her-

hangi bir geli§im ve degi§iklige ugramaks1z1n "locatio cuuductio 

operis" sayilmaya devam etmi§ ve ta§1y1c1lar vermi§ olduklar1 

(67).Tiirkan RADO, Roma Hukuku Dersleri, Bor9lar Hukuku, istanbul 1982, s.139. 
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zararlar dolay1s1yla kusuru ol~illerinde sorumlu tutulmu§lar-

d1r(68). 

Roma hukukunda deniz ta§1malar1 ile ilgili olarak 

kabul edilen a~ir sorumlulluk ilkeleri uzun siireler uygulama 

alan1 bulmu§tur. Nitekim bu kat1 sorumluluk esasi 19.yy. ba§-

lar1na kadar devam etmi§ gerek 1794 tarihli Prusya Kanunu ve 

gerekse 1804 tarihli Frans1z MK'nun dilzenlenmesinde etkin ol-

mu§tur(69). 

Buhar giicuniln ke§fi ve buna ba~l1 teknik geli§mele-

rin oncelikle ilretirn ve ta§irna alan1na yans1rnas~ sonucudur ki 

ta§irna sozle§mesi ve uygulanan sorurnluluk hilkumlerinin yeniden 

gozden ge~irilrnesine ihtiya~ duyulmu§tur. Bundan sonra scrum-

luluk esaslari, daha teknik ve de i§in mahiyetine uygun esas-

lara baglanmi§tir. Yeni uygulama ve duzenlemelerde ta§1y1c1n1n 

ta§ima silresi i~erisinde meydana gelen ziya ve hasardan scrum-

lu oldugu kabul edilmi§tir. Sorurnluluktan kurtulma ise; zorla-

y1c1 nedenden dogdugunun isbati §art1na baglanm1§t1r. Nitekim 

bu esaslar 1861 tarihli Genel Alman Ticaret kanunuyla hukme 

baglanm1§t1r. Bu kanunla getirilen esaslar ise daha sonraki 

duzenlemelere buyuk oranda temel te§k~l etmi§tir(70). Nitekirn 

bu kanunla benimsenen sorumluluk esaslarina biiyiik oranda 1926 

tarihli ETK'da yer verilrni§tir. 1926 tarihli ETK, ta§1y1c1n1n 

sorurnluluk siiresini, e§yanin teslim edildigi tarihle gonderi-

len taraf1ndan teslim al1nd1g1 tarih olarak tesbit etmi§tir. 

(68).ARKAN, age., s.33. 
(69).ARKAN, age., s.33. 
(70).ARKAN, age., s.34. 
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Ta§1y1c1 an1lan sure i9erisinde meydana gelen ziya ve hasar

dan mesuldiir. Ta§1y1c1n1n bu mesuliyetten kurtulabilmesi i9in 

ziya ve hasarin umulmayan halden, zorlay1c1 nedenden, e§yadaki 

zati bir ay1ptan, gonderen veya gonderilenin fiillerinden veya 

bunlarin verdigi talimatlar1n yerine getirilmesinden dogdugunu 

isbat §art1 ile kurtulabilecektir(ETK. 904). Ayn1 §ekilde ta

§ima silresinin a§1lmas1 durumunda da ta§1y1c1n1n sorumlulugu 

cihetine gidilecegi hiikme baglanm1§t1r(ETK. 903). ETK'nun diger 

bir ozelligi ise gecikme dolay1s1yla meydana gelen zarar1 taz

min ile ziya ve hasar halindeki tazminatin diizenlenmesinde ayn1 

esastan hareket edilmi§ olmas1d1r. Zira, her iki hal i~inde 

sorumluluktan kurtulma, "zorlay1c1 neden"in isbat1 §art1na 

baglanmi§tir. 

r1.1~s~~~£~~~~-~2E~m1~1~s~~~-i!is~i~_QQ~£~!£~£!£E 

l-Q!~~~l_QQ~£~l£~!£E 

a)~~E~~2l~_il£_!~~~~~-isl£Ei 

Karayolu ta91mac1l1g1 ile ilgili diizenleme Ticaret 

Kanunun 762-815. maddelerinde "Ta§ima i§leri ve Ta§ima Senedi" 

ba§l1g1 alt1nda yer almaktadir. Kural olarak TK. 762. vd. madde 

hilkumleri Ticaret Kanunu anlawinda ta§ima sozle§meleri ile 

ilgili olarak genel hukiimlerdir. Bunun d1§1nda ise, yolcu ta

§ima i§leri ile ilgili olarak vekalet, e§ya ta§1ma i§leri ile 

ilgili olarak da istisna hiikii~leri uygulanacaktir. Sorunun 

9oziimii ile ilgili olarak bunlarda da hiikiim bulunamazsa E~. ve 

MK.daki genel hiikiimlere gidilecektir. Diger taraftan ayn1 §e-
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kilde alel1tlakta§1ma sSzle§meleri ile ilgili clarak da TK.762. 

vd. hiikiimleri uygun dil§tugii ol9iide uygulama alani bulacaktir. 

Kcnumuz karayclu ta§1mac1l1g1 ile ilgili clrnas1 dolay1s1yla 

bilhassa scrumlulukla ilgili clmak iizere a§agida (bak:I.3) 

geni§ bilgi verilecektir. 

Deniz hukukunda ta§1y1c1n1n scrumlulugu navlun sSz-

le§mesinden kaynaklanmakta clup akdi scrumluluk ilkesi ge9er-

lidir. Bu nedenledir ki ta91yan1n(71) hak ve bcr9lar1n1n tayin 

ve tesbiti ile buna bagli clarak scrumlulugun belirlenmesinde 

TK. 816. vd. hiikumleri yaninda genel hiikiimlerde uygulama alani 

bulacaktir(72). 

TK.unda denizde ta91ma i9leri ile ilgili clarak iki 

ayri scrumluluk hali Sngoriilrnii9tilr. Bunlardan ilki, ta91rna 

silresi i~inde rnuhafaza yilkiimiiniin geregi gibi yerine getiril-

mernesinden dcgan yiikun ziya ve hasara ugramasi halindeki scrum-

luluk ile (TK.1061 vd., 1112 vd) geminin denize, yola ve yuke 

elveri§li clmamasindan -gecikme de dahil- dcgan diger zarar-

lardan dclayi scrumluluktur(TK.1019). Ta§1y1c1n1n dogan scrum-

luluktan kurtulmasi ise "tedbirli bir ta§1y1c1n1n sarfetmekle 

yukumlu cldugu dikkat ve ihtimamin gosterilmesine ragmen zara-

rin ger9ekle§tiginin" isbati §artina baglanmi§tir. 

(71).Kavram karayclu ta§1mac1l1g1 ile ilgili olarak "ta91y1c1 11
, deniz de 

ta§1ma i§leri ile ilgili olarak ise "ta§iyan" §eklindedir. 

(72).~AGA, age., s.160 vd.; Rayegan KENDER, Deniz Ticaret Hukuku Dersleri 
Istanbul 1984, s.98-99. 
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Bava ta§1rnalar1 ve buna ili§kin sorurnluluk esaslari 

TSHK.da diizenlenrni§tir(73). TSHK.nun IV.K1s1rn, I.Boliirnilnde 

"Sorurnluluk halleri" ba§l1~1 altinda, yolcunun u~rad1~1 zarar-

dan sorurnluluk (rnd.120), bagaj ve yilkiln u~rad1~1 zarar (rnd.121), 

gecikrneden do~an zarar (md.122) olmak ilzere il9 ternel sorurnluluk 

hali tesbit edilrni§tir. Sorumluluktan kurtulrna ise gerekli biltiin 

tedbirlerin al1nd1~1n1n "veya bu tedbirlerin alinrna olana~i-

nin bulnmad1~1n1n" isbati §artina ba~lanmi§tir. TSHK. i9 ta-

§irnalarla ilgili olarak uygulanacaktir(74). Uluslararasi hava 

ta§1malar1 ile ilgili olarak ise Var§ova Sozle§mesi uygulana-

cakt1r(75). 

Derniryolu ile illke i9inde yapilan ta§imalar hakk1n-

da, 18.5.1872 tarihli Rurneli Derniryollari I§letrne Nizarnnamesi 

(IN) uygulanacakt1r. IN'de ta§1y1c1n1n sorumlulu~u kural ola-

rak; e§yan1n ziya ve hasara u~ramasi ile ge9 teslirnden do~an 

sorumluluk olmak iizere iki ana ba§lik altinda diizenlenmi§tir 

(IN Bap, 17,20,21,22). 

Demiryolu Ta§irna Sozle§rnesi harnile senedi ve e§yan1n 

kabulil ile kurulrnaktad1r. Ta§1y1c1 ise e§yanin teslirn al1nma-

sindan gonderilene teslim~ne kadar ge9en sure i9inde rneydana 

gelen ziya ve hasardan ve e§yanin ge9 teslirninden sorumludur. 

(73).TSHK,Kanun No:2920, Kabul T:l4.10.1983,sy-18190 (RG.19.10.1983) 
(74).ULGEN, age., s.5 vd. 
(75).ULGEN, age., s.12 vd. 
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Ta§1y1c1 ziya ve hasardan dogan sorurnluluktan ancak bunun rniic

bir sebebten ileri geldigini isbatta kurtulacakt1r(l7/4). Ge

cikme halinde dogan sorumluluktan kurtulma ise gecikmenin ka

~1n1lmas1 irnkansiz sebebten meydana geldigini isbat §artina 

baglanrn1§t1r(l2/I). 

2-gl£~l~E~E~~~ Dii~~~le~l~ 

Ta91mac1l1k faaliyetine ili§kin uluslararas1 sozle§-

meler iki taraf 11 ve ~ok tarafl1 olmak Gzere bir ayrima tabi 

tutulabilir. 

Turkiye'nin kat1ld1g1 kara, deniz, demir ve havayol

lari ta91ma i§leri ve posta ta§imalari ile ilgili hukumler 

ihtiva eden, ~e§itli ikili anla§malar bulunmaktadir. Bu ikili 

anla§malar daha ~ok mutakabiliyet esasina dayali hukumler ih

tiva etmektedirler. Ancak bu sozle9meler inceleme konumuzu 

olu§turmad1g1 gibi sorumluluk a~1s1ndan da ozel bir ag1rl1ga 

sahip degildirler. 

Bu konuda karayolu ile uluslararas1 planda yapilan 

ta§1mac1l1kla ilgili hukiimler ihtiva eden CMR, demiryolu ile 

yapilan ta§imalarla ilgili olarak COTIF/CIM, ve havayolu ta

§1malar1yla ilgili olarak Var§ova Sozle§mesini zikredebiliriz. 
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aa)Karayolu ile Yapilan Uluslararas1 Ta§imalarla 

ilgili Olarak : CMR 

Uluslararasi nitelikte ve karayolu ile yapilan bir 

ta§1mac1l1k faaliyeti sozkonusu ise (CMR) hiikiimleri uygulama 

alan1 bulacaktir. CMR hukiimleri ve tatbikatina, onemine binaen 

miiteakip a~1klamalar1m1zda yeri geldik~e kar§1la§t1rmal1 ola-

rak de~inece9iz. 

(CMR) Sozle§mesine Tiirkiye taraf olmarnasina ra~men 

tatbikatta bilhassa biiyiik oranl1 ta§imalarda CMR hiikiimleri sik 

sik uygulama alan1 bulmaktadir. Bu ise iki temel sebebe dayan1r: 

Birincisi; taraflar1n aralarinda yapml§ olduklar1 

bir anla§ma ile (CMR) hiikiimlerinin uygulanaca91n1 ongormele-

ridir. Bu durumda emredici hiikiimlere ayk1r1 olmamak §art1 ile 

CMR hiikijmleri uygulama alani bulacaktir. ikinci olarak, "ya-

banc1l1k" unsuru(76) ta§1yan bir ihtilafta ba9lama kurallar1 

gere~i, uygulama al1n1 bulabilmektedir. 5rne9in, ifa yeri Al-

manya clan bir anla~mada ihtilaf ~1kt191 takdirde MOHUK,23 hiikmii 

gere~i ifa yeri hukuku uygulanacaktir. if a yeri Almanya clan 

anla§mada, Almanyanin taraf olmas1 nedeniyle de CMR hiikiimleri 

l.derecede uygulama alan1 bulacaktir. CMR'de sorumluluk nedeni 

kural olarak iki ana ba§lik altinda toplanmi§tir. Buna gore; 

ta§1y1c1 e§yan1n ziya ve hasara u9ramas1 (CMR, 17/l) ile ta§ima 

siiresinin ge~irilmesinden (CMR 17/II)dola~i sorumludur. Ta~1-

y1c1n1n ongoriilen bu sorumluluktan kurtulabilmesi i~in e§yanin 

(76).Aysel ~ELiKEL, Milletlerarasi Ozel Hukuk, istanbul 1984, s.17. 
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kism1 veya tam kayb1n1n)hasara ugramas1n1n, gecikmenin gonderen 

veya gonderilenin kusurundan veya gonderen yahut gonderilen 

taraf 1ndan verilen yanli§ talimattan, yahut e§yadaki zati bir 

ay1ptan veya ka~1namayacag1 ya da sonu~lar1n1 onleyemeyecegi bir 

durumdan ileri geldigini ispat etmesi gerekmektedir(CMR m.17/ 

II). Ayn1 §ekilde sozkonusu zarar veya gecikmeye ta§1y1c1n1n 

kusuru sebeb olmu§sa sorumluluktan kurtulamayacag1 gibi, ara

daki eksiklikte sorumluluktan kurtulmaya neden te§kil etmeye

cektir ( CMR m.17/III). 

CMR'de gerek TK. ve gerekse ATK'dan farkl1 bir §e

kilde sorumluluktan kurtulma nedeni olarak "ta§1y1c1n1n ka~1-

namayacag1 ve sonu~lar1n1 onleyemeyecegi durum"dan bahsetmi§

tir. Bunun zorlay1c1 nedene denk olup olmad1g1 doktrinde tar

t1§mal1d1r. Ancak bunun zorlay1c1 nedenden daha geni§ bir an

lam ifade ettigi kabul edilmektedir(77). 

Sorumlulugu dogdugu durumda odenecek tazminatin he

saplanma s 1 nda mal1n oncelikle piyasa veya borsa rayicinde bir 

degeri olup olmad1g1na bak1l1r. ~ayet bu yoksa ayn1 nitelikli 

bir e§yan1n degeri dikkate alinarak hesaplan1r(CMR b 23/I ve 

25/I). CMR 23/5 madde ise gecikme dolay1s1yla verilecek tazmi

nat1n hi~bir zaman ta§1ma iicretinden fazla olamayacag1 hiikmii 

getirilmi§tir. 

(77).ARKAN, age., s.44. 
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Konuyla ilgili olarak a91klamak istedi~imiz di~er bir 

uluslararasi sozle§me ise demiryolu ile e§ya ta§1nmas1na ili§-

kin COTIF/CIM'deki hiikiimlerdir(78). Buna gore demiryolu, ta§i-

ma sozle§mesi ile ta§imaya konu e§yayi belli bir sure i9inde 

gere9i gibi ve hasarsiz olarak ta§1may1 yiiklenir. Bu nedenle-

dir ki, e§yanin kendisine teslimi ile gonderilene teslimi ara-

sinda ge9en siirede meydana gelen ziya ve hasardan sorumludur 

(1980 CiM 36/1) • . Ayni §ekilde demiryolu ClM 27'ye gore tesbit 

edilen ta§1ma siiresinin a§1lmas1ndan da sorumludur(ClM 36/1). 

Demiryolunun gerek ziya ve hasar ve gerekse ta§ima 

siiresinin a§1lmas1ndan do9an sorumluluktan kurtulabilmesi i9in 

sozkonusu neticenin, hak sahibinin kusuru, hak sahibi taraf in-

dan verilen talimat, demiryolunun onleyemeyece9i ve sonu9lar1-

na engel olamayaca~1 bir olay veya e§yanin kendi kusurundan 

do9du~unu ispat etmesi §artina ba~lanm1~t1r(CIM 36/2). 

Var§OVa sozle§mesinde ta§1y1c1n1n sorumlulu~una ili§-

kin hiikiimler 17-20.maddeleri arasinda yer almaktadir. E§ya 

ta§1nmas1 ile ilgili olarak Var§OVa Sozle§mesi md.18'de ta§i-

y1c1n1n kabul edilmi§ herhangi bir bagaj veya e§yanin tahribi 

(78).Konuyla ilgili geni§ bilgi i9in bak: ARKAN, Demiryolu ile Yap1lan 
Uluslararasi E§ya Ta§1malar1, s.89vd. 
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veya zarara u~ramas1 halinde do~an zarardan sorurnlu olaca~1 

hilkmilne yer verilmi§tir. Var§ova Sozle§mesi md.18'de ise ta-

§iy1c1n1n gecikmeden do~an zarardan sorurnlu oldu~u a91klanm1§-

tir. Sozkonusu sorumluluktan kurtulma §artlar1 ise sozle§menin 

20.rnaddesinde hilkum altina al1nm1§t1r. Buna gore, ta§1c1n1n za-

rarin onlenmesi i9in turn tedbirlerin al1nd1~1n1n veya bu tedbir-

leri alma olana~1 bulunmad1~1n1 isbat etmesi gerekmektedir. 

Doktrinde kabul edilen goril§, sozkonusu sorumluluk esaslar1n1n 

objektif sorumluluk ilkesinden hareketle duzenlendi~i yolunda-

dir(79). 

(79).ULGEN, age., s.158-159 (Yazar sozkonusu sorumluluk esasi ile ilgili 
olarak bilgi verrnekte ve yeni geli§meler ayr1nt1l1 olarak anlatmakta-

dir). 
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Ta§1y1c1, e§yan1n kendisine teslim edildigi tarih-

ten gonderilene teslim olundugu tarihe kadar ge~en sure i~inde 

ugran1lan ziya ve hasardan mes'uldur(TK.781). 

Ta§1y1c1n1n ziya ve hasardan dolayi sorumlulugu ku-

ral olarak, kusur sorumlulugu ilkesinden hareketle duzenlen-

mi§tir(80). Ancak bu duzenleme ile ta§1y1c1n1n sorumlulugu 

genel hukumlerden farkl1 olarak ve ag1rla§t1r1larak kabul edil-

mi§tir. Zira gerek sorumluluk 9artlar1 ve gerekse sorumluluktan 

kurtulma sebepleri itibariyle gene! kusur sorumlulugu ilkesin-

den farkl1l1klar arzetmektedir. ~oyle ki; evleviyetle TK. 781. 

maddesinde mutlak kusur sorumluluguna yer verilmi§tir(81). Bu 

nedenledir ki sorumluluk ve bundan dogan tazminat yukiimunun 

kusur derecesine gore tesbiti imkani yoktur(82). Bu duzenleme-

nin nedeni ise, oncelikle TK.762 vd. maddelerinin gonderen ve 

gonderileni koruyucu nitelikte olmas1d1r. Bu husus bilhassa 

sorumluluk hukumleri(TK.780,781) ve sorumlulugun hafifletilmesi 

yasag1n1 duzenleyen TK. 766.madde a~ik~a gorulmektedir. ikinci 

olarak ta§1man1n ticari bir i§ ve ta91y1c1n1n tacir olmasindan 

(80).Kusur sorumlulugu kavrami ile ilgili olarak bak:TEKINAY/AKMAN/BURCU
OGLU/ALTOP, age., s.663; ARKAN, age., s.60-61; ATABEK, age., s.54; 
DOGANAY, age., s.1575-1576. TD.nin 26.1.1960 t. ve E.2361, K.252 s. 
karari -an1ld1g1 yer: Hayri DOMANi9-Ersin 9AMOGLU, ictihatli-Notlu Turk 
Ticaret Kanunu (Ticari Mevzuat), 3.Baski, Istanbul 1977. 

(81).DOGANAY, age., s.1576 vd. 

(82).TD.nin 26.10.1960 t. ve E.1959/2361, K.1960/252 sy.karar1 - an1ld1g1 
yer: DOGANAY, age., s.1776, dipn.734. 
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hareketle ozen borcunun objektif esaslardan hareketle ve a~ir-

la§tirilarak kabul edilmi§ olmas1d1r. Yani tacir s1fat1n1 haiz 

ta§iyicidan normal bir insandan beklenenden daha fazla dikkat 

Ve ozen beklenmektedir(83). 

Ziya ve hasar dolayisiyla ta§1y1c1n1n sorumlulu~una 

gidilebilmesi i~in gonderen veya gonderilenin malin ay1ps1z 

olarak teslim edildi~ini fakat kendilerine teslimin bu §ekilde 

olmad1~1n1 isbat etmeleri yeterlidir. Ayrica ta§1y1c1n1n kusur-

lu oldu~unu isbat etmek zorunda de~ildirler(84). Buna kar§i 

ise, ta§1y1c1n1n ziya ve hasardan miitevellit zarardan kurtula-

bilrnesi i~in ziya ve hasarin: 

a)Kendi kusurundan do~mayan bir sebepten, 

b)E§yanin mahiyeti veya e§yada mevcut bir noksan ve 

ay1ptan veya arnbalajin kotii yap1lmas1ndan, 

c)gonderen veya gonderilenin fiillerinden yahutta 

emir ve talimatin tatbikinden rneydana geldi~ini 

isbatla ancak sorumluluktan kurtulabilirler(TK.781/I) 

(83).ARSLANLI, KTHD,s.56, POROY, age., s.112-113. 

(84).TD.nin 5.5.1961 t. ve E.83, K.1485, TD.nin 19.11.1968 t. ve E.2187, 
K.6123; TD.nin 25.10.1966 t. ve E.1965/4139, K.1966/1109 sy.kararlar1-
an1ld1klar1 yer:DOGANAY, age., s.1775, vd. dipn.733,736,737. 
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2-Gecikme 

Ta§1y1c1 sozle§me ile kararla§t1r1lan veya TK.779. 

madde hiikmii ile belirlenen miiddetler i~inde e§yay1 ta§1mak ve 

gonderilene tevdi etmek borcu alt1ndad1r. Tesbit edilen bu 

siirede e§ya ta§1nmad1g1 takdirde yahut tesbit edilen siireden 

sonra ta§1nd1g1 durumda gecikmeden soz edilir. Ta§imaya konu 

e§ya belirlenen miiddetlerden sonra ula§irsa ta§ima iicreti ge-

ciken miiddet ile miitenasip olarak indirilecektir. Sozkonusu 

gecikme mukavele ile kararla§t1r1lan miiddetin iki mislini ge-

~erse ta§ima iicreti tamamen dii§mekle birlikte, ta91y1c1 bu 

yiizden dogacak zarar ve ziyandan da mesul olacaktir(TK.780/I). 

Ta§1y1c1n1n e§yan1n ta§1nmas1ndaki gecikmeden dogan 

sorumluluktan kurtulmas1 ise gonderen veya gonderilenin fiil-

lerinden veya miicbir sebebten do~dugunu isbat §art1na baglan-

m1§t1r(TK.780/II). 

Gecikme ile ilgili sorumluluk hali ve buna ili§kin 

sorunlar as1l ~ali§ma konusunu olu§turmaktad1r ve geni§ olarak 

a§a~1da (~ 2) incelenecektir. 
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Ta§1y1c1n1n asil borcunu rnukavele veya TK.779 ger-

gevesinde belirlenen sure igerisinde e§yanin gereQi gibi ta-

§inrnasi ve rnuhafazasi olu§turrnaktadir. Buna binaen e§yanin 

gere~i gibi ve zarnaninda ta§1nrnamas1 ve gerekli ve yeterli 

rnuhafaza edilmernesinden rniitevellit ziya ve hasar veya geg tes-

lirnden do~an sorurnluluk halleri miistakil olarak diizenlenrni§-

tir. 

Ancak gerek ta§irnanin ve ta§irna sozle§rnesinin nite-

li~inden kaynaklanan ve gerekse Ticaret Kanunu hiikiimleri ile 

getirilen di~er bir tak1rn hak ve rniikellefiyetlerde ta§1y1c1ya 

yiiklenrni§ bulunrnaktadir. Bunlar asil edirn niteli~inde olrnarna-

lar1 ve as1l edirne yard1rnc1 ve ifay1 kolayla§t1r1c1 nitelik-

leri dolay1s1yla doktrinde yan borglar ve yiikiirnliiliikler olarak 

nitelendirilmektedir(85). 

Bu rneyanda zikredece~imiz ve adem-i ifan1n ta§1y1-

c1n1n sorurnluluQunu gerektirecek bor9lar1n ba§l1calar1; emre 

gore hareket (TK.773) ve bunun icra miikellefiyeti(TK.775) e§-

yan1n ta§1nmas1n1 ve gonderilene teslirnini engelleyen sebeb-

leri gonderen veya gonderilene bildirrne borcu(TK 774,789;790) 

icab1 hale gore tahsil borcu(TK.792,793) ••• olarak zikredile-

bilir. 

Bunun yaninda TK, MK ve BK.undaki genel hukurnlerden 

91kan ve e§yanin ta§1nmas1 ile ilgili olarak birtakim yan yu-

(85).ARKAN, age., s.69. 
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kiimlerden de soz etmek gerekir. Bunlardan ba~l1cas1 ve onemi 

haiz olani e9yan1n ta91nmas1 ile ilgili olarak gereken dikk~t 

ve ozenin gosterilmesi (MK.2, TK.20) zikredilebilir. 

Ta§1man1n if asi z1mn1nda sayilan bu tiir yan bor9 ve 

yilkiimler ta§ima edimi ile do§rudan veya dolay1s1yla ili§ki 

i9inde ve asl olarakta sozle§menin ifasi ile yakindan ilgili 

bulunmaktadir. Bu nedenledir ki bu tiir yan bor9 ve yilkiimlerin 

gere§i gibi yerine getirilmemesi durumunda ta§1y1c1n1n sorum

lulu~una gidilecektir. ~ayet sozkonusu ademi ifa ayni zamanda 

e§yanin ziya ve hasara u§ramasina sebeb olmasi durumunda TK. 

781.madde hiikmii, gecikme halinde ise TK. 780. madde hilkmii ge

re~i ta§iy1c1n1n sorumlulu~una gidilecektir. 

Netice itibariyle bu til~ yan bor9 ve yiikiimliiliiklerin 

gere~i gibi yahut hi9 ifa edilrnemesi durumunda TK. hiikiirnleri 

ve genel hiikiirnler {MK. 2, BK.96 vd.) 9er9evesinde ta§iy1c1n1n 

sorumluluguna gitmek irnkan1 vardir. 
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~ 2- Q§£IKM§Q§N_QQQ~N-~ORQ~~g~g~ 

I.!~£~!_§£i!~!L.~Q£~~!~!~~-I!~~~i 

Ta§1y1c1n1n belirlenen bir ta§ima siiresi i9inde edi-

mini yerine getirmemesi halinde bu gecikmeden dolay1 do~an 

sorumlulu~u objektif sorumluluk ilkesinden hareketle diizenlen-

mi§tir(86). Zira ta§1man1n TK.779. maddesinde ongoriilen §art-

lar do~rultusunda tesbit edilen siire i9inde ger9ekle§tirilme-

mesi halinde do~acak sorumlulu~u diizenleyen TK.780 hiikmii; so-

rumlulu~u, objektif bir vak1an1n ger9ekle§mesi §artina baglami§ 

ve bu hal dolay1s1yla dogacak sorumluluktan kurtulmaninsa ancak 

iki sebebi ile miimkiin olabilecegi hiikmiine yer vermi§ bulunmak-

tadir. 

(86).ARKAN, age., s.68; ATABEK, age., s.190; ULGEN, age., s.186; Aksi gorii§: 
Zeyneloglu, age., s.192. 
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Ticaret Kanunu'nun 780. maddesine gore: 

"e§ya, yukaridaki madde gere~i (TK.779) 

belli olan miiddetlerden sonra ula§irsa, ta§ima 

iicreti tamamen dii§mekle beraber ta§1y1c1 bu 

yiizden dogan zarar ve ziyandan mesul olur. 

Ta§1y1c1, gecikmenin, gonderen veya gonderile~ 

nin f iillerinden veya miicbir sebebten dogdu~u

nu isbat ederse bu gecikmeden mes'ul olmaz" 

Goriildiigii iizere, ta§1y1c1n1n, gecikmenin kendi kusurundan dog

mad1g1n1 isbat etmesi sorumluluktan kurtulmas1 sonucunu dogur

mayacaktir. Zira ta§1y1c1n1n sorumlu tutulabilmesi i~in objek

tif bir vak1an1n ger~ekle§mesi yeterli say1lm1§t1r. Ayr1ca 

shbjektif bir unsura yer verilmemi§ ve kabul edilmemi§tir. 

Sorumluluktan kurtulmak ancak gecikmenin gonderen veya gonde

rilenin fiillerinden veya miicbir sebebten dogdugunu isbat et

mekle mumkiin olabilecektir. Dolay1s1yla ta§1y1c1n1n sozkonusu 

neticenin meydana gelmesinde kendi kusurunun olmad1g1n1 isbat 

etmek yerine bunun gonderen veya gonderilenin fiillerinden 

meydana geldigini veya miicbir sebebin varl1g1n1 isbat etmeli

dir. Ozellikle son halde, gereken biitiin tedbirlerin al1nd1g1n1 

ancak buna ragmen neticeye engel olunamad1~1n1 veya bu tiir 

onlernlerin alinma imkanin olmad1g1n1 isbat etmesi gerekmekte

dir. 

Yukarida belirledigimiz iizere ta§1y1c1, gecikmenin 

vuku halinde bundan dolay1 sorumludur ve dogan bu sorumluluktan 

ancak kanunda ongoriilen kurtulu§ beyyinelerini isbatla kurtu-
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labilecektir. Acaba, kusur sorumlulugu kabul edilmi§ olup da 

isbat kiilfeti mi yer de§i§tirmi§tir? Fakat sorumlulu~un objek-

tif bir nedene dayand1r1lmas1 ve gecikmenin sadece ongoriilen 

iki sorumluluktan kurtulma sebebine temel te§kil eden olayla-

rin d1§1ndaki bir sebeble de meydana gelebilecegi du§iiniiliirse 

bu sonuca varma imkani yoktur. Nitekim ta§ima ara~lar1n1n yok-

lu§u ve yetersizli§inin, a~ik~a, gecikmeye mazeret te9kil et-

meyecegine yer verildigi gibi(TK.780/son), ayni §ekilde ongo-

riilmeyen bir sebebin varl1g1 dolayisiyla gecikmenin meydana 

geldigi halde .de ta§1y1c1 sorumlu tutulacaktir. Bu nedenle 

kusur sorumlulugundan bahsedilemez. Fiil durumun ger~ekle§rnesi 

sorumlulugun yeter §art1d1r. Oysa ta§1y1c1n1n ziya ve hasar-

lardan dolayi sorumlulugu subjektif sorumluluk ilkesinden ha-

reketle diizenlenmi§tir. Ziya ve hasardan dogan sorumluluktan 

kurtulmasi i9in kendi kusurundan dogrnayan bir sebebten meydana 

geldigini isbat etmesi gerekmektedir. Netice itibariyle Tica-

ret Kanunu'nunda iki temel sorumluluk hali iki farkli sorurn-

luluk ilkesinden hareketle diizenlenmi§tir. 

Gecikmeden dogan sorumlulugun diger bir ozelligi 

ise navlun sorumlulugu olmasi, yani rniktar ve §artlar1n1n ta-

§ima iicretine gore tesbit edilmesidir(TK.780)(87). Bunun an-

lami ise sadece gecikme dolayisiyla odenecek tazrninatin hi9bir 

zaman ta§ima iicretinin tamam1n1 a§amayacag1d1r. Buna gore, 

iicretin muayyen oldugu durumlarda herhangi bir sorun olmama-

(87).TEKiNALP, Seminer, s.33. 
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s1na ragrnen iicretin onceden tesbit edilrnedigi hallerde once

likle bunun tesbiti gerekrnektedir. 

Diger taraftan ta§1y1c1n1n ta§irna sozle§mesi ile 

kararla§t1r1lan veya TK. 779. maddede ongoriilen §artlarla be

lirlenen sure i9inde ve geregi gibi ifa etrnemesinden dogan 

sorurnlulugu akd1 bir sorumluluktur. Buna binaen ta§1y1c1 Tica

ret Kanunu'nda ongoriilen ozel sorumluluk halleri yan1nda, soz

le§menin geregi gibi ve zaman1nda yahut hi9 ifa edilmemesi 

dolay1s1yla genel hiikiimlere gore dogan zarar ve ziyandan ku

sur l u olrnad1g1n1 isbat etmedik9e sorumlu olacakt1r. 

2-~i~!~~i~-~!~§!iEi~i 

Ba§lica hukuk sisternlerinde oldugu gibi Turk Huku-

kunda da kural olarak kusur prensibi kabul edilmi§tir(BK. 96, 

102, TK.321). Kusursuz sorurnluluk hallerine ise ozel diizenle

rnelerle ve istisnai haller dolay1s1yla yer verilmi§tir. Nite

kirn TK.781 hiikrnii ile de ta§irna faaliyeti dolay1s1yla ozel bir 

onemi haiz olan ziya ve hasar halinde ta§1y1c1n1n sorurnlulugu 

kusur ilkesinden hareketle diizenlenmi§tir. 

Ozellikle bu iki ternel sorurnluluk halinin, farkl1 

iki esastan hareketle diizenlenmi§ olmasi sisternin kendi i9e-

r isinde birtak1rn aksakl1klar1n dogrnas1 neticesini getirrni§tir. 

~oyle ki; ta§ima siiresi i9inde ziya1 veya hasara ugramas1 ha

linde rneydana gelen biitiin zararlar1n tazrnini ilkesinden sap1l

rn1§t1r. Zira BK. hiikiirnlerinden farkl1 olarak e§yan1n ziya1 

halinde piyasa ve borsa degeri objektif bir kistas olacak, 
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hasar durumunda ise e§yanin hasardan onceki hali ile hasardan 

sonraki hali arasindaki fark tazmin edilecektir. Buna gore 

s1n1rl1 sorumluluk ilkesi kabul edilmi§tir ve ta§1y1c1 ancak 

ger~ek zararin tazminini isteyebilecektir. Nitekim Alman huku-

kunda da ayn1 ilke kabul edilmi§tir(88) ve tazmin mukellefiye-

tinin dogdugu durumlarda meydana gelen biitiin zararlarin taz-

mini yerine, ta§1c1n1n sadece e§yanin rayi~ degeri ile scrum-

lu oldugu belirtilmektedir. Yani e§yanin gonderen veya gonde-

rilen nezdinde arzettigi degerden 9ok, kural olarak sorumlu-

durumda yoksun kal1nan kar1n veya dolay1s1yla zararin tazmini 

imkani yoktur. 

TK. 780. maddesinde ise gecikme miiddetinin rnukavele 

ile tayin olunan muddetinin iki mislini a§mas1 dururnunda ta-

§ima iicretinin tenkisi ile ta§1y1c1n1n ayrica dogan zarar ve 

ziyandan mesul olacag1 hiikmune yer verilrni§tir. E§ya ta§inma-

sinda sozkonusu edilen gecikme zararindan maksat ise bu yiizden 

yiikun ziya ve/veya hasari d191nda meydana gelen zararlardir. 

Bunlar1n tazmini ise genel hiikiimlerle yap1lacakt1r(89). Bunun 

tabi neticesi ise somut olay1n ozelligi geregi baz1 durumlarda 

ta§1y1c1n1n biitiln zarar1n tazmini yiikiimunden daha fazla bir 

kulfet altina sokulmas1d1r. Ta§ima iicretinin tenkisi yan1nda 

zararlarin tazmini sorumlulugu daha da ag1rla§t1rmaktad1r. 

(88).CAPELLE-CANARis, Handelsrecht (Ohre-Gesellschafts-Und Seehandelsrecht, 
Milnchen, 1980, XIX, Auflage, s.214 (Ancak bu ilkenin hi9bir zarnan 
sozle§meden dogan sorumlulugun dolan1lmas1n1 saglarnayacagi, dogrudan 
bir haks1z fiilin varl1g1 halinde genel hiikiirnlere gidilecegi belir
tilrnektedir). 

(89).DLGEN, age., s.185. 
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Nitekim bu husus dikkate alinarak CMR 23/V,26,29.maddelerinde 

daha uygun bir dilzenleme 9etirilmi9tir. Buna gore, kural ola-

rak gecikmeden do~an zararlar dolay1s1yla odenecek tazminat 

ta91ma ilcretini a9amayacakt1r. Ancak gecikme ta91y1c1n1n agir 

kusurundan dogmu9sa zararin tilrnil kar91lanacakt1r. 

ikinci olarak gecikmeden dogan mesuliyet ve bunu 

tazmin objektif ve likit bir degerde belirlenrnesi ~ogu zarnan 

sozle9menin taraflarindan birinini tatmin etmeyecektir. Somut 

olayin ozelligi geregi bu kati ol~ii kar-zarar diizenini bozucu 

niteliktedir. Bu nedenledir ki gecikmeden dogan sorurnluluk ve 

bunun tazminini hakimin takdir ve tayini kapsamina almak ge-

rekir. 

Diger taraftan gerek yabanci hukuk dilzenlerinde ve 

gerekse uluslararasi sozle9melerde sorumluluk ve kapsami ge-

cikrne, ziya ve/veya hasardan hareketle fakat bir tek sorumlu-

luk ilkesinden yola ~ikarak diizenlenrni§ ve sorumluluktan kur-
' I 

tul~f sebebleride ortak noktalardan hareketle tesbit edilmi§-

tir ( Nitekim ATK ~ 430/I'de ta§1y1c1 teslim almadan gonderi-

lene teslirne kadar, e§yanin kaybolma veya hasarindan veya tes-

lim silresinin ge~mesinden dogan zararlardan sorumludur hilkmiine 

yer verilmi§ ve her ii~ halde ortak sorurnluluktan kurtulrna ne-

denine baglanmi§tir. Ayni §ekilde CMR, 27.rnaddesinde de e§ya-

nin ~iya ve hasara ugramasi ile ge9 teslimden dogan sorumluluk 

ayni ilkeden hareketle diizenlenmi9tir. 
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Kusur sorumlulugu ilkesine gore, bir zarar1n ba§ka-

s1na yuklenmesi ve bundan dolay1 tazrnin yiikiirnii altina sokul-

masi sozkonusu neticenin kusurlu eylerninden dogmasi §art1na 

baglanmi§ bulunmaktad1r(90). Bu dil§iincenin temelinde ise adalete 

uygunluk fikri yatmaktad1r. Ancak zarnanin seyri iqerisinde tek-

nikteki suratli geli§rne, sinai tesislerdeki yogun i§ ve qali§-

ma ternposu vb. nedenlerin olu§turdugu tehlikeler kusur sorum-

luluguna yeniden gozden geqirilmesine sebeb olmu§ ve iki esas-

tan hareketle kusursuz sorurnluluk ilkesine yer verilmi§tir. 

Bunlardan ilki tehlike sorumlulugu kistas1d1r. Anilan kistasa 

gore, i§inin niteligi geregi tehlike yaratan bir faaliyette 

bulunan kimse kusurlu olmasa dahi kendi eylemiyle sebeb oldugu 

zarar dolayisiyla sorurnlu tutulacakt1r. ikinci ve onemli bir 

diger ol9u ise; bir zarara kusuru olmaks1z1n sebeb olan kimse-

nin hakkaniyet gerektiriyorsa bundan dolayi sorumlu olrnas1d1r 

ki bu ozellikle mali ve ekonornik iistiinliige sahip kimselerin 

vermi§ oldugu zararlardan dolayi sorumlu tutulmasi sonucunu 

verecektir(91). 

Teknik geli§meler, ozellikle ula§1m ara9lar1n1n ge-

li§rnesi yonunde olrnu§ bunun tabi sonucu olarakta bu geli§meler 

ta§irna alanina yans1m1§tir. Ta§1y1c1lar1n, zamanla organize 

bir faaliyet gostermeleri ve ozellikle ta§ima faaliyetinin 

(90).TANDOGAN, Kusura Dayanmayan Sozle§me D1§1 Sorumluluk Ilkesi, Ankara 
1981, s.l. 

(91).TANDOGAN, Kusura Dayanmayan Sorumluluk, s.5. 



- 52 -

niteliQi gereQi e§yanin ta§1y1c1n1n sorum ve gozetiminde olma

si sonucu sorumluluk hiikiimlerinin gonderen lehine diizenlenmesi 

sonucunu dogurmu§tur. Bunun sonucu olarak da ta§1y1c1dan ob

jektif bir ozen ve ifa beklenmi§, buna uyulmamasi halinde de 

kusuru olmasa da doQan zarardan sorumlu tutulmu§tur. Nitekim 

TK'daki ozellikle sorumluluQu diizenleyen hiikiimlerin temelinde 

bu dii§iince bulunmaktadir. Fakat bu kusur sorumluluQunu kald1-

r1c1 bir diizenlemeye kadar gitmemi§tir. Fakat TK. 700.madde 

hiikmu ile farkli bir diizenleme ile objektif sorumluluk esasina 

doniilmii§ ve salt gecikmesi varl1g1 sorumluluQun doQmasi . i~in 

yeter §art kabul edilmi§tir. Bu farkli iki diizenlemenin nede

nini tesbit etme imkani yoktur. Kaldi ki biitiin ~agda§ diizen

lemelerde her iki sorumluluk hali de ortak sorumluluk ilkesin

den hareketle diizenlenrni~tir. Kanaatirnizce, bu iki sorurnluluk 

halinin ortak bir ilkeden hareketle diizenlenrnesinde yarar 

vardir. 
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Ta§ima milddeti ve e§yanin muhafazas1 borcu kural 

olarak sozle§me ile kararla§t1r1lan §artlar 9er9evesinde ve 

e§yanin kabul(92) edilmesiyle ba§layacaktir. Buna binaen gerek 

e§yanin ziya ve/veya hasari dolay1s1yla ve gerekse gecikmeden 

dogan sorumlulugun ba§lang1c1n1n tayin ve tesbiti z1mn1nda 

e§yanin ta§1y1c1 tara~indan kabul ve teslim al1nmas1 hususu-

nun a91kl1ga kaVU§tUrUlmaS1 Onem arzetmektedir. 

Teslim, sozle§me ile kararla§t1r1lan bir §eyin aynen 

veya hukuken bir kimsenin hakimiyeti altina ge9irilmesinin i 

ve fiili bir durumun ifadesidir(93). Fakat, kanaat1m1zce, ta-

§ima hukuku anlaminda teslimi daha 9ok fiili vechesi ile deger-

lendirmek ve e9yan1n ta§inmak iizere ta§1y1c1n1n zilyedligine 

geQirilmesi, hakirniyeti altina konulmasi olarak anlamak gere-

kir(94). Yani ta§1y1c1n1n ta§imaya konu mali kabul etmesi, 

onun ilzerinde vas1tas1z veya vas1tal1 zilyedligini elde etme-

sidir. Bu sebeble gonderen taraf1ndan ta91y1c1ya iki tarafl1 

bir hukuki i§lem olarak zilyedligin nakli gerekir(95). Bu 
------------~--~---------------

(92iKabul ile kabz ve teselliim kavrarnlar1 aras1ndaki fark ile ilgili olarak 
bak:ARSLANLI, Ticari Bey, Istanbul 1955, 4.baski, s.133 (Burada a91kla-
nan fikre gore e9yan1n fiilen tevdii mesuliyetin ba9lang19 tarihi olarak 
kabul edilemez. Fiili bir durum arzeden bu tevdiin hukuki bir muamele olan 
ta91y1c1n1n kabulil ile tarnam olmas1 gerekir). 

(93)Teslim kavram1 i9in bak:TANDOGAN, Bor9lar Hukuku C.I/l, Ankara 1985, s. 
119; FEYZIOGLU, Borglar Hukuku II, Istanbul 1976, s.231. 

(94~BELBEZ, agm ., s.390. 
(95)fiLGE~, age., s.170 
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sonu9la e§yan1n teslimi ve ta§1y1c1 taraf1ndan kabulu i9in 

do~rudan zilyed olmak §art1 yoktur. Bu nedenledir ki e~yan1n 

ta§1y1c1n1n iktidar1na ge9mesini sa~layacak ~as1talar1n (mesela 

bir deponun anahtar1n1n) sa~lanm1§ olmasi teslim kabul edilme-

lidir. 

E§yan1n teslimi hususuna TK. 768/l. de a91k9a yer 

verilmi§ ve ta91ma sozle§mesinin taraflarin muvafakatlar1 ve 

Bunun sozle§menin kurulmas1 ile ilgili vechesini I.bolumde in-

celemi§tik. Bu hususun di~er bir yonu ise sorumlulu~un e§yanin 

teslimi ile ba9layaca~1 ve taraf lar aras1nda yaz1l1 bir soz-

le9me olmasa bile e§yanin tesliminin z1mni bir sozle§menin 

varl1~1na delalet edece~idir. Bu sebebledir ki maddede soz 

konusu "ve" ba~lac1n1n "veya" olarak yorumlanmas1 gerekir. 

once; yap1lan teslimin ve ta§1y1c1 tarafindan mal1n kabuliiniin 

ta§1nmak amac1 ile olmas1 gerekir. Bunun, gerek ziya ve hasar 

ve gerekse gecikmeden do~an sorumlulu~un ba§lang1c1na tesbit 

a91s1ndan oldu~u kadar kapsam ve §artlar1n1n tayini a91s1ndan 

da onemi vardir. Bu nedenledir ki mal ta§1y1c1ya ge9ici bir 

sure muhafaza etmesi iqin verilmi§ ve daha sonra sozle§me ya-

edilmi§se veya ba§ka bir amaqla yedinde bulunuyorsa ta§1y1c1n1n 
-----------------~------------------
(96).SCHLEGELBERGER/GESSLER, HGB (Kommentar), Band:VI, ~-429, Anm.6 s.756, 

Miinchen 1977. 
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TK.780 ve 781 maddeleri kapsaminda sorumlu tutulmasina imkan 

yoktur. Ancak bu halde somut olayin ozelliklerine bakmak ge-

rekir. 

Bakim, muhafaza v.b. sozle§meler ta§ima sozle§mesinin 

tali yiikumu niteligindelerse ta§ima sozle§mesinin asli karak-

terini degi§tirmeyecektir. Bu halde de ta§1y1c1n1n sorumlulu-

gunun TK.780,781. hilkilmleri kapsaminda degerlendirilmesi gere-

kir. Fakat anilan edimlerin ta§ima sozle§mesinden ayri olarak 

yiiklenilmi§ olunmasi dururnunda sorumlulugun tesbiti ta§ima 

sozle§mesine gore yapilmayacaktir. 

Bu noktada incelenmesi gereken diger bir konu ise 

fiilen teslirnin yiiklemeden farkli olmas1d1r. Zira teslim alma 

ile yuklemenin ayni zamana tekabiil etmesi §art olmad1g1 gibi 

(97) ta§ima ile yiiklemenin ayr1 edimler §eklinde yiiklenilmesi 

de miimkiindiir. 

Ticaret Kanununda e§yanin kimin taraf indan yiiklene-

cegi konusunda a~ik bir hiikme yer verilmemi§tir. Ancak TK.777. 

maddesinde "ta§1y1c1 ••• yiikleme ve bo§altma masraflar1n1 ise 

isteyebilir". Kanunun 778.maddesinde ise gonderenin ta§1y1c1ya 

yiikleme rnasraflar1n1 odeyecegi hiikmiine yer verilmi§tir. Ancak 

bu yiikiirnler e§yanin yiiklenmesi borcunun ta§1y1c1 da oldugunu 

gosterir nitelikte degildir(98). Kanununifadesi geregi bunu 

"§ayet ta§1y1c1 tarafindan yap1ld1ysa" §eklinde anlamak gere-

(97).ULGEN, age., s.170. 
(98).ZEYNELoGLU- bunun ta§ima 1§inin 1~1ne girdigini bu nedenle kural ola

rak ta§1y1c1 tarafindan yapilmasi gerektigi fikrindedir(ZEYNELOGLU, 
age., s.178). 
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kir. Bu sebebledir ki yiiklerne ve arnbalajlamak gibi haz1rl1k

lar1n kimin taraf 1ndan yap1lacag1n1n tesbiti i~in oncelikle 

ta§ima sozle§rnesinde buna ili§kin bir hiikmiin olup olmad1g1na 

bakmak gerekir. Sozle§mede buna ili§kin bir hiikurn yoksa bu 

konuda bir orf ve adetin yahut bir teamiiliin olup olmad1g1 ara§

t1r1lrnal1d1r. 

Sorun sorumlulu~un tesbiti a~isindan onem arzetmek

tedir. §oyleki; e§yanin yiiklenilmesini ta§1y1c1n1n borcu olarak 

kabul edecek olursak sorumluluk yiiklenmek amac1yla e§yan1n 

teslim al1nmas1 ile ba§layacaktir. Fakat bunu gonderenin borcu 

olarak kabul edecek olursak bu dururnda ta91y1c1n1n sorumlulugu 

e§yay1 kontrol edip ta§imak amaciyla kabulii ile ba9layacakt1r. 

Dolay1s1yla sorurnlulugun ba9lang1c1n1n tesbiti yiiklerne borcu

nun kimde oldu~u hususuyla da yak1ndan ilgilidir. Zira teslim 

siiresinin ba9lang1c1 buna gore tayin ve tesbit olunacak, ziya 

ve hasar dolay1s1yla sorurnluluk bu tarih esas al1narak tesbit 

edilecektir. Diger taraftan e9yan1n yiiklenilrnesi a9amas1nda 

dogacak 9e9itli zararlardan dolayi sorumlulu9un tesbiti a91-

s1ndan da bu husus onem arzetmektedir. 

Yiiklemeyi ta91y1c1n1n yapt1g1 durumlarda bu yiikiimiin 

ta91rna sozle9mesi ile ilgili olrnas1 gerekir. Ta91y1c1 ba§ka bir 

sozle9rne dolayisiyla, ornegin bir hizrnet sozle9rnesinin ifasi 

arnaci ile yiikleme i9ini yapiyorsa bu dururnda sorurnlulugun TK. 

TK.780,781.rnaddeler kapsam1nda belirlenrnesi irnkani yoktur. 

Eger ta91rnaya konu e9ya birden fazla par~a olu§turu

yorsa sorurnluluk ve teslirn siiresinin her par9a i9in miistakil 
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olarak tayin ve tesbiti gerekir(99). 

Kura! olarak,taraflar,e§yan1n nerede teslirn edile-

cegini aralarinda serbest9e tayin edebilirler. Teslirn yeri 

kavram ozellikle denizde ta§ima i§leri(lOO) ve demiryolu ile 

yap1lan ta§ima i§leri(lOl) ile ilgili olarak onem arzeden bir 

husustur. 

E§yan1n,kural olarak akden veya kanunen tayin edilen 

yerde teslim edilmesi gerekir. §ayet teslim yeri ile ilgili 

olarak herhangi bir husus kararla§t1r1lmam1§sa kanaat1m1zce/ 

BK.73/2 hiikmiinden kiyasen yararlan1lmal1 ve malin bulundugu 

yeri teslim yeri olarak kabul edilrnesi gerekir. Bu husus ozel-

likle yiiklerne borcunun ta§1y1c1 da oldugu durumda onern arze-

decektir. 

Teslim zaman1 ta§ima siiresinin ba§lang1c1n1n tayin 

ve hesaplanmas1nda onem arzeden bir husustur. Malin ne zaman 

teslim edilecegi ko!'lnsu:ida ·ta:i:afL .. 1 arasinda akit. se:dlestisi caridi~. 

Eger muayyen saatleri clan bir ta§ima faaliyeti soz 

konusu ise yani, belli bir tarife ve ozel §artlarla ger9ekle§-

tirilen organize bir ta§1mac1l1k faaliyeti varsa bu durumda 

teslim zaman1n1n buna gore tesbiti gerekir. Ancak muayyen bir 

( 99).ARKAN, age., s.93; VLGEN, age., s.170 
(100).~AGA, age., s.89 
(101).ARKAN, Demiryolu i§letmesinin E§ya Ta§1malar1ndan Dogan Sorumlulugu, 

II.Ta§1mac1l1k Sempozyumu, (Bildiriler-Tarti§malar) Ankara 1985, 
s.57. 
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teslim zamani kararla§t1r1lmam1§sa bunun diiriistliik kurali 9er-

9evesinde tayin ve tesbiti gerekir. 

masi ve ta§ima faaliyetinin bu siireye bagli olarak ger9ekle§-

tirilmemesinden dogan sorunlar ta§ima siiresi kavrami i~erisinde 

yer almakta ve incelenmektedir. 

Ta§1man1n ger9ekle§tirilece~i bu sure teslim siiresi 

olarak nitelendirilmektedir(l02}. TK.779. maddesinde "ta§ima 

miiddeti" kenar ba§ligi altinda ve ii9 kategoride hiikme baglan-

mi§tir. Anilan hiikiim uyarinca kural olarak bu sure sozle§me ile 

belirlenir. Genel hiikiimler gereQi. bu hususta sozle§me serbes-

tisi kurali ge9erlidir ve taraf lar bu siireyi serbest9e karar-

la§tirma hakkina sahiptirler(l03). 

Teslim siiresinin taraflar arasinda a91k bir §ekilde 

ve yaz1l1 olarak ger~ekle§tirilmesi zorunlulugu yoktur(l04). 

Bu siirenin a91k olarak veya ortillii olarak kararla§t1r1lmas1 

miimkiindiir. Ornegin bir ta§imanin yap1lmas1 ba§ka bir ta§imanin 

haz1rl1g1 niteliginde ise ve ikinci ta§1man1n ba§lan919 tarihi 

belli ise bu durumda ortiilii bir teslim siiresinin varl1g1n1 

kabul etmek gerekir(l05). 

(102).SCHLEGELBERGER-GESSLER§ 428, Anm. 2, s.715-716. 
(103).TD.nin 18.11.1969 t. ve E.1279, ·K.5467 sy. karari - an1ld1g1 yer: 

ZEYNELOGLU, age., s.458. 
(104).ARKAN, age., s.62. 
(105).SCHLEGELBERGER-GESSLER,S428, Anm. 2-3, s.715-716. 

s 
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Ta§ima suresinin sozle§me ile kararla§t1r1lm1§ ol-

dugu durumlarda bu hususun anla91l1r nitelikte ve tesbit edi-

l~bilir §ekilde belirlenmesi gerekir. Taraflar1n yapm19 olduk-

lar1 ta§1ma s5zle§mesinde ta91man1n "kisa bir siire i;erisinde" 

yahut "hemen" ger;ekle§tirilecegi gibi klozlara yer vermi§ 

olrnalar1 bir surenin tesbit edildigini gosterrnez. Bu nedenle-

dir ki siirenin a;ik veya ortiilii olarak ongoriilmii§ oldugu du-

rumlarda siireye matuf ibarelere yer verilmi§ olmasi yeterli 

olrnayip ayr1ca bunun en azindan yorum yolu ile tesbit edilebi-

lir nitelikte olmasi gerekir. 

Teslim silresi, ba§lama ve bitme tarihlerine a;ik;a 

yer verilerek tesbit edilebilecegi gibi, sadece biti§ tarihi 

gosterilmek sureti ile de belirtilebilir. Bu durumda sozle9-

menin ba9lang1; tarihini mal1n ta§inmak amaci ile teslim alin-

d1g1 tarih kabul etmek gerekir. Fakat sadece ba9lama tarihinin 

belirlendigi durumlarda belli bir teslim tarihinin varl1g1ndan 

bahsedilemez. Ancak bu haldede somut olayin ozelliklerinin 

dikkate al1nmas1 gerekir. 

TK. 779 hiikmii ile taraf larin teslim suresini aralarinda 

kararla9t1rmamalar1 halinde, bunun ticari teamiile gore tesbiti 

gerektigi hiikme baglanm19t1r(l06). Ancak hiikiim a;1kl1k ta91ma-

d1g1 gibi TK 2.madde hiikmii kar§1s1nda bir9ok sorunu da biinye-

sinde ta91maktad1r. TK. 2.md. hiikmii geregi teamuller orf ve 

adet olarak tesbit edilmedik;e hiikme esas te9kil etmeyecektir. 

(106).TD.nin 28.9.1971 t. ve E.4482, K.5886 sy.karari -an1ld1g1 yer: 
ZEYNELOGLU, age., s.459. 
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Oysa bu hiikiimle anla§ma mevcut olmad1~1 takdirde teamiiliin tat-

biki §art1na yer verilmi§tir. 

Di~er bir husus ise, bu konuda gene! bir teamul varsa 

bunda bir sorun yoktur. Ancak bu durumda gene! bir teamul yokta 

rnahalli teamiillerin varl1~1 soz konusu ise acaba hangi yerdeki 

teamul kaidesi uygulama alan1 bulacakt1r. Bu konuda tearniille 

ilgili a~1k bir diizenleme olmarnasina ra~men TK. 2/2. hiikmu ile 

ilgililerin ayn1 bolgede bulunrnamalari halinde ifa yerindeki 

orf ve adet hukuku kaidesinin uygulanaca~i hiikmiine yer veril-

mi§tir. Bunun teamiilleri de kapsay1c1 ~ekilde yorumlamak ve 

farkl1 mahalli teamiil varsa ifa yerindeki ticari teamiiliin 

tatbik edilecegini kabul etmek gerekir(l07). Bu hususta bir 

grup yazar teslim siiresinin tesbitinde ta§1man1n ba§lad1g1 

yerdeki teamiil kaidelerinin dikkate a11nmas1 gorii§iindedir(l08). 

Bu konuda bizimde kat1ld1g1m1z gorii§; teslim suresinin ta§irna-

n1n ba§lad1g1 yahut ifa yerindeki teamiil hiikiimlerinden ~ok ta-

§1man1n etkili oldugu, ag1rl1k te~kil ettigi yerdeki teamiile 

gore tesbitidir(l09). 

Teslim siiresinin tesbiti hususunda taraflar aras1nda 

bir anla~ma yo~ ve buna ili§kin bir ticari teamiiliin varl1g1 

da tesbit edilemiyorsa(llO), bu siirenin "miinasip goriilen" hir 

miiddet olarak tesbiti geregi hiikmiine yer verilmi§tir. Kavram1n, 

§art ve s1n1rlar1n1n tesbitinde objektif bir ol~ii soz konusu 

(107).ARSLANLI, age., s.31. 
(108).ARKAN, age., s.62, dipn.69 
(109).SCHLEGELBERGER/GESSLER, ~ 428 Anm.2-3, s.715/716 
(110).0rf adet ve teamiil kaidelerinin tesbiti ile ilgili olarak bak: 

KARAYAL~IN, Ticaret Hukuku(Giri§-Ticari i§letme) Ankara 1968, s.145vd. 
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de~ildir. Ancak bunun tesbiti cihetinde e§yan1n tilr ve nite-

li~i,ta§1t1n tiirii, yol vb. §artlar dikkate al1nmal1 ve hiisnii-

niyet kaideleri ~er~evesinde yap1lmal1d1r. Fakat bu durumda sil-

renin tesbitinde en uygun yol bilirki§iye ba§vurulmas1d1r(lll). 

A~iklanan §artlar dahilinde tesbit edilen teslim 

sureleri, e§yan1n teslim edilmesi a~1s1ndan kabul edilen azarni 

silrelerdir. Fakat ta§1y1c1, kararla§t1r1lan siirenin sonuna 

kadar beklemek zorunda de~ildir(ll2). Bu sebeble ta§1y1c1 sure 

dolmadan da e§yay1 teslim edebilmelidir. Fakat bu durumda BK.BO 

hilkmil dikkate al1nmal1d1r. Yani sozle§meden yahut halin ica-

b1ndan aksi anla91lmamal1d1r. Ornegin, gonderilen, deposunu 

taraflar aras1nda kararla§t1r1lan tarihe gore ayarlami§sa ken-

disine teslim tarihiriden once e§yay1 kabul zorunlulugu yiiklen-

memelidir(ll3). 

Ta§1y1c1n1n asli edimini teslim suresi iqerisinde 

malin ta91nmas1 ve gonderilene tevdii olu§turmaktadir. Bu ne-

denledir ki ta§1y1c1n1n sorumlulugunu doguran §artlar1n tanzirni 

bu asli edimin ifas1na matuf bulunmaktadir. Ta§1y1c1n1n gecik-

me, ziya ve hasardan dogan sorumlulugunun tesbitinde e§yan1n 

ta§1nmas1 onemli bir safhay1 olu§turrnaktad1r. Bu safhada bir 

tak1m rniikellefiyetleri yerine getirmek ve . bazi haklar1 iktisap 

(111).Bak. Ylkar1da dipn.106'da zikredilen karar. 
(112).ATABEK, age., s.140; DOGANAY, age., s.1770 
(113).ARKAN, age., s.63. 
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durumu sozkonusudur. 

Kura! olarak taraflar takip edilecek guzergah1 ara-

larinda tesbit edebilirler. §ayet takip edilecek guzergah bel-

li edilmemi§se olagan yolun ama9land1g1n1n kabulu gerekmekte-

dir(ll4). Bu durumda hangi yolun takip edilecegi, yol durumu 

ve 9artlar1 tacir s1fat1n1 haiz ta§1y1c1 tarafindan biliniyor 

kabul edilir ve bu hususta ta§1y1c1n1n basiretli bir tacir gibi 

hareket etmesi gerekir(TK.20/2). Bu nedenledir ki sonradan yolun 

elveri§li olmamas1 sorumluluktan kurtulma nedeni olarak ileri 

silrulemeyecektir. Ancak TK.773. madde hilkmil geregi evvelce 

tesbit edilmi§te olsa hakl1 bir takim sebeblere binaen guzer-

gah1 degi9tirebilmek ve sorumluluktan kurtulabilmek hakk1n1n 

varl1g1n1 kabul etmek gerekmektedir(ll5).Bu sebebler e9yan1n 

mahiyetinden dogabilecegi gibi guzergahdaki bir olaydan da 

dogabilir. Fakat, her halukarda anilan hallerin ta91y1c1n1n, 

gecikmeden dogan sorumluluktan kurtulmas1na sebeb te9kil ede-

bilmesi i9in, miicbir sebeb olarak miitalaa edilmesi gerekmektedir. 

Ta§1y1c1 ta§1may1 sozle9mede yer alan ve ta§ima faali-

yeti esnas1nda ortaya 91kan duruma gore,gonderen taraf1ndan ve-

rilen emir ve talimatlar dogrultusunda yapmak zorunlulugu altin-

dad1r(ll6).Ancak bu zorunluluk ta§1y1c1n1n sorumlulugunu ortadan 

kald1r1c1 nitelikte degildir ve ta91rna esnasinda kendisine geni9 

hareket serbestisi tan1nrn1§t1r. Bu nedenledir ki ta§1y1c1n1n 

(114).TD.14.8.1945 t. ve E.905, K.957 sy.karar1 - an1ld1g1 yer:ZEYNELOGLU, 
age., s.178, dipn.195. 

(115}.ATABEK, age., s.139. 
(116).TEKINALP, Seminer, s.29. 
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gerek sozle§mede kararla§t1r1lan yiikumleri ve gerekse yeni 

emir ve talimatlar1 ifada basiretli bir tacir gibi davranmas1 

ve tatbik etmesi yukilmii mevcuttur(ll7). Nitekim bu hususlar 

dikkate al1narak baz1 hallerin varl1g1 dururnunda ernre gore 

hereket degil "halin icab1na gore" hareket yiikiirniine yer veril-

mi§tir. Bu sebebledir ki ta§1y1c1, emre ragrnen e§yan1n niteli-

gi, mal1n gonderilecegi yerin dururnu, miicbir sebebler ve diger 

nedenlerin varl1g1 ba§ka tiirlii hareketi zorunlu ve gerekli kil-

d1g1 dururnlarda miidebbir bir tacir gibi davranmal1 ve hareket 

etmelidir(TK.773). Aksi takdirde ise sorumlulugu ·cihetine gi-

dilecektir(ll8). 

E§yan1n ta§1nmas1 ile ilgili olarak ta§1y1c1ya yuk-

lenen ve bu a§arnada sorumlulugu cihetine gidilebilecek bor9-

larindan biri de ta§1y1c1n1n ta§irna ve teslirn engellerini bil-

dirme yiikiirniidiir. Taraflardan birisii9in kusur te§kil etmeyen bir 

sebebten dolay1 e9yan1n ta§1nmas1 men edilmi9 yahut pek ziyade 

gecikmi§ olursa ta§1y1c1 bu durumu derhal gonderene bildirmeye 

mecburdur(TK.774). Bildirimin yap1ld1g1 durumlarda, gonderen 

ta§1y1c1n1n imzalad1g1 ta§ima senedini geriye vermek ve TK.777 

madde hiikmiine binaen tayin olunacak tazminat1 odemek suretiyle 

sozle§meyi feshedebilecektir. Buna gore: ta§1ma ve teslirn en-

gellerini bildirrne borcu ta§1y1c1ya yiiklenilrni§ ve kendisine 

9e§itli sonuglar baglanrn19 gok yonlii bir nitelik arzetmekte-

dir(ll9). Bu bildirirnin yap1lmarnas1 neticesinde sorurnluluk 

(117).TD.nin 17.1.1967 t. ve E.1948, K.155 sy.karar1 - an1ld1g1 yer: 
ZEYNELOGLU, age., s.179; TD.nin 12.2.1968 t. ve E.1966/1669, K.1968/85, 
Batider, 1968 c.v, S.2, s.300. 

(118).Bkz. a§ag1da Sorumluluktan Kurtulrna Halleri, s.93~-· 

(119).TEKINALP, Serniner, s.31. 
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doguran bir olayin vukuu halinde ta§1y1c1 buna katlanmak zo-

rundadir. Dolay1s1yla bildirme yilkilmilniln neticesi gecikme, 

ziya ve hasar §eklinde olabilece~i gibi bunlar di§inda ek bir-

takim zararlar do~abilecektir. 

Ta§1y1c1n1n bildirimde bulunma borcu kural olarak 

gonderen ve gonderilene kar§idir. Bu bildirinin derhal yapilma-

si gerekir. Bildirimin §ekli konusunda herhangi bir kayit yok-

tur. Bu sebeble bildirme yaz1l1 veya sozlu olarak yapilabilir ve 

ihbarin yap1ld1~1n1 her tilrlil delille isbat edebilir(l20). 

Aricak, TK.774.maddesinde zikredilen durumlarin vukuu halinde 

ba9ka bir §art aranmaks1z1n bildirme borcu tahmil edilmi§ ol-

mas1na kar§ln TK.789,790. rod.de duzenlenen bildirme borcu malin 

ula§masi §art1na ba~li tutulrnu§ bulunmaktadir. 

Konu doktrinde diger bir boyutu ile de tart1§1lmak-

tadir(l21). Sorun, TK.774 rnd. hukmunun surekli imkans1zl1kta 

uygulan1p uygulanmayaca~1d1r(l22). Zira sozkonusu duzenleme, 

BK. 117 hukmu ile benzerlik arzetmektedir(l23). Sorunla ilgili 

olarak bir grup yazar buradaki engelin ge~ici veya surekli 

olrnas1n1n herhangi bir onerni olmad1~1~dolay1s1yla her iki hal-

de de uygulanabilece~i ve fesih hakk1n1 kullanaca~1 goru§iin-

dedirler(l24). Bizimde kat1ld1g1m1z di~er bir gorii§ ise, sii-

(120).ATABEK, age., s.136. 
(121).ARKAN, age., s.82 vd/152r ATABEK, age., s.136. 
(122).Sorun, ATK.da a~ik olarak "yolculu~a ba§lama veya devarn etrne gonde

renin kusuru olmaks1z1n ge~ici olarak miirnkiln olmazsa gonderen soz
le9meden donebilir" §eklinde hiikme ba~lanmi§tir(§ 428/II). 

(123).silrekli imkans1zl1k kavrami ile ilgili olarak ba~: TEKINAY/AKMAN/ 
BURCUOGLU/ALTOP, age., s.1217. 

(124).ARKAN, age., s.83. Ayrica yazar Seli~i'nin de ayn1 goril§te oldu~unu 
belirtmektedir(SELi9i, Haftung, s.15, dipn.3). 
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rekli imkans1zl1k dolay1s1yla ta§ima akdi ifa edilemiyorsa 

taraflardan herbiri fesih hakkini kullanabilmelidir. Nitekim 

deniz ta§1mac1l1~1 ile ilgili olarakta silrekli bir engelin 

varl1~1 halinde fesih hakk1n1n kullanilabilece~i gorii§une yer 

verilmi§tir(l25). Buna kar§in di~er bir goril§ ise(l26) silrekli 

imkans1zl1~1n varl1§1 halinde ta§1ma aktinin kendili§inden sona 

erece§idir. 

Kural olarak sozle§meyi fesih hakk1 gonderen tara-

findan kullan1lacakt1r. Fakat, anilan nedenin gonderene bil-

dirilmesi halinde gonderenin mutlak olarak fesih etme yilkiimil . 

yoktur. Sozle§menin feshi yerine engelin kalkmas1n1 beklemek 

isteyebilir. Bu durumda ise sozle§me hiikiim ifade edecektir. 

Bu bekleme ta§1y1c1ya sozle§me ile kararla§t1r1lan husustan 

fazla bir yiikiim getiriyorsa ayrica iicret ve masraf lari talep 

hakk1n1 haiz olacaktir. ifa engelinin siireklili~ine ra~men 

gonderen sozle§meyi feshetmiyorsa halin icabina gore ve diiriist-

liik kurallari ~er~evesinde ta§1y1c1da akdi feshedebilmelidir 

(127). Aksini kabul somut bazi olaylarda ta§1y1c1 ongoriilmeyen 

kiilfetlerin yilklenmesi sonucunu do~uracaktir. 

Sozle9menin feshinin taraf larin tacir olmasi halinde 

TK 20/III hiikmune uygun olarak yap1lmas1 gerekir(l28). Ancak 

TK 774. rnaddede fesih hakk1n1n kullanilabilmesi i~in ek bir 

§arta yer verilmi§tir. Bu da ta§ima senedinin ta§1y1c1 tara-

(125).~AGA, age., s.313-314, 325. 
(126).ATABEK, age., s.136. 
(127).ATABEK, age., s.137. 
(128).ARKAN, age., s.85. 



- 66 -

f1ndan imzalanm1§ olan nilshas1n1n iade edilmesidir(l29). Ta-

§ima senedi kiymetli evrak niteligindedir. Bu nedenledir ki 

e§yayi temsil ve devir imkani senet vas1tas1yla miimkiin olmak-

tadir. Senet devredilince fesih hakk1n1n senet hamili tarafin-

dan kullanilabilmesi gerekir(l30). Zaten sozle§menin feshi 

senedin tevdiine bagli oldugundan(TK 774), bu durumda gonderen 

bu yetkiyi kullanamayacaktir(l31). 

Ta§1man1n icras1 esnasinda ortaya 91kan 9e§itli se-

beblerden dolay1 ta§1rnan1n durmasi veya ta§imaya ara verme 

durumu soz konusu olabilecektir. Sorun, sozle§menin ifas1 veya 

sozle§meden donme ile yak1ndan ilgili oldugu kadar TK 780-781. 

rod.de ongoriilen sorumluluklarin dogmas1 ve bunlarin kar§ilan-

masi durumu ile de yakindan ilgilidir. 

Ta§iman1n durmas1 (TK.777-778) taraflara tahmil edi-

lemeyen bir sebebten dolay1 vuku bulabilecegi gibi(774/777) 

gonderenin talimatlar1 dogrultusunda vukuu da soz konusu ola-

bilir(TK 775). Ta§ima akdi her ne kadar 9ok tarafli bir sozle§-

me ise de gonderene a91kca sozle§meyi tadil edebilme veya de-

gi§tirebilrne imkani tan1nrn1§ bulunmaktad1r(TK 775)(132). Buna 

gore . konuyu ii9e ayirarak incelernek miimkiindiir. 

(129).Her ne kadar TK. 774.rnadde de ta§irna senedinden bahsediliyorsa da 
ta§1y1c1 taraf indan dilzenlenen ve ta§irna senedine yazilacak husus
lari ihtiva eden ilmuhaberinde bu sonucu saglayacag1n1 kabul etmek 
gerekir(TK.770). 

(130).ATABEK, age., s.137. 
(131).Sorunla ilgili olarak bak. ARKAN, age., s.85. 
(132).DOGANAY, age., s.1762. 



- 67 -

aa)Ta91man1n durmas1 veya ara verme gonderen veya 

gonderilenin ernriyle ger9ekle§ebilir(TK.775). Kural olarak, 

ta§1y1c1n1n bu emre uymas1 gerekmektedir. Ta§1y1c1, bu emre 

uymamas1 halinde meydana gelen zarardan sorumlu tutulacaktir(l33). 

Ta§1y1c1ya verilecek bu emir, ta§1man1n durdurulmasi 

ve malin iadesi §eklinde olabilece~i gibi, ta91maya ara veril-

mesi §eklinde de olabilecektir. Gonderen veya gonderilen ta-

rafindan verilen emir ve talimat do~rultusunda ta§1man1n dur-

masi veya ta§imaya ara yerilmesi durumunda buna ba~l1 olarak 

dogabilecek sonu9lardan ta§1y1c1 sorurnlu olmayacaktir. Ancak 

ta~1y1c1ya atfi kabil kusur olrnamasi §arttir. Zira her halii-

karda ta§1y1c1ya basiretli bir tacir gibi davranmak ve emrin 

ifasi z1mn1nda vuku bulacak durumlar1 gonderen veya go~deri-

lene bildirmek gorevi yiiklenmi§tir(TK.774,775). Fakat emirlere 

uymak ta§1y1c1y1 hi9bir zaman zarara ugratamayacakt1r(l34). 

Her ne kadar ta§1y1c1n1n gonderen veya §artlar1n gerqekle§mesi 

halinde (TK.775) gonderilen taraf1ndan verilen ta§imanin dur-

durulmas1 emirlere uyma borcu varsa da TK.777-778. maddelerle 

de tazrninat hakkinin varl1g1na yer verilrnek sureti ile ta§i-

y1c1 korunrnu§tur. Anilan hiikiimlerle getirilen masraf tediye 

borcu pi§manlik tazminati olarak nitelendirilmektedir(l35). 

bb)Ta§imaya ara verme veya ta§imanin durmasi taraf-

lardan birinin kusuru ile de meydana gelebilir. ~ayet bu ne-

tice gonderilen veya gonderenin kusurlu f iilleri neticesi 

(133).ATABEK, age •• s.148. 
(134).TEKiNALP, Seminer, s.30. 
(135).ZEYNELOGLU, age., s.180. 
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meydana gelmi§se ta§1y1c1 bildirme borcunu(TK.774) yerine ge

tirmekle birlikte akdi fesihde edebilmelidir. Boyle bir durum

da, ta§1y1c1n1n e§yayi uzun bir sure yedinde al1koymas1 beklene

mez. Ornegin, gonderen, e§yanin cinsi, ag1rl1g1, adedi ••• vb. 

durumlara ait bilgileri ta§1y1c1ya vermek zorundadir. Bu tilr 

bilgilerin hi9 veya yeterli olarak verilmemesi veya yanl1§ bil

gi verilmesi nedeniyle e§yanin niteligi geregi ta§1nmas1na 

idari bir kararla veya mevzuattaki bir hilkiim nedeni ile engel 

olunmu§sa, ta§1y1c1n1n akitten donme hakk1n1n bulundugunu kabul 

etmek gerekir. Ta§1y1c1 bu halde akti fesihle birlikte TK.778 

hukmu geregi tazminat talebinde de bulunabilmelidir(l36). 

Gonderen veya gonderilenin kusuruna binaen ta§imaya 

ara verilmek zorunda kal1n1ld1g1nda, §ayet bu sebebten dolayi 

ziya ve hasar yahut gecikme meydana gelmi§se ta§1y1c1 bundan 

dolay1 tazminle mukellef tutulamayacaktir. Ancak bu hususla 

ilgili olarak yiikumlii oldugu diger bor9lar1n1 yerine getirme

mesi dolay1s1yla yiiklenebilecek tazmin mukellefiyeti bunun 

d1§1ndad1r. Ornegin, boyle bir halin varl1g1n1 ta§1y1c1 gon

deren veya gonderilene bildirmek borcu altindadir(TK.774). 

Ta§imaya ara verilmesi veya ta§1man1n durmas1 ta§1-

y1c1ya kabil-i atif bir kusurdan dolay1 meydana gelmi§se -or

negin, aracin bozuk olmas1 gibi- bunun neticelerine katlanmak 

zorundadir. Ornegin, bu kusur neticesinde ta§irna silresinin 

ge9irilmesi dururnu soz konusu olursa TK.780 hiikrnii geregi so

rumlu oldugu gibi, dogabilecek diger zararlardan dolayida taz-

(136).ATABEK, age., s.143. 
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minat borglusudur. Ayr1ca bu durumda gonderenin akti fesih 

hakk1 da mahfuz bulunmaktad1r. Ta§1y1c1n1n kusuru ile ta§ima 

sozle§mesinin durdugu durumlarda ayrica ta§1y1c1n1n yapt1g1 

masraf lar1 ve gitti~i mesafe igin iicret talep edememesi gere

kir. Zira ta§1y1c1n1n yapt1g1 masraflar1 ve gittigi mesafe 

igin iicret talep edebilmesi taraflar igin kusur te§kil etmeyen 

bir halin varl1g1na baglanm1§ bulunmaktadir(TK.777-778). 

cc)U~iincii olarak, ara verme veya seferin durmas1n1n 

taraflardan hi~birine isnad edilemeyecek bir sebebten meydana 

gelmi§ olmas1 halidir(TK!777). Bu hal miicbir sebeb olarak ifade 

edilmektedir. Bu halin varl1g1 durumunda, taraflara baz1 haklar 

verilmi§ ve birtak1m miikellefiyetler tahmil edilmi§ bulunmak

tad1r. Buna gore, seferin durmas1 halinde ta§1y1c1n1n keyfiye

ti derhal gonderene bildirme yiikiimii bulunmaktad1r. Bu durumda 

gonderenin akti fesih edip etmemesine gore netice farkl1l1k 

gosterecektir. ~oyle ki; 

a)Gonderen ta§1y1c1n1n imzalad1g1 ta§1ma senedi niis

has1n1 kendisine geriye vermek suretiyle akti feshedebilir. 

Bu halde ta§ima ba§laml§Sa gidilen mesafe nisbetinde iicreti 

tediye etmek zorundad1r ve ayr1ca masraflar1 da odeyecektir. 

~ayet ta§ima hi~ ba§lamaml§Sa ta§1y1c1, iicrete hak kazanamasa 

bile yiikleme ve bo§altma masraflar1 ile diger zaruri masraf

lar1 isteyebilecektir(TK.777). 

b)Gonderen bu halde akti fesih de etmeyebilir. Ancak 

bu dururnda ta§1y1c1ya mal1n ne yap1lacag1 hususunda talimat 

vermesi gerekecektir. Ta§1y1c1, bu halde talimati icra rnecbu

riyetindedir. Fakat bu talirnat higbir zarnan ta§irna sozle§mesi 



- 70 -

ile getirilen miikellefiyetleri ag1rla§t1r1c1 nitelikte olma

yacaktir. 

3-!~§ima_Siire~inin_~~~l~~~~ 

Ta§1y1c1n1n, mukavele ile kararla~t1r1lan veya muka

vele ile kararla§t1r1lmam1§sa ticari teamiile gore tesbit edilen 

yahut silrenin belirlenmesinde esas alinacak ticari bir teamiil 

de yoksa halin icabina gore milnasip goriilen, bir siire i~eri

sinde mal1 gonderilene tevdi etmek zorunlulugu vardir. E§ya bu 

§artlaria siire 5 i i~erisinde teslim edilmemi~se gecikme vardir 

ve ta§1y1c1 da TK.780 hilkmu geregi bu gecikmeden sorumludur. 

Malin ta§1y1c1 tarafindan kabulii ta§1rna siiresinin 

ba§lang1c1n1, gonderilene teslimi ise ta§1man1n sonunu te§kil 

edecektir. Ta~1y1c1, e~yay1 gonderilene teslim etmekle ta§ima 

sozle~mesi sona erecek ve kendiside sorumluluktan kurtulacak

tir. Dolay1s1yla gecikmenin varl1g1n1 veya yoklugunu tayin ve 

tesbit edebilmek i~in mal1n teslim edildigi anin belirlenmesi 

gerekmektedir. Zira ~ogu zaman miicerret olarak e~yanin gide

cegi yere ula§t1r1lm1§ olmas1 e§yanin zaman1nda ula§t1r1ld1g1 

ve de sozle§menin zaman1nda ifa edildigini gostermeyecektir. 

a)Q£~~~ri!~~~-!~~i~ 

Kural olarak ta§1y1c1n1n sorumlulugu e§yanin teslimi 

ile sona erecektir. Gonderilene teslimden ama~lanan ise, ta

§1ma dolay1s1yla zilyedligi kazanilan mal1n zilyedliginin, 

sozle§meyle kararla§t1r1lan §artlar ~er~evesinde gonderilene 

ge~irilmesidir. Mali ta§imak amaciyla kabuliinde oldugu gibi 
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gonderilene teslimde iki tarafl1 bir hukuki i§lemdir(l37). 

Dolay1s1yla ta§1y1c1 tarafindan malin tek tarafl1 olarak hi-

maye ve muhafazasindan 91kar1lmas1 halinde de zilyedligin ge-

9irilmesinden bahsedilemez(l38). Ayn1 hukuki gerek9eye binaen 

gonderilenin e§yay1 teslim alacag1n1 bildirmesi, iicreti ode-

mesi ve e§yanin incelenmesi(l39) veya ta§1y1c1n1n e§yan1n ula§-

tig1n1 bildirmesi ve almas1n1 talep etmesi de teslim say1lma-

yacakt1r. ~iinkii bu hallerde e§ya hala ta§1y1c1n1n himayesi 

alt1ndad1r. Anilan durumlar yalniz olarak e§yan1n teslim edil-

digini gosterir nitelikte degildirler. 

E§yan1n teslim olmas1 demek maddi olarak teslimden 

9ok (140) gonderilenin kabul ve muvafakatiyla e§ya iizerindeki 

himaye ve muhafazan1n gonderilenin tasarrufunu saglayacak §e-

kilde terkedilmesidir. Bu nedenledir ki ii~uncii bir §ahsa veya 

kanunen tayin edilen bir yere tevdide teslim say1lacakt1r. Ni-

tekim e§yanin giimriik ve antrepolara teslimi bunun ba§lica or-

nekleridir. 

Baz1 durumlarda ta§1y1c1n1n e§ya iizerinde muhafaza 

ve gozetiminin durmasina ve zilyedliginin devam etmesine rag-

men teslimin varl1g1n1 kabul etmek gerekir. Ornegin, e§yanin 

ula§masi ve teslimine matuf biitiin §artlar1n yerine getirilme-

sine ragrnen, §ayet ta§1y1c1n1n, e§ya iizerindeki zilyedligi yeni 

(137).ARKAN, age., s.55; ATABEK, age., s.155 (Atabek, e§yanin bo§alt1lmas1 
ve tevdi ile teslimin farkl1l1g1ndan bahsetmekte, teslimi hukuk1 bir 
muamele, tevdii ise fiili bir durum olarak a~1klamaktad1r). 
S~HLEGELBER~E~-GESSLER, ~ 429, Anm.7, s.756-757; ULGEN, age., s.171. 

(138).0GUZMAN-SELI~I, age., s.62 
(139).ARKAN, age., s.55; SCHLEGELBERGER-GESSLER, § 429, Anm, 7, s.756-757. 
(140).ARKAN, age., s.56. 
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bir ta§irna sozle§rnesi veya ba§ka bir sozle§rne dolay1s1yla devarn 

ediyorsa teslimin varl1g1n1n kabulil gerekir(RGZ.114 134; 102.92) 

(141). Zira bu durumda asil ta§ima sozle§mesi ile yilklenilen 

edim ifa edilmi§tir. Bu halde ise ta§iyici gonderilene kar§i 

ta§ima sozle§mesi ile degil sonraki sozle§me ili§kisi dogrultu-

sunda sorumlu olmaya devam edecektir. 

Ta§ima silresinin ge9ip ge9medigini tesbit a91S1ndan, 

mukavele ile getirilen teslim §artlar1 veya somut olayin ozel-

liklerine bakmak gerekir. 5rnegin: sozle§rnede depoya veya eve 

teslim §arti ongoriilmil§se malin indirilmek iizere evin onilne 

getirilmi§ olmasi teslimin varl1g1n1 gostermeyecektir(l42). 

Bu malin tesliminin yerine getirildigi degil, gonderilenin 

mal1 evin oniinde alacag1d1r. Oysa bu §art borcu gotilriilecek 

bir bor9 haline getirmi§tir ve kararla§t1r1lan 9er~evede de-

poda veya evde teslim etmek gerekir(l43). 

E9yan1n gonderilene teslimi ile ilgili diger bir 

sorun ise; malin bo9alt1lmas1d1r. Yiiklemede oldugu gibi bo§alt-

ma §artlar1 da taraflarin serbest iradeleri ile tesbit oluna-

bilir. ~ayet taraflar arasinda bu meyanda herhangi bir anla9ma 

yoksa, bu durumu mahalli orf ve adete gore tesbit etmek gere-

kir. Genel olarak kabul edilen goril§ malin ta§1y1c1 tarafindan 

bo§alt1lacag1d1r(l44). Bunun kabulii halinde ta§1y1c1n1n sorurn-

lulugun malin bo§alt1lrnas1na kadar devam ettigini kabul etmek 

(141).SCHLEGELBERGER-GESSLER, § 429, Anrn.9, s.757. 
(142).TD.nin 6.3.975 t. ve E.1§74/4875, K.1975/1547 sy. karar1 -an1ld1g1 

yer:DOGANAY, age., s.1760, dipn.703. 
(143).ATABEK, age., s.158. 
(144).ATABEK, age., s.155; ZEYNELOGLU, age., s.182-183. 
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gerekir(l45). 

E§yanin teslimi z1mn1nda ta§1y1c1ya yuklenen diger 

bir bor~ ise TK.789 hukmu geregi ihbar borcudur. ihbarin ge~ 

veya hi~ yap1lmamas1 halinde ta§imanin geciktiginin kabulu ile 

TK.780 hukmu uygulanmal1d1r(l46). ihbar yap1lmamas1na ra~men 

suresinde teslim ger~ekle§irse TK. 780 hiikmiinu uygulama imkani 

kalmayacaktir. ihbarin §ekli konusunda herhangi bir hukum yok-

tur. Yaz1l1 veya sozlii olabilecektir. Zira ihbar maddi bir 

vak1ad1r ve yap1lmas1 §ahitle ispat edilebilecektir(l47). 

Kural olarak teslim gonderilene veya onun talimati 

iizerine 3. bir §ahsa yapilir. Gonderileni tesbit ta§ima soz-

le§mesi yahut ta§ima senedi veya ilmiihaber soz konusu ise bunun 

ibrazi netice anla§ilacaktir. Son halde ta§1y1c1n1n ciro sil-

silesi veya temlik beyanin incelemesi ve me§ru hamili tesbiti 

gerekir. Zira e§yanin yanli§ §ahsa tevdii durumunda teslim 

yoktur(l48). 

Ancak oyle durumlar olabilir ki e§yanin gonderilen 

teslimi imkani olmayabilir veya gonderilen mali kabul etmeyi 

reddedebilir. "Teslim Engellenndiyebilecegimiz bu hallerde 

ta§1y1c1n1n sorumlulugunun devam edecegini kabul etmek imkani 

yoktur. Bu halde TK.790/1. madde hukmu ile ta§1y1c1ya bir ta-

kim imkanlar taninmi§ bulunmaktadir. Buna gore ta§1y1c1 derhal 

durumu gonderene bildirmek ve onun talimat1n1 beklemek zorun-

dadir. ~ayet keyf iyetin gonderene bildirilmesi imkani olmaz 

(145).ARKAN, age., s.60; ATABEK, age., s.150. 
(146).DOGANAY, age., s.1922. 
(147).ATABEK, age., s.158. 
(148).ATABEK, age., s.159; SCHLEGELBERGER-GESSLER, § 429, Anm.10, s.758. 
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veya gonderen cevap verrnez yahut icrasi rniirnkiin olrnayan bir 

talirnat verirse ta§1y1c1 yediernine teslirn i~in rnahkerneye "ba§-

vurabilecektir. ~ayet e§ya bozulabilecek nitelikte ise bu durum-

da BK. 92 hiikrniinden yararlanilir. Bu sebeblerin vuku halinde 

teslirn §arti ger~ekle§mi§ ve ta§1y1c1n1n sorurnlulu~u sona er-

rni§tir. Burda §U hususu belirtrnek gerekir ki; gonderilenin 

rnali kabul etrneyi reddetmesi ta§1y1c1y1 sorurnluluktan kurtar-

mayacaktir. Zira rnalin al1nmas1n1n reddi malin teslimi yerine 

kaim olrnayacaktir. Ta§1y1c1n1n sorumluluktan kurtulabilmesi 

i~in (TK.780, 781 m. sozkonusu clan) mali mutlaka 790/l hiikrnii 

gere~i tevdii veya satmasi gerekir. Ta§1y1c1 her ne kadar bu 

arada sorumluluktan kurtularnayacaksa da sorumlulu~un s1n1rlan-

d1r1ld1~1n1 kabul etrnek gerekir. Zira bu durumda gonderilen 

temerriide dii§mii§tiir. Bu sebebledir ki; ta§1y1c1 ancak a~ir 

kusurundan sorumlu tutmak gerekir(l49). Gonderilenin rnal1 tes-

lim almay1 reddetmesi durumunda onu temerriide dii§iirmek i~in 

ihbar d1§1nda ba§ka bir §arta gerek yoktur(TK 789). Fakat gon-

derilenin ta§1y1c1 temerriide dii9iirebilmesi i~in TK.20.md. hiikmii 

ile getirilen §artlar ~er~evesinde ihbarda bulunmal1d1r(l50). 

(149).SCHLEGELBERGER-GESSLER § 429, Anm.11, s.758. 

(150).ATABEK, age., s.163. 
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Ta§ima siiresinin ge~irilmesi halinde gecikmenin var-

11g1ndan sozedilir. Ticaret Kanunu gecikme halini 780.madde 

hiikmii ile diizenlemi§ bulunmaktadir. Buna gore e§ya TK.779. 

madde geregince belli olan muddetlerden sonra ula§irsa, ta§ima 

ilcreti geciken muddet ile miitanasip olarak indirilir. ~ayet 

gecikme miiddeti mukavele ile tesbit olunan miiddetin iki misli-

ni a§arsa ta§ima iicreti odenmeyecek ve ayrica ta§1y1c1da mey-

dana gelen zarar ve ziyandan mes'ul olacakt1r. Bu sebeble ta-

fima iicretinin indirilrnesi i~in salt ~ecikmenin ger~eklefmesi 

yeterli kabul edilmekte, ayr1ca zararin mevcudiyeti aranmamak-

tadir. Bu yoniiyle ta§ima iicretinden indirim yap1lmas1 bir tiir 

cezai §art olarak kabul edilmektedir(151). 

Fakat ta§1ma siiresinin a§1lmas1 halinde sonu9 bunun-

la s1n1rl1 degildir. Zira bu durumda efya ziya ve hasara ug-

rayabilecegi gibi bunun d1§1nda ve gecikmeye bagl1 olarak di-

ger bir tak1m zarar ve ziyada ortaya 91kabilecektir. Nitekim 

TK.780/I da buna i§aret edilmi§ ve "gecikme zararlar1" diyebi-

lecegimiz bu tiir zarar ve ziyanin tazminin gerektigi hususu 

"gecikme miiddeti, mukavele ile tayin olunan miiddetin iki mis-

lini a§arsa ta§ima iicreti tamamen dii§mekle beraber, ta91y1c1 

bu yiizden dogan zarar ve ziyandan mes'ul olur" §eklinde hiikme 

baglanm1§t1r. Burada sozkonusu edilen gecikme zarar1ndan mak-

sat gecikme yiiziinden e9yan1n ziya1 ve hasar1 d1§1nda meydana 

(151).ARKAN, age., s.176; ZEYNELoGLU, age., s.200. 
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gelen zarar ve ziyandir(l52). Mesela e9yan1n piyasa de~erinin, 

ge9 kalma dolay1s1yla dii9mii9 olmas1, mala eski ihtiyacin kal-

mam19 olmasi yahut ta91maya konu e9yaya ba~li olarak ve ta91-

manin zamaninda ifa edilece§i zanniyla yapilan bir sozle9meden 

doniilmesi dolay1s1yla zarara u~ran1lmas1 veya buna binaen cezai 

§art odenmesi gibi. Tum .bu hallerde ta91y1c1n1n tazmin borcunun 

§art ve kapsarn1n1n TK.780, 781. rnaddeleriyle tayini irnkani 

yoktur. Zira bu halle ilgili olarak ta91y1c1n1n sorumlu ola-

ca§1 hiikum altina al1nm19 ve ba9kaca bir a91klamaya da yer 

verilmemi9tir. Dolay1s1yla bu halde genel kurallar caridir ve 

tazmin yiikiimil ve §artlari genel hiikiimlere gore tesbit edilecek-

tir(BK.98/2 atfi ile BK. m.43/1,49)(153). 

Konu onemli ve kanundaki dilzenleni§ tarz1 itibariyle 

de bir 9ok soruyu biinyesinde ta91r bir nitelik gostermektedir. 

Acaba zarar ve ziyan isteyebilmek i9in siireli bir ta91ma soz-

le9mesinin bulunmasi ve bu gecikmenin bu milddetin iki mislini 

a9mas1 mJ gereY.mektedir? Konu doktrinde ihtilafl1 olup de~i9ik 

goril9ler ileri silrillmektedir. Atabek, TK.780, maddesinin ifade 

tarz1 kar91s1nda tazmin borcunun varl1§1n1n iki a91dan da du-

§ilniilebilece§i gorii9ilndedir. Ancak netice itibariyle kendi 

goril9iinii "adalet hislerimizin tesiri alt1nda gecikmenin ne 

kadar kisa olursa olsun husule gelen zarar1n tazminini benirn-

senilmesine muteamil olurusa da TK.780. md.nin sarahati kar91-

sinda ve gecikme muddeti ta91ma muddetine tecaviiz etmedik9e 

(152).~AGA, age., s.163, dipn.111 ULGEN, age., s.154, dipn.7, s.185. 
(153).ULGEN, age., s.185-186; TD,nin 2.10.1978 t. ve E.3952, K.4038 sy. 

karari - an1ld1§1 yer:ZEYNELoGLU- age., s.248, dipn.212. 
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husule gelen zararlardan ta§1y1c1n1n mesul tutulmas1 gerekir". 

§eklinde sonu9land1rmaktad1r(l54). Buna kar§in Tekinalp ise, 

ta§1ma iicretine ek olarak sozkonusu edilen bu zarar ve ziyan 

sorumlulugunu. iki misilden az gecikmelerde de uygulanmas1 

gerektigi gorii§iindedir(l55). Bizimde kat1ld1g1m1z bu son gorii§ 

kanaat1m1zce hakkaniyete daha uygundur. Zira ta§1y1c1n1n zarar 

ve ziyan1 sadece ta§1ma miiddetinin iki mislini a§t1~1 durum-

larda dogmayacaktir. Ornegin, gecikme kararla§t1r1lan siirenin 

iki mislini a§mamakla birlikte, gonderilen 3.bir §ah1sla ta§1-

manin zamaninda ifa edilecegi niyetiyle bir anla§ma yapm1§ ve 

ge~ ifa dolay1s1yla temerrude dii§rnii§se ta§1y1c1n1n sorumlulu-

gunun dogdugunu kabul etmek gerekir. 

Kanunun diizenleme tarz1ndan 91kan di~er bir sorun 

ise ta§1ma muddetinin iki rnislini ge9rnesine baglanan ucretin 

tarnamen tenkisi ve de ayr1ca zarar ziyan istenebilmesinin sa-

dece mukavele ile tayin olunan halde sozkonusu olup olmayaca-

g1d1r. Kanunun lafzindan 91kan sonu9 bunun sadece mukavele ile 

tayin olunan hale miinhasir olmas1d1r. Bunun temelindeki dii§iince 

ise gonderenin ta§inan e§yaya onem vererek sure tayin etmesi 

ve siirenin uzamasindan endi§e etmesi dolay1s1yla bu hususu 

mukavele ile kararla§t1rrn1§ olmas1d1r. Sozle§rneye sure koyma-

d1g1 durumlarda bir zararin dogmayacagini dii§Gnmii§ demektir. 

Nitekim bu gorii§ten hareket eden Zeyneloglu, ta§irna silresinin 

yolla belirlenmi§ olursa olsun iki kat1 a§an gecikme halinde 

(154).ATABEK, age., s.197-198. 
(155).TEKINALP, Seminer, s.33. 
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ta91ma iicretinin tamamen dii9ecegini fakat gecikmeye binaen 

zarar ve ziyan istenebilmesi i9in mutlaka mukavele ile tayin 

olunmu9 bir ta91ma siiresinin bulunmasi gerektigi goru9iindedir 

(156). Bu konuda Arkan'da sure ne §ekilde tayin edilmi§ olursa 

olsun gecikmenin bu surenin iki kat1n1 a§t1g1 durumlarda Gere-

tin tamamen tenkis edilmesi gerektigi gorii§undedir(l57). 

Yargitay TD.nin bu konuda 9eli§kili kararlari bulun-

maktadir. Yargitay TD. bir kararinda (158) taraflarin anla§-

malarinda zaman §arti olmamasina ragmen ticari teamiile gore 

tesbit edilen miiddetin iki misli bir gecikme ile ta§1man1n 

ger9ekle§tirilmesi dolay1s1yla ta91ma ucretinin tamamen dii§e-

cegini hiikmetmi9tir. Buna kar§in, daha yeni tarihli bir kara-

rinda(l59) taraflar arasinda diizenlenmi§ bir ta§ima sozle§me~-

sinde, ta91ma siiresi tesbit edilmemi§ oldugundan hareketle 

ongorillen silrenin iki kat1n1 a9an bir gecikme siiresinden bah-

sedilemeyecegine hilkmetmi§tir. Kanaat1m1zce,meseleyi son yargitay 

kararinda oldugu gibi kat1 alarak yorumlamamak surenin kesin 

olarak tesbit edilebildigi hallerde sozle§mede tesbit edilmese 

de iicretinin tamamen tenkisi miimkiin olmal1d1r. Zarar ziyan 

istenebilmesi i9inde iki misli gibi bir §art aramamak gerekir. 

Kural olarak ta§1y1c1 e§yanin kendine teslim edil-

(156).ZEYNELoGLU, age., s.200. 
{157).ARKAN, age., s.177, dipn.104. 
(158).TD.nin 28.9.1971 t. ve E.4482, K.5886 sy. karari - an1ld1g1 yer: 

ZEYNELOGLU, age., s.459. 
(159).TD.nin 12.6.1980 t. ve E.2501, K.3124 sy. karar1 - an1ld1g1 yer: 

DOGANAY, age., s.1771, dipn~723. 
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digi tarihten, gonderilene teslim olundugu tarihe kadar ge9en 

miiddet i9inde ugrad1g1 ziya ve hasardan mesuldur(TK.781). Fakat 

baz1 durumlarda gecikme ile e§yan1n tarnarnen ziyan1 birbirinden 

ay1rrnak gii9liik dogurabilecektir. Zira e§yanin ziyaindan rnaksat 

e§yan1n gonderilene teslim edilrnemesidir ve e§yan1n geciktigi 

dururnda da ayni §ey sozkonusudur. Zira e§yanin tamamen teslirn 

edilemernesi hali vardir. Acaba bu dururnda ta§1yic1 TK.781 

hiikrnii gere~i tazrninat talebinde mi bulunacaktir? §ayet talepte 

bulunacaksa bunu hangi sureden itibaren yapacaktir? 

Kanunda bu tefrike irnkan veren ve gecikmenin ne kadar 

devam edecegine dair bir hiikme yer verilmemi§tir(l60). Kanaa-

tim1zce bu durumda oncelikle sozle§mede bir hiikmiin var olup 

olrnad1g1na bakmak gerekir. Eger taraflar
1

aralarinda buna ili§-

kin bir hususu kararla§t1rmam1§larsa,teamiiliin olup olmad1g1n1 

ara§t1rmak gerekecektir. Fakat netice itabari ile buna ili§kin 

bir husus tesbit edilememi§se her haliikarda ta§ima siiresinin 

iki mislini a§ip a§mad1g1na bakmak gerekecektir. Zira kanunda 

a~ikca iki mislini a§masi durumunda gecikme dolay1s1yla iicre-

tin tenkisinin gerektigini hiikmiine yer verilmi§tir(l61). Fakat 

sorunun 9oziimiinde somut olay1n ozelliklerine de bakmak gere-

kir. Ornegin ta§1y1c1n1n gecikmeyi ihbar ettigi durumda malin 

ziyaindan bahsetmek imkani yoktur. 

(160).CMR de bu a91k9a hiikme baglarun1§t1r. ~oyle ki; ta§ima siiresi tesbit 
edilmi§se bu siirenin bitiminden itibaren 30 gun, ta§ima siiresi tes
bit edilmemi§se e§yanin tesliminden itibaren 60 giindiir. Anilan sure 
i9inde· teslim yoksa tam ziyadan bahsedilir. 

(161).ATABEK, age., s.187. 
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Gecikmeye bagl1 olarak ~ikan di~er bir sorun ise; 

gecikmenin e9yan1n zarara ugramas1 sebeb olmas1d1r. Bu durumda 

acaba hangi esastan hareketle ta91y1c1n1n sorumlulugu tesbit 

etmek gerekecektir? Doktrinde genellikle kabul goren gorii9, 

ta91y1c1n1n TK.781 hiikiimleri ~er9evesine sorurnlu olacag1d1r 

(162). Sorun pratik onerni haizdir. Zira TK.780'de ongoriilen 

sorurnluluk TK.781 hiikiirnlerine gore daha agir sonu9lar ta91mak-

tadir. Kanaat1m1zce doktrindeki bu gorii§e katilmak gerekir. 

Zira tay191c1n1n ziya ve hasar sorumlulugu TK.781. md. hiikmu 

ile ta91ma siiresinden ziyade fiili bir dururna baglanm19t1r. 

§oyle ki, ta91y1c1 e9yan1n kendisine tesliminden, gonderilene 

teslimine kadar ge9en sure i9indeki ziya ve hasardan dolay1 

sorumludur. 

Alman doktrininde bu konuda farkl1 bir yakla§im soz-

konusudur. §oyle ki; e§ya ta91ma siiresi i9inde ziya ve hasara 

ugram19sa gecikmede olsa ta91y1c1 ATK ~ 429-430 kapsam1nda 

sorumlu olacakt1r. Eger ziya ve hasar gecikme siiresi i~erisin-

de meydana gelmi9se ta91y1c1 gecikmeden dolay1 ve biitiin zarar-

lardan sorumlu oldugu kabul edilmektedir. Fakat bu ziya ve 

hasarda gecikmenin bir etkisinin olmad1g1 ispat edilirse ta~1-

y1c1 sadece ziya ve hasardan sorumlu olacaktir. Ancak konu 

Alman doktrininde de tart19mal1d1r(l63). 

(162).ARKAN, age., s.67; ZEYNELOGLU, age., s.198. 

(163).SCHLEGELBERGER-GESSLER, s 429, Anm.12, s.758. s 
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§ 3- Y~RQ!~£!_Y~-~~!_!~§!!!£!~~R!~_!ii~~~Ri~Q~~ 

~Q~~~-§QRQ~~Q~Q! 

1-Genel Olarak 
----------~ 

Kural olarak ta§ima i9i, ta§1y1c1 tarafindan ve bir 

iicret kar§1l1~1nda gergekle§tirilmektedir. Ancak ta§1y1c1n1n soz 

konusu edimi bizzat yapma zorunlulugu yoktur. Ta91y1c1, ta91ma 

i§ini bizzat yapabilecegi gibi kendi idare ve gozetiminde olmak 

iizere ba§kalarina da yapt1rabilir. Yahut i§i tamamen ba§kas1na 

birakabilir. Ta91y1c1n1n yard1mc1 9ah1s kullanmas1 veya 

may1 ba9ka ta§1y1c1lar vas1tas1 ile ger9ekle9tirmesi zorunlu-

~u ta§ima faaliyetinin ozelli~i ve 9ok boyutlu bir nitelik 

kazanmasindan kaynaklanmaktadir. 

Ta§1y1c1n1n, ta§1may1 bizzat ifa etmedigi durumda, 

sorumluluk §artlar1 Ticaret Kanununda ayrica diizenlenmi§tir. 

TK. 782. md.hiikmii ile ta§1y1c1n1n, kulland1g1 kimselerin veya 
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maiyetinde gal1§anlar1n kusurlar1ndan kendi kusuru gibi sorum-

lu olacag1; 784. madde hiikmii ile de ta§1y1c1n1n yerine gegen 

(TK 796) veya e§yan1n ta§1nmas1n1n kendisine birakt1~1 kimse-

lerin fiil ve kusurlar1ndan sorumlu olaca~1 hiikmii getirilmi§ 

bulunmaktadir(l64). 

Acaba benzer bir diizen getiren BK 100 hiikmiinden fark-

11 bir diizenlemeye neden gerek duyulmu§tur? 

Bu diizenlemenin hangi f ikirden hareketle yap1ld1g1 

TK.782, 784 md.lerin gerekgelerinde §U §ekilde ag1klanmakta-

dir: " ••• Bu hiikmiin gayesi BK.100/III'iin verdi~i haktan ta§i-

y1c1lar1n istifade ederek mesuliyetlerini bertaraf ederek ••• 

kendilerini kurtarmalar1n1 onlemektir"(l65). Ancak mesuliyetin 

kald1r1lmas1 veya haf ifletilmesine ait §artlar1n hukiimsiizlii-

giinii tanzim eden TK.766.md. hiikmiiyle de zaten bu sonuca vari-

labilirdi. Fakat aksi yorumlar1n onlenmesi ag1s1ndan ve ta91ma 

faaliyetinin niteligi geregi daha 9ok yard1mc1 §ahislar vasi-

tas1 ile ger9ekle9tirildigi dikkate alinarak gerekgede belir-

tilen diger hususlarda gozoniine al1n1rsa bu hiikmiin ayrica du-

zenlenmesinin yerindeligini kabul etmek gerekecektir. Buna 

gore gecikme, ziya ve/veya hasar1 yard1mc1 veya alt ta91y1c1-

larin fiilinden dogdugundan bahisle sorumluluktan kurtulma 

imkan1 ortadan kald1r1lmaktad1r. 

Ancak konu sistematik olarak uygun bir diizenlemeye 

(164).TD.nin 22.12.1969 t. ve E.69/4705, K.5985 sy. karar1 - an1ld1g1 yer: 
DOMANI<;-<;AMOGLU, age., s.488. 

(165).Gerekge s.301-392. 
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tabi tutulmam1§t1r. iki ayr1 rnaddede benzer nitelikli iki konu 

diizenlenmi§, ayn1 ifadeyi verecek tarzda benzer kavramlar kul-

lanilmak sureti ile bir kavrarn karga§asina meydan verilmi§tir. 

TK.782.madde de s6zil edilen "ta§1y1c1n1n kulland1g1 kimseler" 

ile TK.784.md.de "e§yan1n ta§1nmas1n1n kendine b1rakt1~1 kim-

seler" kavramlar1n1n muhtevas1n1 tayin somut birtak1rn hallerde 

gil9lilk arzetmektedir. Oysa TK. 782. maddede ifadesini bulan 

yard1mc1 §ahislar ile e§yan1n kendisine b1rak1ld1g1 kimseler 

farkl1 anlamlar1 ifade arnac1 ile kullan1lm1§t1r(l66). Fakat 

biz kanundaki tasnife uygun olarak yard1mc1lar1n ve alt ta§1y1-

lar1n fiilleri dolay1s1yla sorumluluk olmak uzere iki ba§l1k 

alt1nda konuyu ve ili§kin sorunlar1 inceleyecegiz. 

l-Yard1mc1lar Kavram1 -------------------
Oncelikle, sorumlulugun kapsam ve §artlar1n1 tayin 

a~1s1ndan TK.782. md.ile diizenlenen "yard1mc1lar"1n kim oldu-

gunu tesbit etmek gerekmektedir. TK.782. md.de iki farkl1 yar-

d1mc1dan bahsedilmektedir. Bunlardan ilki "ta§1y1c1n1n kullan-

~1g1 kimseler" ikincisi ise "maiyetinde 9al1§anlard1r"(l67). 

(166).ARKAN, age., s.105; 
Konu ile ilgili olarak Tandogan "Esas itibar1 ile dar ma
nada yard1rnc1 §ah1s merhumuyla bor9lunun yerine kaim olan 
§ah1s (substitut) mefhumu, birbirinin ayn1 degildir. 
Bor9lunun kendi yerine ba§kas1n1 ikame etrnesi halinde 
bor9lu akitten dogan biitiin bor9lar1n1n kendi idaresi ve 
nezareti alt1nda olrnaks1z1n rnilstakil surette ifas1n1 bir 
3.§ahsa b1rak1r" dernektedir. (Tandogan, Mesuliyet Hukuku, 
s.446, 447). 

(167).ATK.§ 43l'de benzer bir dilzenlerne ile ta§1y1c1n1n kendi 
adamf ari ve ta§1man1n yap1lrnas1nda kulland1g1 diger kirn
selerin fiil ve kusurlarindan dolay1 g6revlerinin ifasi 
s1ras1nda i§ledikleri fiillerinden dolay1 sorurnlu oldugu 
hilkmiine yer verilmi§tir. 
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TK. 1474 hilkmil geregi kenar ba§liklar madde metnine 

dahil oldugundan anilan §ah1slar1n "yard1mc1" s1fatlar1 soz-

konusudur. Hukukumuzda benzer bir kavrama BK.100 maddesinde de 

yer verilmi§tir(l68). Her iki maddeyle benzer konularin hilkiim 

altina al1nm1§ olmasi dolay1s1yla, yard1mc1 §ah1slar1n kimler 

oldugunun tesbiti cihetinde BK.100 hilkmilnden yararlanmak ge-

rekir. Dolay1s1yla yard1mc1 §ahis ta§1y1c1 ili§kisinde arala-

rindaki bir i§ yahut hizmet sozle§mesinin varl1~1 en ~ok kar-

§ila§ilan ve mutad olan durumdur(l69). Bu cihetle aradaki milna-

sehet daimi veya ge9ici bir nitelik gosterebilecektir. Bu nok-

tadan hareketle ve a91k olmayan bir ifade ile daimi nitelikte 

yard1mc1 §ah1slar1 if ade z1mn1nda "ta§1y1c1n1n mahiyetinde 

~ali§anlar" kavramina yer verilrni§tir(l70). Ancak kavram1 ge-

ni§ anlamak ve yorumlamak gerekir(171). Bu nedenle ta§1y1c1 

ile dairni nitelikte hizmet ili§kisi i~erisinde olan ve de ta-

§irna faaliyeti dolay1s1yla hizmet goren biltiin yard1mc1lar1 bu 

kapsamda kabul gerekir. Nitekim gonderenin e§yay1 gondermek 

ve ta§1y1c1ya teslim etmek iizere vazifelendirdigi komisyoncu 

da bu kapsamda dil§iiniilmii§tilr(l72). Yard1mc1 s1fat1 olmakla 

£i~l!~!~L-~~i~!_gi!~li~!~_£i~~~!-~§~~eyip, muayyen bir i§le 

(168).Benzer dilzenlemelere hukukumuzda rastlamak rniimkiindiir. Ornegin, TK. 
321, MK.48, 53 vs •• 

(169).BELBEZ, agm., s.338; TD.nin 16.4.1971 t. ve E.535, K.3079 sy. karari -
an1ld1~1 yer: DOGANAY, age., s.1785, dipn.752. 

(170).ARKAN, age., s.96; ATABEK, age., s.222; BELBEZ, age., s.399-400; 
DOGANAY, age., s.1784 vd. 

(171).TD.nin 19.1.1971 t. ve E.2626, K.233; TD.nin 31.10.1969 t. ve E.3015 
K.5074 sy. kararlari - an1ld1g1 yer:DoGANAY, age., s.1785, dipn.754-
755. 

(172).TANDOGAN, Mesuliyet Hukuku, s.438. 



- 85 -

s1n1rl1 olarak 9al1§t1r1lanlar1 ifade z1rnn1nda ise,· "ta§1y1-

c1n1n kulland1g1 kimseler" denilmi§tir. Dolay1s1yla bu halde 

ilk halden farkl1 olarak ta§1y1c1 ile yard1rnc1 §ah1s aras1nda 

siirekli bir hizrnet sozle§rnesi soz konusu degildir. Ayr1ca bu 

tiir bir ili§kinin bulunmas1 zorunluluguda yoktur(l73). Sorum-

luluk igin ta§1y1c1ya tabi · olmas1 ve ondan emir almas1 yar-

d1mc1 s1fat1 igin yeterlidir(l74). Nitekim hamallar mal1 as1l 

ta§1rna vas1tas1na getiren arabac1lar ••• bu kapsamdad1r(l75). 

Ancak yukar1da belirttigirniz ~ibi farkl1 durumlar1 ifade etmek 

ilzere kullanma.lar1na ragmen TK.784. maddede soz konusu edilen 

tir1lmas1 miimkiindiir. Nitekim ATK ~ 431 de bunlar1 ifade etmek 

iizere "ta§1y1c1n1n kulland1g1 diger kimseler" ifadesi kulla-

TK.782 md.hiikmii agikca yard1mc1lar1n kusurunun ta-

§iy1c1n1n kendi kusuru say1lacag1n1 hiikme baglam1§t1r. Bu so-

nugla, gecikme, ziya ve/veya hasar yard1mc1lar1n fiil ve ku-

surlar1ndan meydana geldigi takdirde tipk1 ta§1y1c1n1n kendisi 

yapmi§ gibi sorumluluguna gidilecektir. Dolay1s1yla gecikme-

nin, ziya ve/veya hasar1n yard1mc1lar1n f iil ve kusurlar1 ne-

ticesi dogdugundan bahisle sorumluluktan kurtulma imkan1 yoktur. 

(173).ARKAN, age., s.98 
(174).TD.nin 9.3.1965 t. ve 963/3269, K.776 sy. karar1 - an1ld1g1 yer: 

DOGANAY, age., s.1784, dipn.751. 
(175).BELBEZ, agm., s.339. 
(176).ARKAN, age., s.97, dipn.3. 
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Ta§1y1c1n1n yard1mc1lar1n1n f iil ve kusuru sonucu 

sorumlu olmas1n1n §artlar1, kendisinin sorumlulu~unu doguran 

§artlarla ayniyet gostermektedir. Bu nedenledir ki sorumlulu~un 

do~abilmesi i~in gecikmenin vuku bulmas1 veya ziya ve/veya ha-

sarin meydana gelmesi gereklidir(l77). Sorumlulu~un do~abilme-

si i~in ~inci §art ise ta§1y1c1 ile yard1mc1 §ahis arasinda 

13·~ II .l'de ifade edilen §artlar i~erisinde bir ili§kinin 

varl1~1 gerekir. Yani arada daimi nitelikte bir sozle§me ili§-

kinin yahut muhafaza ve yonetim veya bir talimat verme yetki-

sinin bulunmas1 gerekmektedir. Yard1mc1 §ahisla akdi bir ba~in 

varl1g1 ancak ta§1y1c1n1n mahiyetinde 9al1§anlar a91s1ndan ara-

nabilir. Yoksa yard1mc1 §ahis ili§kisinin varl1~1 i9in bir 

talimat bag1n1n olmas1 yeterlidir(l78). Yard1mc1 §ah1slar1n 

fiilleri dolay1s1yla sorumlulugun do~dugu durumlarda, bunlar-

dan ta§1ma sozle§mesine dayanarak tazminat istenemez. Ancak 

eylemleri haksiz fiil niteliginde ise bu sozkonusu olabilecek-

tir(l79). 

Son olarak sorumluluk doguran olay1n gorev yerine 

getirilirken yahut i§boliimii varsa kendisine dii§en gorevle il-

gili olarak i9lenmesi zorunlulugu yoktur(l80). Zira BK.100 md. 

(177).TD.nin 8.1.1968 t. ve E.967/109, K.23 sy.karar1 - an1ld1g1 yer: 
Doganay, age., s.1786, dipn.756; DD.nin 7.2.1949 t. ve E.463, K.631 
sy.karar1 - an1ld1g1 yer:DOMANI9-9AMOGLU, age., s.504. 

(178).FEYZIOGLU- Bor9lar Hukuku, Istanbul 1976, C.I, 2.bas1, s.617. 
(179).13.HD.nin 27.1.1986 t. ve E.86/217, K.365 (YKD.1986 c.12, S.9, s.1352-

1353). 
(180).ARKAN, age., s.99; TANDOGAN, Mesuliyet Hukuku, s.442(Ayrica i§ bolii

miine bak1lmaks1z1n ta91y1c1n1n kulland1g1 kimselerin veya mahiyetin 
9al19anlar1n kusurundan sorumlu oldugunu belirtmektedir). 
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den farkl1 olarak her haliikarda yard1mc1n1n kusurunun ta§1y1-

c1n1n kusuru say1lacag1 hiikmii getirilmi§tir. Bu nedenledir ki 

sorumluluk doguran fiilin gorevin icras1 s1ras1nda olmas1 §art 

olmay1p, sorumluluk doguran olayla gorev arasinda dolayl1da 

olsa bir ili§kinin varl1g1 yeterlidir(l81). CMR de farkl1 bir 

diizenleme getirilmi§ ve sorumlulugun sadece gorevle ilgili ve 

gorev dolay1s1yla soz konusu olacag1n1 hukme baglanm1§t1r 

(CMR.3). 

1-Kavram -----

isviCre-Tiirk hukukunda "ara ta§1y1c1" bir teknik 

terimi ifade eder ve alt ta§1y1c1 anlam1ndad1r. Bu nedenledir 

ki kanundaki ifadesiyle "arata§1y1c1" kavram1, Alman hukukunda-

ki anlam1yla (unterfrachtfiihrer) yani alt ta91y1c1 olarak an-

lamak gerekir(l82). Zira alt ta§1y1c1 kavram1, kanunda kendi-

sine yiiklenilen anlam1 tam manasiyla ifade etmemektedir. 

Alt ta91y1c1, TK.784. m.deki anlamiyla ta§ima soz-

le§mesinden dogan borcun ifas1n1n aradaki anla§ma dogrultusun-

da biitiin mesafe veya mesafenin bir boliimii i9in kendine b~ra-

(181).~AGA, age., s.170. 
(182).Benzer tiir kavrama Tiirk hukukunda 9e9itli sozle9mesel ili9kilerde 

rastlanmakta ve isabetli olarak "alt" kelimesi ile nitelendirilmi§ 
bulunmaktadir: Vekalet akdiyle ilgili olarak alt vekil; (TANDOGAN, 
Bor9lar Hukuku, C.II, s.460), kira sozle§mesi ile ilgili olarak "alt 
kirac1"; (FEYZioGLU, Bor9lar Hukuku (Akdin Muhtelif Nevileri) C.I, 
s.480) kavram1n1 kullanmaktad1rlar. Kanaat1m1zce ta§1ma sozle§mesi 
ile ilgili olarak da "alt ta§1y1c1" kavram1n1n kullan1lmas1 yapilan 
i§in muhtevasina daha uygundur. Ayn1 yonde bir gorii§ i9in bak:ARKAN, 
age., s.103. 
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kild101 §ahis olarak tanimlayabiliriz. Bunu diOer yard1mc1 kim-

selerden ay1ran husus ise, sozle§m~den doOan ta§1ma ediminin 

ifas1n1n as1l ta§1y1c1n1n idare ve gozetiminde olmaks1z1n mils-

takil surette bunlara birak1lm1§ olmas1d1r. Netice itibariyle 

tabi olma unsuru tek ba~1na alt ta§1y1c1 ile yard1mc1 §ah1slar1n 

ayirmaya yeterli bir unsur te§kil etmemektedir. Bu noktada 

onemli clan sozle§me ile yilklenilen edimlerin tamam1 veya bir 

kism1n1n ba01ms1z surette yap1lmak ilzere b1rak1lmas1d1r. Ancak 

bu halde de ta§1y1c1n1n alt ta§1y1c1n1n fiil ve kusurundan ken-

di kusuru gibi sorumlu olma yilkilmil kalkmam1§t1r(784.m.). 

Kanun, alt ta§1y1c1lar1n fiillerinden dolay1 mesuli-

yet ba§l1g1 alt1nda iki grup alt ta§1y1c1dan ve bunlar1n fiil 

ve kusurlar1 dolay1s1yla dogac~k mesuliyetten bahsetmi§ bulun-

maktadir. Bunlardan ilki ta§1y1c1n1n "e§yan1n ta§1nmas1n1 kendi-

lerine b1rakt1g1 kimseler"dir. Bu halde ta91y1c1 ta§1ma sozle§-

mesi ile ta91ma i§ini biltiln mesafe i9in ilstlenmi9tir. Fakat 

daha sonra kendi ad ve hesabina yapt1g1 sozle§melerde i9in 

tamam1 veya bir kisrn1n1 alt ta§1y1c1 veya ta91y1c1lara b1rak-

maktadir. Bu ya i§in niteliOinden kaynaklanmakta veya ta§1y1c1-

nin i§ kapasitesinin yetersizliginden dogmaktadir. Ornegin bu-

yiik bir fabrika kompleksinin makinalar1n1n veya bilyilk miktarda 

bir yiikiin ta91nmas1 kar§1s1nda bu yola gidilrnek zorunlulugu 

ortaya 91kmakta yahut kararla§t1r1lan gilzergahta muhtelif nevi 

ara9lar1n kullan1lmas 1 gerekmektedir(l83). Bu meyanda zikredilen 

(183).DOGANAY, age., s.1788. 
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ikinci grup alt ta§1y1c1 ise; "ta§1yan1n e§yanin g5nderilene 

teslimine kadar ta§1y1c1n1n yerine ge9en ta§1y1c1lar 11 olarak 

ifade edilmi§tir. Bununla ilgili olarak TK.796. maddesinde 

ise "birinci ta§1y1c1dan sonra gelen ta§1y1c1lar1n ta§inacak 

e§yayi ve ta§ima senedini teselliim ettikten sonra dogacak biitiin 

bor9lardan onceki ta§1y1c1n1n yerine ge9erler" hiikmune yer 

verilmi§tir. Bu sonu9lad1r ki anilan §ah1slar1, e§yayi ve gon-

deren tarafindan asil ta§1y1c1ya verilen ta§ima senedini(l84) 

devralmak suretiyle ta§ima sozle§mesine katilan alt ta§1y1c1-

lar olarak anlamak iktiza etmektedir(l85). Bu hukumle de alt 

ta§1y1c1 ve asil ta§1y1c1 arasindaki ili§ki vurgulanmakla bir-

likte ilk halden farkl1 olarak alt ta§1y1c1lar1n sorumluluk 

§artlari duzenlenmektedir. 

Kanunda, ta§1y1c1n1n, ta§inan e§yanin gonderilene 

teslimine kadar kendi yerine ge9en biitiin ta§1y1c1lar1n ve e§-

yanin ta§1nmas1n1 kendilerine b1rakt1g1 kimselerin fiil ve 

kusurlarindan kendi kusuru gibi mesul olmas1 hiikmiine yer ver-

mi§tir(TK.784). Bu hiikiimle ta§1y1c1n1n sorumluluk §artlari ile 

ta§1man1n alt ta§1y1c1 vas1tas1yla yap1ld1g1 durumlarda sorum-

lulugun kapsam ve §artlarinda herhangi bir degi§iklik sozkonusu 

degildir. Yani sorumlulugun yeter §arti ta§1man1n alt ta§1y1c1 

vas1tas1 ile ger9ekle§tirilmi§ olmasi ve bu faaliyet dolayi-

(184).ARKAN, age., s.105. 

(185).ARKAN, age., s.105; BELBEZ, ag·m., s.401. 
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siyla gecikrne, ziya ve/veya hasar meydana gelmi§ olmas1d1r(l86). 

Ta§1y1c1 tacir s1fat1n1 haiz bir kimse olarak alt ta§1y1c1y1 

se9mede basiretli bir tacir gibi davranmak yukumu alt1ndad1r. 

Bu noktadan hareketle TK.784. madde hiikmu ile genel hukiimlerden 

farkli olarak,alt ta§1y1c1lar1n fiil ve kusurlarindan kendi 

kusuru gibi sorumlu olacagi hiikmii getirilrni§tir. Dolay1s1yla 

alt ta§1y1c1lar1 se9mekte, emir ve talimat vermekte kusurlu 

olmad1g1n1 isbatla sorumluluktan kurtulma imkani yoktur. Dogan 

sorumluluktan kurtulmasi ancak
1
TK.780/2. ve 781/1. maddeler 

kapsamipda s6zkonusu olacaktir. 

ili§kiler degi§ik ve9helerde ortaya 91kabilir. Bu nedenledir ki 

sorumlulugun tesbiti a91s1ndan ili§kinin a91kl1ga kavu§turulmasi 

gerekir. ~6yle ki; ta§ima sozle§mesi ile kararla§t1r1lmak su-

retiyle, ta§1y1c1 belli bir mesafe i9in ta§ima daha sonrasi 

i9inse ba§ka ta§1y1c1lar vas1tas1yla s6zle§menin ifas1n1 yiik-

lenmi§ olabilir(l87). Bu durumda kalan mesafe ile ilgili s6z-

le§meyi gonderenin ad ve hesabina yapacaksa vekil s1fat1 ile 

hareket ediyor demektir. Ta§1y1c1n1n, vekil s1fat1 ile hareket 

ettigi durumda yeni ta§1y1c1 kism1 ta§1y1c1 olarak adland1r1l-

maktadir. Kismi ta§1y1c1n1n sorumlulugunda bir degi§iklik 

olmayacaktir. Ancak ilk ta§1y1c1 gonderene kar§i vekalet hii-

kiirnleri 9er9evesinde sorumludur. Ilk ta§1y1c1 bu yeni s6zle§-

(186).TD.nin 27.1.1950 t. ve E.190, K.465; TD.nin 24.3.1960 t. ve E.525, 
K.872 sy.kararlari - an1ld1g1 yer:DOMANi~-~AMOGLU, age., s.504; TD. 
nin 22.4.1986 t. ve E.86/2390, K.2398(YKD 1986, C.12, S.8, s.1163). 

(187).ARKAN, age., s.104; TD.nin 17.1.1980 t. ve E.l, K.133 (YKD 1980 c.6, 
S.9, s.1250), TD.nin 22.4.1986 t. ve E.986/2390, K.2398 (YKD 1986, 
c.12, s.a, s.1163). 
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meyi gonderenin ad ve hesab1na yap1yorsa bu takdirde aradaki 

ili§ki ta§1ma i§leri komisyonculugudur. Sorumluluk TK.809 vd. 

maddeleri kapsam1nda tesbit edilir. 

Bu a§amada istisnai bir duruma da deginmek gerekir. 

~oyleki1 §ayet sozle§me ile ta§irna i§inin bizzat ta§1y1c1 ta-

raf1ndan yerine getirilmesi geregi kararla§t1r1lrn1§sa veya soz-

le§menin bizzat ta§1y1c1 taraf1ndan yerine getirilmesi gonde-

rene a~1s1ndan ozel bir onem arzediyorsa ta§1man1n ii~iincii bir 

§ahsa birak1lrnamas1 gerekir. Aksi davran19 ise sozle§menin 

ihlalini olu§turacakt1r(l88). Fakat bu durumun varl1g1na rag-

men as1l ta§1y1c1 alt ta§1y1c1 ile sozle§me yapm19sa TK.784 

hukmii geregi yine sorumlu olmaya devam edecektir. Diger taraf-

tan gonderen bu durumda alt ta§1y1c1ya kiyasen vekaletsiz i§-

gorme hukiirnleri qer~evesinde de ba9vurabilmelidir. Bu ise daha 

~ok as1l ta§1y1c1n1n zarar-ziyan1 tazmin iktidar1na sahip ol-

mamas1 durumunda onem arzedecektir. 

Sozle§menin alt ta91y1c1 vas1tas1yla ifasi halinde, 

ta§1y1c1, alt ta§1y1c1n1n kusurlu hareketi sonunda tazminat 

odemek zorunda kalirsa riicu hakk1n1 kullanabilecektir. Ta§i-

y1c1n1n alt ta§1y1c1lara riicu davas1 a~abilmesi, bu nedenle 

tazminat odemi§ olmas1 ya da bu yiizden kendisine dava aq1lm1§ 

olmas1 ko§uluna bagl1 ve bu husus aktif dava ehliyetinin bir 

§art1d1r(l89). Riicu hakk1n1n kapsam1n1 evleviyetle aralar1nda 
-------------------------------------
(188).ARI<AN, age., s.21. 
(189).TD.nin 22.6.1982, E.2655, K.82/3009 (YKD. c.8 s.10, s.1427 vd.) 
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bir sozle§me varsa bu belirleyecektir. §ayet aralar1nda bu 

anlamda bir sozle~me yoksa rucu hakk1 sorumlu olunan miktarla 

s1n1rl1 olmal1d1r. §ayet bunun di§inda bir zarar varsa bunun 

genel hiikumler 9er9evesinde de~erlendirilmesi gerekir. 
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~ 4- SORUMLULUKTAN KURTULMA HALLERi ------------------------------
I-Sorumluluktan Kurtulma Halleri 

Ta§1y1c1n1n rnukavele ile kararla§t1r1lan veya ticari 

temulle belli olan, bunlarin yoklugu halinde ise icab-1 hale 

gore belirlenen sure i~inde ta§1may1 ger~ekle§tirmemesi halin-

de dogan sorumluluktan kurtulmasi, ancak, neticenin mucbir 

sebebten veya gonderen veya gonderilenin fiillerinden rneydana 

geldigini isbatla mumkun olacaktir. Gecikmeden dogan sorurnlu-

lugu kusursuz sorumluluk ilkesinden hareketle duzenlendigi i~in, 

sebeble netice arasindaki illiyet bag1n1n koptugunu isbat et-

mesi gerekmektedir(780/II). Diger taraftan gecikme ile birlikte 

buna bagl1 olarak zarar ve ziyanin dogmu§ olmasi da rnurnkundilr. 

Bu halde ise kusuru olrnad1g1n1 yahut zarar ziyan ile gecikme 

arasinda bir bagin var olmad1g1n1 isbat etmelidir. 
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Ta§1y1c1 ta§irnanin zarnaninda ifa edilrnernesinin, mile-

bir sebebten ileri geldigini isbat ederse dogacak sorurnluluk-

tan kurtulur(780/II)(l90). 

Miicbir sebeble ilgili olarak doktrinde rnuhtelif ta-

nimlar bulunmakla birlikte, genellikle biitun tanirnlarda kusur-

suzluk, kar§i konularnazl1k ve tahrnin edilemezlik gibi ortak 

unsurlara yer verilmi§ bulunulmaktadir. Goziibilyuk, Turk yargi-

tay kararlarindan hareketle rniicbir sebebi; "kusurdan uzak, 

sezilemeyen, kar§i konulamayan ger~ek bir clay" olarak tanirn-

lami§ ve bundan hareketle miicbir sebeb unsurlar1n1 kusursuz-

luk, kar§i konulamazlik, sezilemezlik ve ger~eklik olarak tes-

bit etmi§tir(l91). 

Gerek doktrinde ve gerekse uygulamada mucbir sebeble 

ilgili olarak incelenen ve iizerinde durulan husus onceden goz-

oniine al1nmas1na ve ortadan kald1r1lmas1na imkan bulunmayan 

harici bir hadisenin varl1g1d1r(l92). Bu olayin muayyen bir 

tarzda tezahuru zorunlu olmayip; tabii (fazla yagan kar,don •• ), 

hukuki (adli ve idari tedbirler, mevzuat •• ), sosyal(sava§, 

~~~~!~~~~~l-~it~!i~!i_£!~bi!~£~~i_gi£i ii~uncii bir ki§inin 

(190).ETK.nunda mucbir sebeble birlikte fevkalade hale de yer verilmi§ti 
(rn.903). Oysa TK.780.maddesinde, kar1§1kl1ga sebeb oldugu ve ayni 
manayi ifade ettigi gerek~eleriyle yer verilrnemi§tir. Ancak,fevkalade 
hal her halukarda mucbir ayni rnanayi ifade etmemektedir. Fakat, kanuni 
diizenleme kar§1s1nda fevkalade hali rniicbir sebeb i~erisinde inceleye
cegiz. Nitekirn TK.777.rnaddesinde rniicbir sebebten bahsedilrnekte ise 
de rnetinde "tarafinnan hirisi· i~in kusur te§kil etmeyen sebebten" 
yani fevkalade hal diizenlemektedir(Tandogan,Mesuliyet Hukuku s,468). 

(191).A.Polat GOZUBUYtiK, Miicbir Sebebler ve Beklenrneyen Haller, Ankara, 
1957, s.66. 

(192).TANDOGAN, Mesuliyet Hukuku, s.464. 
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haks1z bir eylemi neticesi olmas1 da miimkiindiir(l93). 

Bir hadisenin miicbir sebeb olarak kabul edilebilmesi 

i9in her§eyden once ger9ekte meydana gelmi§ olmas1 gerekmekte-

dir. Bu nedenledir ki muhtemel bir tehlike yahut farazi bir 

hadisenin varl1g1 miicbir sebeb te§kil etemeyecektir. Nitekim 

Yar91tay Ticaret Dairesi bir karar1nda "zabt ve miisadere" tehli-

kesinin isbat edilemedigini bu sebebledir ki "s1rf mefruz, 

muhtemel ve miistakbel" bir tehlikeye dayan1larak hiikiim tesis 

edilemeyecegi sonucuna varm1§t1r(l94). 

Miicbir sebebin varl1Q1. i9in bir hadisenin varl1Q1 ve 

bunun harici bir hadise olmas1 gerekmektedir. Bir olay1n i§in 

niteliQinden kaynaklanmamas1 veya faaliyet neticesi·91kmamas1 

(195), yani i§letme faaliyetine yabanc1 olmas1 ve d19ar1dan 

gelmesi gerekmektedir(l96). Ancak kanaat1m1zce, bu hususun 

geni§ olarak yorumlanmas1 ve somut olay1n ozelliklerine gore 

de~erlendirilmesi gerekrnektedir. Zira haricilik vasf1 her za-

man mucbir sebebi tayin a91s1ndan ay1r1c1 bir unsur olmayabi-

lecektir. Ornegin yaln1z bir i§letmede grevin olmas1 o i§let-

meye has risklerden kabul edilmesine ragmen umumi bir grev 

rniicbir sebeb te§kil edebilecektir(l97). Nitekim ayn1 §ekilde 

Yarg1tay bir tak1m kararlar1nda miicbir sebebin varl1g1 i9in 

(193).HGK.nun 7.12.1966 t. ve E.844, K.313 sy. karar1-an1ld1g1 yer:DOGANAY, 
age., s.1773, dipn.728. 

(194).TD.nin 4.7.1944 t. ve E.2105, K.1645 sy. karar1-an1ld1g1 Yer:GOZUBUYUK, 
age., s.74. 

(195).TD.nin 11.12.1958 t. ve E.3095, K.2990; TD.nin 21.9.1961 t. ve E.2957 
K.2896 sy.kararlar1-an1ld1g1 yer:Zeyneloglu, age., s.454. 

(196).ARKAN, age., s.137. 
(197).TANDOGAN, Mesuliyet Hukuku, s.465. 
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di§tan gelmenin zorunlugu olmad1g1na hukmetmi§tir(l98). Ancak 

anilan hususlarin TK.780/III hukmu kar§1s1nda ihtiyatla kar§1-

lanmas1 gerekmektedir. 

Mucbir sebeble ilgili onemli bir diger hususta ta§1-

y1c1ya isnad edilebilen bir kusurun olmamas1d1r(l99). Meydana 

gelen gecikmede ta§1y1c1n1n kusuru varsa ayrica ba§ka bir hu-

susu aramaya gerek yoktur. Yani ta§1y1c1n1n mucbir sebeb olarak 

iddia ettigi hususa kusuru ile sebebiyet vermesi halinde mucbir 

sebebin varl1g1ndan sozedilemez. Bu sebebledir ki ta§iy1c1n1n 

ge9 ifada kusuru yoksa ve · bu sonu9 miicbir sebeb te§kil eden bir 

nedenden kaynaklaniyorsa TK.780 kapsaminda sorumluluguna gidi-

lemeyecektir. Yargitay TD. bir kararinda bu hususa a91k bir 

§ekilde yer vermi§tir. Kararda ge9 ifaya hiikumetin engelleme-

sinin neden oldugu ve bu sebeble "ta§1y1c1ya herhangi bir kusur 

isnad" edilemeyeceginden hareketle sorumlu olmayacag1 sonucu 

varm1§t1r(200). 

Hadisenin ka91n1lmaz nitelikte olmas1 rnucbir sebebin 

diger bir ozelligini te§kil etmektedir. ~ayet hadise ta§1y1c1 

tarafindan zamaninda te§his edilebilecek ve onlenebilecek ni-

telige sahipse bu durumda miicbir sebebin varl1g1ndan bahsetme 

imkan1 yoktur. Bu nedenledir ki ta§1y1c1 imkans1zl1g1 doguran 

sebeblerden 9ok onlenmesi imkansiz ve kar§1 konulamaz olay1n 

dogu§unda bir dahlinin olmad1g1n1 ve de olay1n mutlak ka91n1l-

maz nitelikte oldugunu isbat etmesi gerekmektedir. Burdaki 

(198).TANDO~AN, Kusuru Dayanmayan Sorurnluluk, s.248. 
(199).TD.nin 21.9.1961 t. ve E.2557, K.2896; TD.nin 12.4.1960 t. ve E.118 

. K.1193 sy.kararlar1-an1ld1g1 yer:Doganay, age., s.1774,dipn.729. 
(200).TD.nin 13.10.1944 t. ve E.2103, K.64 sy.karar1-an1ld1g1 yer:GOZUBUYUK, 

age., s.67. 



- 97 -

ka91n1lmaz nisbi olmay1p herha?gi bir kimse i9in ka91n1lmaz 

nitelikte olmas1 gerekmektedir. Yaln1z bu husus tart1§mal1d1r. 

Ayr1ca ka91n1lmaz olay, hukuki veya fiili olabilir(201). 

Miicbir sebeble ilgili bir di§er husus ise hadisenin 

ongorillemez nitelikte olmas1d1r. Ongorillemezlik mutlak olmay1p 

mahiyet itibariyle normal ve ola~an bir tarzda olmas1 aranmak-

tad1r(202). Kanaat1m1zce, gerek ka91n1lmazl1k unsuru ve gerekse 

ongorillemezli§i mutlak olarak anlamamak i§in mahiyeti ve faali-

yetin niteli~ine gore tesbit cihetine gitmek gerekir. 

Acaba miicbir sebeble ilgili anla§ma hiikiimleri ge9er-

li midir? Kural olarak milcbir sebeble ilgili olarak onceden 

anla§ma yap1lmas1 ve baz1 hallerin miicbir sebeb te§kil edebi-

lecegi ve baz1lar1n1n ise bu kapsamda olmad1~1n1n belirlene-

bilecegi kabul edilmektedir(203). Ancak bunun TK.766 vd. madde 

hukiimleri kar§1s1nda tarti§ma gotilrilr ve ge9ersiz olmas1 icab 

eder(204). 

Gecikmenin miicbir sebebten ileri geldigini isbat 

yiikii ta§1y1c1ya aittir(780/II). Fakat ta§1y1c1 bunun sebeblerini 

isbat etmek zorunda degildir. Olayin vukuunu ve bunun gecikmeye 

sebeb oldugunu isbat etmesi gerekir(205). isbatina 9al1§1lan 

olayin miicbir sebeb olup olmad1g1n1 tayin hakimin takdirinde-

dir. Bu bilhassa somut olay1n ozelliklerine bagl1d1r. Nitekim 

ayn1 olay bir halde miicbir sebeb olarak kabul edilebilirken 

(201).GOZUBUYUK, age., s.71. 
(202).GozUBUYUK, age., s.67. 
(203).TANDOGAN, Mesuliyet Hukuku, s.468. 
(204).ARKAN, age., 139; ATABEK, age., s.209. 
205).TD.nin 4.7.1944 t. ve E.2105, K.1645 sy. karar1 - an1ld1g1 yer: 

GOZUBUYUK, age., s.74. 
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di~er bir halde miicbir sebeb olarak kabul edilmemektedir(206). 

Netice itibariyle miicbir sebeb, akdi icra edilmemesinin 

ta§1y1c1n1n kusurundan ileri gelmedi~ini gosterin ve sebeble 

netice arasinda illiyet ba~1n1 kesen, ta§1y1c1n1n sorumlu tu-

tulmasina engel olan bir hadise olarak ~ikmaktad1r(207). 

Ta§1y1c1, gecikmenin gonderen veya gonderilenin fiil-

leri neticesinde do9du9unu isbat etti~i takdirde TK 780. madde-

siyle ongorillen sorumluluktan kurtulur. Ayn1 kurtulu9 beyyi-

nesine TK.781. madde hiikmiiyle yer verilmi9 ve ta§1y1c1n1n "ziya 

ve hasar1n, gonderen veya gonderilenin f iilinden yahut verdik-

leri emir ve talimat1n tatbikinden" do9du~unu isbatla sorum-

luluktan kurtulacag1 belirtilni§tir. TK.780.rnaddesinde sadece 

gonderen ve gonderilenin fiillerinden bahsedilmekle birlikte 

bunun geni§ yorumlanmas1 ve gecikmenin verilen emir ve talima-

tin tatbikinden dogdugu hallerde de sorumluluktan kurtulrna 

sebebi te9kil ettiginin kabulil gerikir. Zira ~ogu halde gecikme 

gonderen veya gonderilenin fiillerinden ~ok verdikleri emir ve 

talimattan kaynaklanmaktadir. 

Ta§1y1c1n1n dogan scrumluluktan kurtulabilmesi i~in 

gecikmenin, gonderen veya gonderilen tarafindan verilen emir ve 

talimatin yahut bunlar1n f iillerinin neticesi oldu~unu isbat 

(206).TANDoGAN, Kusura Dayanmayan Sorumluluk, s.248. 
(207).TANDoGAN, Mesuliyet Hukuku s.468. 
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etmesi yeterli olup, ayrica bunlarin kusurlu oldu~unu isbat 

etmesi zorunlulugu yoktur. Ancak sorunun ta§1y1c1n1n tacir 

olmasi a91s1ndan degerlendirilmesi gerekir. Zira ta§1y1c1n1n her 

halukarda tedbirli bir tacir gibi davranmasi ve ona gore tetkik 

ve tatbiki gerekmektedir(208). 

Gonderen ve gonderilenin fiilleri daha 9ok e§yanin 

niteli~i ve buna ba~li olarak kendilerine yilklenen milkellef i-

yetlerin yerine getirilmemesinden kaynaklanmaktadir. Ornegin 

ambalaj ve yiiklemenin gonderen tarafindan yap1ld1g1 bir durumda 

bunu eksiksiz ve varma yerine kadar saglam ve bozulmadan gide-

eek bir tarzda yapmasi gerekmektedir. §ayet bu gerekti~i §ekil-

de yapilmaz ve yolda ta~1y1c1n1n bunlar dolay1s1yla bekleme 

zorunlulugu ortaya 91karsa, dogacak gecikmeden ve ziyadan do-

lay1 sorurnlu tutulmamas1 gerekir. Fakat bu hususlarla ilgili 

olarak ta§1y1c1n1n kendisine yuklenen tetkik vazifesini yerine 

getirmi§ olmasi zorunlulugu vardir(TK.772). Bu sebeblerden do-

layi ta~1y1c1ya kabil-i isnad bir kusur varsa sorurnlu olmaya 

devam edecektir. 

ta§1nmas1 i9in muhta9 oldugu diger vesikalari vermege rnecbur-

dur. §ayet gecikme vesikalardaki eksiklik yahut bunlarin §ekle 

ve hakikate uygun ve kafi olmamasindan meydana gelirse ta§1y1c1 

sorumlu olmayacaktir(768/II). Bu daha 9ok vesikalar1n eksikli~i 

§eklinde ortaya 91kacakt1r. Ornegin, belgelerdeki eksiklik 

(208).TD.nin 5.4.1968 t. ve E.4554, K.1980 sy.karar1-an1ld1g1 yer, 
ZEYNELoGLU, age., s.461. 
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dolay1s1yla gilmrilkte bekletilmesi yahut ta§inan e9yan1n al1-

konulmas1 halinde gecikmeye binaen ta91y1c1n1n sorumlulu~una 

gidilme imkani yoktur. 

Di~er taraftan gecikmenin ta§inan e§ya hakkinda ta

§1y1c1ya yeterli bilgi verilmemesinden kaynaklanmasi da mum

kiindilr ( TK. 769). Ta§inmasi yasak bir e§yanin yanl19 bilgi veri

lerek ta§1tt1r1lmas1 ve bunun neticesi olarak da adli ve idari 

bir tedbirle elkonulmas1 halinde ziya veya gecikmeden bahisle 

ta§1y1c1 sorumlulu~una gidilemeyecektir. 

Netice itibariyle gecikmeye yahut ziya ve 

hasara gonderen veya gonderilenin kusurlu hareket ve f iilleri

nin sebeb oldugu durumlarda ta91y1c1 bundan sorumlu tutulma

yacaktir. 

Gecikmeye gonderen veya gonderilen tarafindan veri

len emir ve talimatin icras1n1n sebeb olmasi halinde de ta§1y1-

cinin bu gecikmeden ve buna bagli olarak dogabilecek zarar ve 

ziyandan sorumlu olmamasi gerekir. Kural olarak ta§1y1c1, e§

yanin ta§1nmas1nda, ald1g1 emre gore hereket mecburiyetinde

dir. Ancak bunun mutlak manada uygulanma zorunlulugu §eklinde 

anlamamak gerekmektedir. §ayet "e§yanin mahiyetine, gonderi

lecegi yere veya diger sebeblere gore veya miicbir sebebten 

dolayi ba§ka ~ekilde hareket zarureti doguyorsa alinan emre 

uymayarak halin gerektirdigi §ekilde hareket edebilecektir" 

(TK.773). Buna gore ta§1y1c1 alinan emre korii korilne riayet 

etme yerine tedbirli bir tacirden beklenen dikkat ve ozeni 

gostermesi ve talimatlari bu 9er9evede degerlendirmesi gerek

mektedir. 
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Fakat turn bu §artlar alt1nda, talimatin icras1 neti-

cesinde gecikrne vukuu bulursa orne~in, gilzergahin de~i§tiril-

mesi neticesinde ta§ima silresi uzarsa veya talimata uyularak 

belli bir sure ta§imaya ara verilir yahut ara~ de~i§tirilmesi 

sonunda ta91ma suresi uzarsa bunlar1n isbat1 §art1 ile meydana 

gelen gecikmeden ta91y1c1n1n sorumlu tutulmamasi gerekir. 

Doktrin ve uygulamada ~e9itli §ekillerde adland1r1-

lan sorumsuzluk kay1tlar1(209) ana hatlari itibariyla sorumlu-

lu~u, yani borcun yerine getirilmemesinden do~an miikellef iyet 

ve mileyyedileri daraltan yahut tamamen ortadan kaldiran §art-

lar olarak tan1mlanmaktad1r(210). 

Ta91ma sozle9meleri ile ilgili sorumsuzluk kay1tlar1 

milstakil sozle§meler olmaktan 9ok asil sozle§meye eklenen hii-

kilmler §eklindedir. Uygulamada ve bilhassa ta91ma alaninda 

daha 9ok Gene! i9lem §artlar1n1 muhtevi sozle9meler §eklinde 

as1l sozle9meyle birlikte ta§1y1c1 taraf 1ndan gonderilen veya 

gonderene imzalatt1r1lmaktad1r. 

Alacakli a91s1ndan bir tasarruf i9lemi,bor~lu a91-

sindansa kazand1r1c1 i9lem olarak nitelendirilen(211) bu ka-

yitlar as1l sozle9rneye ba~li olmalari nedeniyle §artlari ve 

(209).G.Sermet AKMANr Sorumsuzluk Kay1tlar1, Istanbul 1976, s.5. 
(210).sarni OKAY, Deniz Nakliyatinda Ademi Mesuliyet Kay1tlar1, Istanbul 

1954, s.2. 
(211).AKMAN, age., s.13. 
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igerikleri emredici kurallara, ahlaki ve kamu dilzenine ayk1r1 

olmamak §art1 ile serbestge tayin edilebilecektir. Ancak ta§1ma 

i§inin niteliginden ve ta§1y1c1lar1n kar§1 tarafa oranla eko-

nomik ag1rl1ga sahip olmalar1 dolay1s1yla ta§1ma sozle§meleri-

ne konulan sorumlulugu tahdid eden veya kald1ran kay1tlar1n 

gegersiz olacag1 hiikmil getirilmi§tir. "Mesuliyetin kald1r1lma-

s1na veya hafifletilmesine ait §artlar1n hilkilmsilzlilgil" kenar 

ba§l1g1n1 ta§1yan 766.md.hiikmiine gore "ta§1ma akdinde kanunun 

ta§1y1c1ya ve hususiyle faaliyetleri devletin iznine bagl1 ta-

§ima i§letrnelerine yiikledigi mesuliyetlerin onceden hafifletil-

mesi veya kald1r1lmas1 neticesini doguran biitiin kayit ve §art-

lar hiikiimsilzdilr. Bu kay1t ve §artlar1n nizamnamelerine, umumi 

§artnamelere, tarifelere veya buna benzer diger vesikalara 

konulmu§ olrnas1 halinde de hiikiirn ayn1d1r"(212). Benzer bir dii-

zenlerneye CMR'de yer verilrni§tir. Buna gore konvansiyonda ongo-

riilen ve getirilen hiikilmlerin gonderen veya gonderilen aleyhine 

degi§tirilme imkani yoktur(CMR 41/1). Oysa, isv.BK. 455/I ve 

ATK 429/1 de ise ongorillen sorumlulugun s1n1rland1r1labilecegi 

hilkme baglanm1§t1r(213). 

Bu sonu9la, kural olarak TK. hiikiirnlerine tabi ta§irna 

sozle§rnelerinde hafif ihrnalde dahil,sorurnsuzluk kayd1n1 havi 

her tiir kayit gegersiz olacakt1r. Nitekirn TK.776. rnaddesinin 

gerekgesinde de ifade edildigi iizere "neticesini doguran" 

(212).Tnnin 4.7.1972 t. ve E.72/2348, K.72/2349 sy.karar1-an1ld1g1 yer: 
DoGANAY, age., s.1795-1796 dipn.774 • Yarg1tay HGK.nun 2.7.1981 t. 
ve E.1774, K.563 (YKD., 1981, ·c.7, s.11, s.1390). 

(213).ARKAN, age., s.141, dipn.121. 



- 103 -

ibaresiyle ama9lanan do§rudan veya dolay1s1yla bu sonucu do-

~uran sozle§me ve §artlar1n ge9ersizli§idir. Ancak TK.776. mad-

de hukmu sorumlulu~un onceden s1n1rland1r1lmas1 veya kald1r1l-

mas1n1 yasaklamaktad1r. Bu nedenledir ki aktin kurulmas1ndan 

ve ifasindan sonra, do§an zarar1n tazmin edilmeyece§i ve talep 

edilemeyecegi §art1na yer verilmi§ olmasi halinde bunun ge9er-

lili§ini kabul etmek gerekmektedir. Fakat, TK. 783. maddesi ile 

ta§1y1c1n1n mesuliyetinin kis1tlanabilecegine dair istisnai bir 

hilkme yer verilmi§tir. Buna gore 11 ta§1y1c1 ta§1ma esnas1nda 

.mahiyetleri icab1 hacim ve tart1lar1 azalan e§yadan dolay1 

yuzde belli(214) bir miktarda iptidaan tayin ve tahdit edebi-

lir". 

TK. 766. madde ile getirilen yasak sadece ta§1y1c1-

ya munhas1r de§ildir. ~oyleki, ta§ima sozle§mesi ile ta§1y1c1-

nin yard1mc1 §ah1slar1n yahut alt ta~1y1c1lar1n fiillerinden 

sorumlu olunrnayacag1na dair §artin ongorulrnesi halinde bile 

ongorulen bu kay1tlar bat1ld1r(215). Zaten TTK.782 ve 784. 

rnadde hilkilrnleri ile de bu konu a91k9a belirlenmi§tir. Ayn1 

sonuca ta§irna i9leri kornisyoncusu(216) i9in ve ta91man1n arizi 

olarak taahhilt edildigi halde de varrnak gerekir. Fakat ta91rna 

faaliyeti olrnakla beraber bir ta91rna sozle§rnesi yoksa TK.766. 

rn. uygularna alani bulrnayacaktir. Nitekirn ta91rna sozle9rnesinin 

ilcretsiz yap1lm1§ oldugu dururnda sozle§rnenin ternel unsurlarinda 

(214).Kanunda yer alan "yuzde elli bir" ibaresi yanl19l1kla konulrnu9tur 
(TANDoGAN, Mesuliyet Hukuku, s.460). 

(215).AKMAN, age., s.135; ATABEK, age.,· s.257; TANDoGAN, Mesuliyet Hukuku, 
s.458. 

(216).ATABEK, age., s.257. 
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biri eksik oldu~undan ta§ima sozle§mesinden bahsedilemeyecek 

ve dolay1s1yla TK.766. md. hiikmu uygulanmayacaktir(217). Bu 

durumda iicretsiz ta§ima hakkinda sorumsuzluk kay1tlar1n1n ge-

~erlik §artlar1n1n BK.99 kapsaminda incelenmesi gerekir(218). 

TK.766. maddesiyle getirilen bu yasa~a ra~men scrum-

suzluk kayd1n1 i~eren bir ta§ima sozle§mesi varsa durumun ne 

olaca~i sorunu ortaya ~ikmaktadir. Bu konuda bizimde kat1ld1-

Ancak BK.20/II hukmiinden hareketle aksi de savunulabilir. Yani 

sozle§me §artlariyla birlikte sorumsuzluk kay1tlar1na da yer 

verilmi§se bunlar yazilmami§ saymak gerekir. Ancak, anilan 

kayit olmaks1z1n sozle§me yapilmayacak veya sozle§menin bir 

ge~erlili~i kalmayacaksa tum sozle§me ge~ersiz say1lmal1d1r. 

Sorumsuzluk kay1tlar1n1 §ekli olarak anlamamak ve 

geni§ yorumlarnak gerekir. Bunu yaparken bilhassa TK.762 vd. 

maddeleriyle getirilen hiikiimlerin gonderen ve gonderileni ko-

rumayi ama~lad1g1na da dikkat edilmelidir. Bu nedenledir ki 

anilan hiikiimleri bunlar aleyhine degi§tiren butiin kayitlar 

bu kapsamda incelenmelidir. Orne~in, isbat yiikiinii ~eviren(220) 

veya tazrninat1 azaltan(221) kayitlara yer verilmi§ olmas1 TK. 

766 hiikmiine ayk1r1l1k te§kil edecektir. 

(217).AKMAN, age., s.133; ATABEK, age., s.250. 
(218).TD.nin 27.10.1977 t. ve E.4396, K.4579; TD.nin 5.10.1978 t. ve 78/ 

3302, K.78/4197 sy. kararlar1-an1ld1klar1 yer:ZEYNELOGLU, age., s. 
342-343; AKMAN, age., s.133, ATABEK, age., s.250. 

(219).AKMAN, age., s.109-110, ATABEK, age., s.145; TANDOGAN, Mesuliyet 
Hukuku s.455-456. 

(220).ARKAN, age., s.142; OKAY, age., s.172; TD.nin 23.10.1970 t. ve E.1742, 
K.3822, Batider 1971, C.6 S.l, s.213. 

(221).ARKAN, age., s.142. 
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Kanunda ta§ima akdinden do9an sorumlulu9un s1n1rlan

d1r1lmas1 veya kald1r1lmas1 yasa~ina a~ik~a yer verilmesine 

ra~men a~1rla~t1r1lmas1 konusunda bir a~1kl1k yoktur. Kanun 

koyucunun sorumlulu~un hafifletilmesi ve kald1r1lmas1 yasa~in

daki hareket etti~i mant1k dikkate al1n1rsa son halin kabulil 

icab eder. Zaten doktrin ve uygulamada kabul edilen goril~te 

budur(222). 

(222).ARKAN, age., s.145; ATABEK, age., 250-251. 
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§ 5- TAZMINAT --------

Gecikmeden dogan tazminat yiikiimii ve bunun hesaplan-

masi TK.780/1 de hiikme baglanmi§ bulunmaktadir. E9ya taraflar 

arasinda kararla9t1r1lan yahut bunun yoklugu halinde ticari 

teamiil ve halin icab1na gore tesbit edilen siireden sonra 

ula91rsa geciken siire dikkate al1narak ta91ma iicretinden ten-

kis edilecektir. Buna kar91l1k, gecikrnenin sozle9rne ile belir-

lenen siirenin iki kat1n1 a9rnas1 halinde ta§ima iicreti tamamen 

dii9ecek ve ayr1ca ta§1y1c1 gecikmeden dogan zarari tazmin ede-

cektir. 

Gecikmeden dogan tazminat1n tesbitinde kural olarak 

ayrica ta§1y1c1n1n kusuru aranmamakta, objektif olarak gecik-

menin ger~ekle§mesi yeterli kabul edilmektedir. Yani TKo780/2. 

maddede sayilan sorumluluktan kurtulma §artlarindan birinin 

varl1g1n1 isbat edemeyen ta91y1c1 kusuru olmasa tazmin borcu 

altinda bulunmaktadir(223). 

(223).ATABEK, age., s.262. 
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Gecikrneden dogan tazrnin yiikiirniiniin tesbit ve s1n1r-

lar1n1n tayini, ziya ve hasar halinden daha zor ve de farkli-

lik arzetrnektedir. Zira ziya ve hasar halinde tazrnin yiikiirnii ve 

kapsarn1,e§yan1n borsa ve piyasa degeri gibi objektif bir esas-

tan hareketle tesbit edilrnektedi~ ve "nakdi tazrninat ilkesi" 

ge~erlidir(224). Oysa gecikrnenin vukuunda boyle objektif bir 

degerden hareket irnkani yoktur. Kesin bir s1n1r tesbit etme du-

rumu da sozkonusu degildir. Her ne kadar sadece gecikmenin 

varl1g1 halinde ta91ma ilcreti gibi bir degerden hareketle taz-

min yilkilmilniln kapsam!nin belirlenmesi durumu soz konusu ise de 

ayni madde de "bu yilzden dogan zarar ve ziyandan ta91y1c1 me-

sul olur" hilkmilne yer verilmi9tir.-Buna gore, ta91y1c1 gecik-

meyle birlikte meydana gelen sair zararlar1 da, hatta kar mah-

rumiyetini de tazmin etmek yiikilmii altinda bulunmaktad1r. Oysa 

ta§1ma ile ilgili bir ~ok mevzuatta bu dengesizligin oniine 

ge~mek amac1yla gecikme dolay1s1yla odenecek tazminat i9in 

bir iist s1n1r belirlenmi§ bulunmaktadir. Ornegin CMR'de gecik-

me dolay1s1yla odenecek tazminatin hi9bir zaman ta91ma iicretini 

a§amayacagi hiikmiine yer verilmi9tir(CMR 23/5). Ancak gecikme-

nin ta§1y1c1n1n agir kusur ve kastindan meydana gelmesi halin-

de bu s1n1r uygulanmayacakt1r. Kanaat1m1zca, uygulama a91s1n-

dan da ayni sonucu kabul etmek ve gecikme dolay1s1yla odenecek 

tazminat i~in bir iist s1n1r belirlemekte fayda vardir. Bu ko-

nuda doktrinde 780.madde hiikrnii geregi odenecek tazminat mikta-

(224).ARKAN, age., s.147, 152. 
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rin1 ta§inan e§yan1n maktu degeri ile s1n1rlamak gerektigi go-

ril§ ileri silrillmektedir(225). Bu durumda eger ta§ima senedi 

tanzim edilmi§ veya e§yan1n degeri bildirilmi§se bu miktar 

iizerinden, eger beyan yap1lmam1§sa rayi~ deger iizerinden, yapil-

mas1 gerekir. 

Alman hukukunda gecikme dolay1s1yla odenecek tazmi-

natla ilgili bir hiikiim yoktur. Bu nedenledir ki, gecikme dola-

y1s1yla odenmesi gereken tazminat1n kapsam1 § 430 hiikmii ~er~e

vesinde tesbit edilecektir. Fakat burda da biltiln zararlar1n 

tazmini ilkesinden sap1lm1§ ve sorumluluk malin degeri ile 

s1n1rland1r1lm1§t1r. Ancak bu ilke agir kusur halinde uygulan-

mayacagi gibi bundan hi~bir zaman sozle§meden dogan sorumlu-

lugun dolan1lmas1n1 sonucuna gotilrmeyecektir(226). 

Gzerinde durulmas1 gereken diger bir husus ise ge-

cikme dolay1s1yla e§yanin zarara ugramas1d1r. ~unu hemen be-

lirtelim ki, bu halde sozkonusu hasar TK.780 de zikredilen 

hasardan farkl1l1k arzetmektedir ve bu durumun TK.781 kapsa-

minda incelenmesi gerekir. Zira ta§1y1c1 e§yanin ta§inmak 

iizere tesliminden, gonderilene teslimine kadar ge~en sure 

i~erisinde meydana gelen ziya ve hasardan sorumlu tutulmu§tur. 

Bu nedenledir ki gecikme dolay1s1yla e§yanin zarara ugramas1 

halinde tazminat, TK 780/l hiikmiine gore degil TK.785 yahut 

786/3 hilkilmlerine gore hesaplanacaktir(227). 

(225).ATABEK, age., s.271. 
(226).CA~ELLE-CANARIS, age., s.214. 
(227).ARKAN, age., s.178-1801 ATABEK, age., s.2711 TD.nin 9.11.1968 t. ve 

E.60/4588, K.68/105 (Batider, c.v, s.1, s.118). 
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Gecikme, sozle§me ile ongorillen ta§ima silresinin 

iki katini a§arsa, ta§ima ilcreti tamamen tenkis edilecek ay-

rica, ta§iyici, bu yilzden do~acak zararlardan sorumlu olacak-

tir. Hukmun sozle§rne ile belirlenen bir sure olrnasa dahi su-

renin kesin olarak tesbiti imkani clan hallerde uygulanmasi 

gerekti~i yonilnde oldu~unu belirtrni§tik(228). Di~er taraftan 

TK.780/l (l.cilmlede) ta§ima silresinin a§ilmasinin iki mislini, 

bulmad1~1 hallerde do~an zararlarin tazmini hilkmilne yer veril-

memi§, sadece ta§ima ilcretinin geciken milddet ile miltenasip 

olarak indirilmesi gereginden bahsedilmi§tir. Bu konuda TK. 

780/1,2.cilmlede zikredilen ta§ima ilcretinin tenkisine ek ola-

rak sozkonusu edilen zarar ziyan tazminat1n1n gecikmenin karar-

la§tirilan ta§ima suresini iki mislini ge9medi~i hallerde de 

uygulanmasi gerekti~i kanaatindeyiz. Aksi taktirde hakkaniyete 

uyrnayan sonu9lar dogabilecektir. Zira gecikrne dolay1s1yla ug-

ranilan bu tiir zararlari tazmini imkani tan1mak gonderenin 

zarar1 sonucunu do~uracaktir(229). 

Ta§ima silresinin iki mislini ge9tigi hallerde taz-

min yilkilmilniln kapsam1n1n malin teslim edilip edilmemesine gore 

bir ayirim yaparak incelemek gerekecektir. Buna gore: 

a)Mal teslim edilrni§Se hi9 ucret odenrneyecek ge9 

teslimle ilgili zarar ve ziyan istenecek ve ziya ve hasarda 

tazrnin ettirilecektir. 

(228).Bak. Yuk. s. 76vd. 
(229).Aksi goril§: ARKAN, age., s.177 (Ancak yazar bazi hallerde bunun hak

siz fiil hukiirnleri ile kar91lanabilecegi g8ru9iindedir). 
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b)Ta§ima siiresindeki iki misli gecikmeye ragmen ta-

§iy1c1 teslim ald1~1 mali kismen veya tamamen teslim etmemi§se 

yukarda zikredilen tazminat miktarina mal bedeli de ilave edi-

lecektir. 

Gecikmenin ta§ima miiddetinin iki mislini a§mad1g1 

durumda da zarar ziyan tazminat1 istenebilmelidir. Ancak BK 

105 ve cezai §arti diizenleyen 158-160 la paralel olarak iste-

nebilecek zarar ziyan1n kesilen iicretle kar§ilanmayan boliim 

olmasi icab eder. 

II.Tazminat Davasi 
------------~-

Ta§1y1c1n1n e§yay1 ge9 teslim etmesi halinde ucre-

tin tenkisi cihetine gidilecektir. Kural olarak gecikme halin-

de ta§ima iicreti gonderilen tarafindan kesilerek ta91y1c1ya 

odenecektir. Bu dururnda genelde davac1 ta§1y1c1 olacakt1r. 

Zira sorun gecikmeden dolay1 tenkisi gereken iicret iizerinde 91ka-

caktir. Ocret ta91y1c1ya daha once odenmi§ ve gecikme vukuu 

bulmu9sa bu durumda davaci gonderen veya gonderilen olacakt1r 

ve fazla odenen iicretin iadesini isteyeceklerdir. Gecikme ile 

birlikte zarar ziyan dogdugu veya diger bir sorumluluk doguran 

neticenin ger9ekle9tigi durumda dogan zararin tazmin edilmesi 

amaci ile bir eda davas1 a91lacakt1r. Bu dava ile meydana 

gelen zararin nakden tazmini ama9lanmaktad1r(TK.785). 

Konuyla ilgili diger bir sorun ise, aynen tazminin 

istenip istenemeyecegidir. Bu konuda bir gorii§, taraflar1n 
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aynen tazrnini ancak aralarinda kararla9t1rm1§ olmak §arti ile 

isteyebilecekleridir(230). Atabek ise boyle bir §artin olma-

masi halinde de tevdi edilen malin aynen iadesinin istenebi-

lece~i gorii9iindedir(231). 

Burda §unu belirtmek gerekir ki TK. 762 vd. hukiirn-

leri 9er9evesinde ~oziimlenebilecek davalar ancak ta91rna sozle9-

rnesinden do~an veya buna ba§lanabilecek nitelikte olanlardir. 

Gecikmeden do~acak zararlar yiizenden a91lacak tazrninat dava-

sinda isbat kiilfeti iki taraflidir. Bu nedenledir ki davacinin 

zarar ziyan talebi ile dava a9t1g1 hallerde gecikme ile bir-

likte ayrica zararin varl1g1n1 isbat etmesi gerekmektedir(BK 

42). Bu dururnda ise ta91y1c1n1n 780/2 hilkrnilnden yararlanmas1 

yahut kusurunun olrnad1~1n1 isbat etmesi gerekrnektedir. TK.788/1 

hukmu ise e9yan1n kayitsiz ve §artsiz kabulil halinde ta91y1c1 

aleyhine a91lacak tazrninat davas1n1 du9urecegi hukrnune yer 

verilmi§tir. Davac1 s1fat1, gonderen veya gonderilendedir. 

Ancak gonderilenin davac1 s1fat1n1 kazanabilmesi i~in baz1 

§artlarin varl1g1 gerekir. Bu §artlar1 birka9 ba§lik altinda 

incelemek mumkilndilr. 

Bunlardan ilki bir ta91ma senedinin duzenlenrni§ ol-

dugu haldir. Buna gore, ta§irna senedinin emre yazili olarak 

diizenlendigi durumda ta91y1c1n1n imzalad1g1 nilshanin ciro ve 

teslirni ile e9yan1n rniilkiyeti devredilecektir(TK. rn.771). Bu 

senedin harnili olan kirnse ile gonderilendir(790/2). Bu sonug-

(230).ARKAN, age., s.152. 
(231).ATABEK, age., s.177. 
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lad1r ki TK 790/l hilkmii gere~i gonderilen davac1 s1fat1n1 ha-

izdir. Ancak bu hakk1n1 "e§yan1n ula§mas1 gereken giinden sonra" 

kullanabilecektir. 

ikinci olarak gonderenin talimat verm~ hakk1yla bir-

likte incelenmesi gerekir. §oyleki TK. m.789 hiikmii gere~i mal 

ula§1nca ta§1y1c1 gonderileni haberdar etmek yiikiimil alt1nda-

d1r. Gonderilen bu durumda ta§1y1c1n1n, kendisi haberdar etti-

~i andan itibaren dava hakk1n1 kullanabilmektedir(TK. 775/I,2). 

Ancak TK 775/I(l) ve 791 hiikmilnil birlikte miitalaa etmeli dava 

hakk1 eqyan1n ula§t1~1 tarihte kullan1labilmelidir. §ayet e§ya 

ulaqmami§sa gonderilen dava hakk1n1 kullanam1yacakt1r. Zira 

bu hal ancak ta91ma senedinin diizenlendigi hale inhisar etti-

rilmi§tir(TK.791). 

A91lacak davada davali taraf ise ta§1y1c1d1r. Daval1 

s1fat1yla bulunan ta§1y1c1n1n kim oldugu her zaman a~ik~a bel-

li olmayabilir. Davali s1fat1n1n kimde oldugu TK.787.m. hukmu 

ile a91klanm1§t1r. Buna gore tazminat davalar1n1n birinci ve 

sonuncu ta§1y1c1 aleyhine a~1lmas1 gerekir. Aradaki ta§1y1c1ya 

dava a~1lmas1 ziya ve hasar1n bu ta§1y1c1n1n ta§1d1~1 zaman 

fat1 ile ilgili olarak birinci ta§1y1c1 ile sonuncu ta§1y1c1 

arasinda miiteselsil sorumluluk hali yoktur(232). Yargitay'da 

bu gorii§tedir(233). 

(232).ARKAN, age., s.190. 
(233).TD.nin 19.1.1966 t. ve E.23/3, K.140 sy.karar1-an1ld1g1 yer:ZEYNELOGLU, 

age., s.205 dipn.214 ; TD.nin 3.2.1961 t. ve E.3368, K.366 sy. karar1-
an1ld1g1 yer:DOGANAY, age., s.1807, dipn.797 ; TD.nin 23.11.1978 t. 
ve E.5303, K.522 sy.karar1-an1ld1g1 yer:DoGANAY, age., s.805, dipn. 
798. 
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Ta§ima akitlerinden dogan davalarda zamana§1m1 sii-

resi 1 y1l olarak tesbit edilmi§tir(TK.767). Ayn1 §ekilde TK. 

815. madde hiikmii ile ta§ima komisyonculugu akdinden dogan biitiin 

davalar1n da l y1lda zamana§1m1na ugrayacag1 hiikmiine yer ve-

rilmi§ ve TK.815/2. madde ile de miiruruzaman ba§lang1c1, miiru-

ruzamana ugram19 hakk1n defi olarak ileri siiriilebilmesi, zara-

rin komisyoncunun hile veya ag1r kusurundan dogmas1 halleriyle 

ilgili olarak ise 767. madde hiikmiine at1f yap1lm1§t1r. 

Ta§ima sozle§mesi i~in, genel zamana§1m1 kurallar1n-

dan sap1larak, zamana91m1 siiresi kisa tutulmu§tur. Bunun ne-

deni, ta§1ma faaliyetinin niteliginden kaynaklanan siirat ve 

hareketlilik dolay1s1yla delillerin kaybolmas1n1n oniine gegil-

mek istenmesidir(234). 

(234).ATABEK, age., s.320. 
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Kura! olarak 1 y1ll1k zamana§1m1 siiresinin uygulana-

bilmesi i9in ta§ima akdinden do~an bir ihtilaf 1n sozkonusu 

olmas1 gerekir. Ancak ETK. 889. maddesi ile TK.nu 767. m.nin 

ifade tarz1 kar§1s1nda ta§ima akdi ile ilgili olarak hangi tiir 

davalarin bu zamana§1m1 kapsaminda incelenece~i sorunu ortaya 

91km1§t1r. Zira ETK'da "nakil mukavelesinden do~an bilumum 

hukuk davalar1n1n" 1 y1ll1k sure i9inde zamana§1m1na u~raya-

ca~1 hiikmiine yer verilmi§ bulunmakta idi. Bu hiikmiin kapsarn1n1n 

TK 767.maddesinde yer alan "ta§ima mukavelesinden do~acak hukuk 

davalar1" olarak 9izilen s1n1rdan daha geni§ oldu~u ortadadir. 

Alacak davas1 ile bir akdin ihlalinden vb. hallerden do~an ve 

bir paranin tahsiline irnkan veren dava kastedilirken bilurnum 

hukuk davalari ile daha geni§ bir anlam kastedilmekte, orne~in, 

buna bir §eyin aynen iadesi de girmektedir(235). 

Netice itibariyle TK.767 md. hiikmiinden 91kan sonu9 

ta§irna iicreti de dahil olmak iizere ta§ima mukavelesinden do~an 

biitiin alacaklarin 1 yilda zamana§1rn1na u~rarnas1d1r. Dolay1s1y-

la ta§irna rnukavelesi ile ilgili herhangi bir ihtilaf sozkonusu 

de~ilse orne~in haksiz f iilden, sebepsiz iktisaptan yahut ta-

§inan e§yanin yanli§likla ba§kasina verilrnesi halinde a91lan 

istirdat davas1 1 y1ll1k zarnana§1m1 siiresine tabi bulunmaya-

caktir. Son hal her ne kadar ta§ima akdi ile yakin bir ili§ki 

i9inde de olsa 767. maddedeki sarahat kar§1s1nda bu hiikiim 

(235).AKYAZAN# Karada ve Denizde Ta§ima Akitlerinden Do~an Alacaklar1n 
Zamana§1rn1, Batider, C.5 s.4, s.618 vd. 
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kapsarn1nda kabul irnkan1 yoktur. Zira akde taraf olrnayan kirnse-

ler aras1nda 91kan ihtilaf lar ta§irna akdinden de dogrnu§ olsa 

bu kapsarnda incelerne irnkani yoktur. Burda gonderilenin durumu 

tarti§ma gotiiriir niteliktedir fakat kanunda gonderilenin durumu 

ozel olarak diizenlenrni9 dururndad1r. Belli §artlar1n vukuunu 

miiteakiben sozle§rneye taraf te§kil etmesinden kaynaklanmakta-

dir(rn.791). 

Kanunda ta§ima akdinden dogan biitiin alacak davalar1-

n1n 1 y1ll1k zamana§1rn1 siiresine ta~i oldugu cihetindeki iza-

hat1na ragrnen somut bir9ok olayda bu baglant1y1 kurmak gii9liik 

arzetrnektedir. Ornegin antrepo iicreti ilgili bir ihtilaf yahut 

delil tesbit masraflar1n1n ta§ima akdine baglan1p baglanmaya-

cag1 bir soru te§kil etrnektedir(236). Yarg1tay yiikleme, bo§alt-

ma, ambarlama gibi i§lemelrin ta§ima sozle§mesinin feri oldugu 

ve 1 y1ll1k zamana§1m1 siiresine tabi olduguna hiikmetmi§tir(237). 

(236).ATABEK, age., s.322. 

(237).Yrgty. HGK.nun 11.2.1970 t. ve E.68/413, K.77 sy.karar1-an1ld1g1 
yer:DOGANAY, age., s.1733, dipn.636. 



- 116 -

a)TK.767/4 hiikmiine gSre "g6nderen veya gSnderilen 

ta91y1c1ya kar91 olan haklar1n1, y1l1 i9inde telgraf, taahhiit-

Iii mektup veya protesto:ile istemi§ olmak ve dava hakki e9ya-

nin kabulu ile dii9rnemi9 bulunmak §artiyla, def i olarak her 

zarnan dermeyan edilebilir". Maddede a91k9a belirtildi~i iizere 

sSzkonusu haklarin kullanilabilmesi i9in, 

aa)e9yan1n kabul edilmi9 olmasi, 

ab)bunun telgraf, taahhiitlii mektup veya protesto 

ile yap1lmas1 gerekir. Bu husus TK.767/4 hiikmiiniin uygulanmasi 

a91s1ndan muteberlik §art1d1r. Dolay1s1yla bu hakkin sSzle 

kullan1lmas1 halinde herhangi bir hukuki sonucu olrnayacaktir 

(238). Ancak bu haller 2arnana§1m1n1 durduran veya kesen sebeb-

ler degildir(239). Diger bir husus ise, maddede ongSriilen so-

nucun saglanabilmesi i9in, haklarin anilan vasitalarla sakli 

tutulmas1 zamana§1m1 siiresinin ba§lang1c1ndan itibaren l yil 

b)l y1ll1k zaman191m1 siiresinin ikinci istisnas1n1 

ise, e§yan1n, ta~1y1c1n1n hile veya agir kusurundan dolayi 

zayi olrnas1, hasara ugramasi yahut ge9 teslim edilmesi dola-

y1s1yla tazmin hakk1n1n dogdugu dururndur. Bu halde, istem 1 

y1ll1k zamana91m1 siiresine tabi olmayacaktir. Ancak bu durum-

da uygulanacak hiikme yer verilrnemi9tir. Fakat bu dururnda urnurni 

(238).Gerek9e, s.391. 
(239).AKYAZAN, Batider, c.s, S.4, s.622. 
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hilkiirnlere gidilrnesi gerekrnektedir. Nitekirn gerek doktrin(240) 

ve gerekse uygularnada(241) 10 y1ll1k zamana§1rn1 siiresinin uy-

gulanrnasi gerekti~i gorii§ii hakirndir. Hile ve a~ir kusurun ta-

§iy1c1n1n §ahsindan do~mU§ olrnasi §art de~ildir. Hile ve a~ir 

kusur rnilstahdern veya rnernurlar1n1n yahut alt ta§1y1c1lar1n ku-

surlu hareketleri neticesi rneydana gelmi§ olmasi halinde gene 

10 y1ll1k zamana§1m1 siiresi uygulanacaktir. 

c)TK.767/5 hiikmii ile KTK.nun 50.maddesindeki rniiruru-

zarnan hiikmii sakli tutulrnu§tur. 6085 say1l1 KTK hiikrnii gere~i 

ise "trafik kazalarindan miitevellit tazminat davalar1, zarar 

gorenin; zarara ve failine ittila tarihinden itibaren iki sene 

ve herhalde zarar do~uran fiilin vukuundan itibaren 10 yil-

lik rniiruruzamana tabidir. 

(240).DOGANAY, age., s.1735; ZEYNELOGLU, age., s.137. 

(241).HGK.nun 23.11.1966 t. ve E.593, K.269; HGK.nun 14.6.1978 t. ve E.977/ 
471, K.622 sy.kararlar1-kararlar1n an1ld1~1 yer:DOGANAY, age., s. 
1737, dipn.647. 
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TK.767/l hiikmii ile getirilen l y1ll1k zamana§1m1n1n 

ba§lang19 siiresi ayn1 maddenin 2 ve 3.f1kralar1nda gosteril-

mi§tir. Buna gore zamana§1m1, e§yanin gonderilene vaki tesli-

mi, e§ya zayi olmu§sa, e§yanin teslimi lazim gelen tarihten 

itibaren i§lemeye ba§layacaktir. Goriildiigii gibi e§yanin ge9 

teslimi 2.fikra kapsam1ndad1r. Bu sebebledir ki ge9 teslimden 

dogan tazminat alacakl1s1 teslimden itibaren l yil i9inde talep 

edilrnelidir. Oysa ATK.da 9e9 teslirn durumunda, teslirnin ger9ek-

te yap1lmas1 gereken tarihten itibaren 1 y1l oldugu hiikmiine 

yer verilmi§tirC§ 439 atfiyla § 414). CMR'de ise zamana§1m1-

nin ta§ima siiresinin dolmasindan itibaren 30 gun sonra ba§la-

yacag1 hiikme baglanm1§t1r(CMR 32/1). 

E§yan1n yediemine tevdii halinde zamana§1m1n1n tes-

lim tarihinden itibaren ba§layacagi kabul edilmektedir(242). 

Zamana§1m1n1n hesaplanmas1 ise genel hiikme tabidir. 

(242).AKYAZAN, Batider, c.s, s.4, s.622, 683; ARKAN, age., s.215; 
ATABEK, age., s.324-325. 



- 119 -

Ta~1y1c1 rnesul olrnad1g1 bir fiilden dolay1 "bir taz-

rninat verir yahut aleyhine dava a~1lrn1§ bulunur ve buna binaen 

bir tazrninat odernek zorunda kal1rsa alt ta~1y1c1lara rilcu hak-

ki dogar. Sozkonusu rucu davas1 ise 1 y1ll1k zarnana§1rn1na ta-

bidir. Yarg1tay'1n bu konuda rnilstakar bir i~tihad1 yoktur. 

Fakat en son kararlar1ndan birinde; Tazrninat odenmesi halinden 

Odernenin yap1ld1g1, §ayet tazrninat odenmemi§Se aleyhine dava-

nin a91ld1g1 tarih olarak belirlehmi§tir(243). Rucu davas1n1n 

a~1lma tarihinin aleyhine dava a~1lma tarihine baglan1lrnas1 

hakl1 olarak ele~tirilmektedir(244). Makul olan davan1n kesin-

le§rne tarihidir. 

(243).TD.nin 24.2.1966 t. ve E.1897, K.858; TD.nin 12.11.1964 E.5814, K. 
3678 sy.kararlar1-an1ld1g1 yer:DOGANAY, age., s.1814, dipn.806,805. 
TD.nin 27.11.1978 t. ve E.5063, K.5270 sy.karar1-an1ld1g1 yer, 
ZEYNELOGLU, age., s.155, dipn.160. 

(244).ARKAN, age., s.212. 
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Bu ~al1§mam1zda vard1g1m1z sonu9lar1 ba§l1ca §U ba§

liklar altinda inceleyebiliriz: 

1. Bir yer degi§tirme vak1as1 olan ta§1ma, faaliye

tin niteligi geregi farkl1l1klar arzetmektedir. Buna bagli 

olarak da degi§ik diizenlemeler yap1lm1§t1r. Bunlar kendi tiirii 

ile ilgili olarak ozel diizenlemeler niteliginde olup oncelikle 

uygulama al1n1 bulacakt1r. 

TK.762 vd. hiikiimleri, karayolu ile yapilan ta§ima 

i§lerine ili§kin hiikiimleri ihtiva etmektedir. Ancak bu hiikiim

ler aslolarak Ticaret Kanunu anlaminda ta91rna sozle9rneleri ile 

ilgili olarak uygulanacaktir. Ayrica TK.762 vd. hiikiimleri ta-

91rna faaliyeti ile ilgili olarak genel hukiirnler niteliginde 

olup, ozel diizenlemelerine tabi ta91ma sozle§meleri ve alelit

lak ta91rna sozle§meleri ilgili olarak uygun dii9tiigii ol9iide 

uygulama alani bulacaktir. 



- 121 -

2. ±nceleme konumuzla ilgili TK anlamindaki ta§ima 

sozle§mesi rizai, muayyen bir §ekle bagli olmayan ve belli 

bir i§in gorillmesi ama9land1g1ndan genel olarak da i§ gorme 

sozle§meleri grubunda incelenmelidir. Ancak, ta§ima sozle§mesi 

niteligi itabariyle milstakil bir sozle§medir. 

Ta§ima faaliyetinin kendine has niteligi gere§i soz

le§mede taraflar ve ilgililer bulunmaktadir. Bu anlamda sozle§

me ile ilgili ki§ilerden olan gonderilenin durumu ozellik ar

zetmektedir. Gonderilen sozle§meye taraf olmamasina ra§men 

sozle9meye katilmakta, birtakim haklar iktisap etmekte ve borq 

altina girmektedir. Ancak bu noktadan hareketle sozle§menin 

tam il9iincii §ah1s yarar1na sozle§me olarak yorumlanma imkan1 

yoktur. Gonderilenle ilgili olarak tam il9iincil §ahis yarar1na 

sozle§me hukiimleri tamamlay1c1 ve yorumlayici hilkiimler olarak 

uygulanmal1d1r. 

3. Ta§1yan1n, ta§1ma sozle§mesinin ge9 ifas1ndan 

dogan sorumlulugu akdi bir sorumluluktur. Diger ±araftan ge

cikme dolay1s1yla iicretin tenkisi ongorilldiigiinden bir navlun 

sorumlulugudur. Sozkonusu sorumluluk, objektif sorumluluk il

kesinden hareketle diizenlenmi§tir. 

Ancak, gecikme ile ilgili sorurnluluk hali, Ticaret 

Kanunda uygun bir dilzenlemeye tabi tutulmam1§t1r. Zira gecik

me halinde dogan sorumluluk ile ziya ve hasar sorumlulugu fark

li ilkelerden hareketle duzenlenmi§tir. Yabanci hukuk dilzenle

meleri ve uluslararasi sozle§melerde oldu§u gibi hukukumuzda 

da gecikme halinde dogan sorumlulukla ziya ve hasar sorumlu-
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lugunun birlikte ve ayni ilkeden hareketle dilzenlenmesinde 

fayda vardir. 

4. Ta§ima sozle§mesi dolayisiyle kural olarak ta§i

yici sorumlulu~u e§yanin kabul ve teslim alinmasi ile ba§laya

caktir. Ta§ima hukuku anlaminda teslim iki tarafli bir i§lem

dir. E§yanin, ta§iyicinin, bakim, gozetim ve hakiyeti altina 

tevdiinin bu am~la yapilmasi, ta§iyici tarafindan da ta§ima 

niyet ve kaydiyla alinmasi gerekmektedir. Bu noktada yilkleme 

hususu da ozel bir onemi haizdir. 

5. E§yan1n. TK.779. madde kapsamda belirlenen ta§ima 

silresi i~inde teslim edilmesi gerekir. Bu silrenin a§ilmasi 

halinde gecikme sozkonusudur. 

Kural olarak, sozle§meyle yilklenilen asli edimi ta§i-

ma silresi i~inde e§yanin ta§1nmas1 ve gonderilene tevdi husu-

su olu§turmaktadir. Ta§ima safhasi ziya ve/veya hasar sorumlu

lugu ile yakindan ilgili oldugu kadar, gecikme ve buna ili§kin 

sorumluluk ve tazmin miikellefiyetin tayininde de ozel onemi 

haizdir. Bu safha ozellikle takip edilen giizergah, ta§ima ve 

teslim engellerini bildirme, ifanin imkans1zl1g1, durma ve 

ara verme ziya ve/veya hasar ve gecikme halleri ile bunlara 

ili§kin yakindan ilgilidir. 

6. Gecikme halinde TK.780. maddede ongoriilen hiikilm

ler ~er~evesinde ilcretin tenkisi sozkonusu olacaktir. Ancak 

gecikmenin neticesinde birtakim zarar-ziyan da dogabilir. Bu 

e§yanin ziya ve/veya hasari di§inda meydana gelen ve gecikme 

zarar olarak niteleyebilecegimiz zarar ve ziyandir. Konu bir 

takim sorunlar1 bilnyesinde ta§1maktad1r. §oyle ki, 
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a)Zarar-ziyan isteyebilmeyi gecikmenin mukavele ile 

tayin olunan rniiddetin iki mislini a§t1~1 hallere inhisar et

tirmemek gerekir. Buna gore ta91ma iicretinin tenkisine ek ola

rak sozkonusu edilen zarar-ziyan sorumlulu9u ve tazmin miikel

lef iyetini iki rnisilden az gecikmelerde de uygularnak gerekir. 

Yani bu halde ta§ima iicretinin tenkisi neticesinde kar91lanma

yan zarar1nda tazrninini rniirnkiin kilan bir hilkrne yer verilmelidir. 

b)Ta§irna milddetinin iki rnislini ge~rnesine ba~lanan 

ilcretin tamarnen tenkisi ve ayrica zarar-ziyan istenebilmesi ha

lini sadece ta§irna silresinin mukavele ile tayin edildi9i hale 

inhisar ettirrnemek gerekir. Bu sebeble ta§ima siiresinin kesin 

olarak tesbit edilebildi9i halde sozle§rne ile tesbit edilmemi§

te olsa iicretin tamarnen tenkisi miirnkiin olmal1d1r. 

7. TK. sisteminde e9yan1n ge9 teslirni ile ziya1 hali

ni tefrike yarayan bir k1stasa yer verilmemi9tir. Bu nedenle

dir ki e§yanin teslim edilmemesi kar91s1nda ziya1na binaen 

yap1lan bir istemin, ge~ teslimin bulundu~u itiraz1 ile kar-

91lanmas1 miimkiindiir. Bu sebeble CMR'de oldu~u gibi (md.20/I), 

ge~ teslimi belli bir sure ile s1n1rlamak ve bu siirenin a§1l

mas1 halinde e9yan1n ziya1 yoniinde bir karineye yer vermek 

gerekir. 

8.Ta91y1c1n1n, ta§1ma edimini bizzat ifa zorunlu

lu~u yoktur. Ta91man1n yard1mc1 §ahislar veya alt(ara) ta91-

y1c1lar vas1tas1 ile ifasi miimkiindiir. Ancak her iki halde de 

sorumluluk de~i9rnemekte, ayniyet arzetmektedir. 

Ta91man1n yard1rnc1 qahislar veya alt(ara) ta91y1c1lar 
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vas1tas1 ile ilgili hiikiimler uygun bir diizenlemeye tabi tutul

mam1§t1r. Bu kavramlar1n ve §ah1slar1n belirlenmesi ag1s1ndan 

oldugu kadar, dava hakk1 ve tazmin miikellefiyetini diizenleyen 

TK.787 ve 796. rnaddeler bak1m1ndan da boyledir. 

9.Ta§1y1c1, gecikmenin, gonderen veya gonderilenin 

fiillerinden veya miicbir sebebten dogdugunu isbat ederse so

rurnluluktan kurtulur. Ancak kanunda sozkonusu edilen "gonderen 

veya gonderilenin fiilleri" ibaresini bunlar taraf1ndan veri

len emir ve talimat1 veya gecikrneye sebeb te§kil edecek, diger 

halleri de kapsayacak §ekilde geni§ yorumlarnak gerekir. Diger 

taraftan gecikme dolay1s1yla zarar-ziyan vuku halinde gerek 

isbat ve tazmin §artlar1n1 ve gerekse sorumluktan kurtulma 

hallerini genel hiikiimlerden hareketle degerlendirmek gerekir. 

Sorumsuzluk kay1tlar1n1n ge~ersizligi ile ilgili 

hiikiim ag1kt1r. Ancak bunun da ta§1y1c1n1n sorumlulugunu kal

diran veya hafifleten her tur §art1 kapsayacak §ekilde geni§ 

yorumlanmas1 gerekir. Ayrica sorumlulugun kald1r1lmas1 veya 

haf if letilmesi yasag1na ragmen ag1rla§t1r1lmas1 yoniindeki 

§artlar gegerlidir. 

10. Ziya ve hasar halinde tazmin miikellef iyeti e§

yan1n piyasa degeri ile s1n1rl1d1r. Oysa TK.780/I. ciimle 2.de, 

gecikmenin, ta§irna siiresinin iki rnislini a§t1g1 halle ilgili 

olarak ongorulen, zarar-ziyana bagl1 tazrnin rniikellefiyeti ve 

§artlar1 genel hukumlere gore belirlenecektir. Bu ise sistern 

iginde aksakl1ga yol a~maktadir. Zira, somut birtak1m olaylar

da e9yay1 geg teslim edenin hi~ teslirn etrneyenden daha ag1r bir 
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tazmin yilkil altina girmesi mumkilndilr. Bu nedenledir ki isv. 

BK.448/I ve uluslararasi duzenlemelerde (CMR 23/5, 1980 ciM. 

43/1) oldu~u gibi gecikme halinde verilecek tazminata bir ilst 

sinir getirilmelidir. 

Bunun di§inda gecikme haliyle birlikte ziya ve/veya 

hasarda miimkiindiir. Bu durumda tazminatin kapsam ve §artlari

nin TK.780 hiikmii ~er~evesinde de~il TK.785, 786/3 hilkilmleri 

~er~evesinde de~erlendirilmelidir. 
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