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!nsar.oglu geçmisten bu yana denizlere yelken acm:s,yük ve in-

s~n tasıyarak. kazanc pesinde kosmustur.GUnUmüzde de özellik-

ie büyük tonajlı gemilerin yapımı muazzam ticaret fiiol~rın 

teskili ile deniz tasımacılıgı,dünya üzerinde yapılan tilin ta-

sım.acılık faaliyetlerinin cok önemli bir kısmını kapsar hale 

~elmistir.Buglin pek cok mal deniz yolu ile nakledilerek paza-

r;a arz ed.i l~ekte ya da malın üretimi bakımından gereld i ham-

~ddenin lıüylik kıs~ı bu yolla tasıtılmaktadır. O halde deniz 

t~ş~macılıçı için ödenen karsılık(~navlun) pek cok malın ma-

iiyetine yansıyan bir k~lem.dolayısıyla kayda deger bir eko-

nomik f~ktör olarak kendisini göstermektedir. 

ile bu hizmeti satın alan sahıslar arasında daima bir men-

faat catısması vard1r.Tabiidir ki yüksek tutulacak navlun ge-

mıi isletmecisinin 1-~azancını arttıraceJrJ.cen'" na"vlu.nt:.:1 düstik he-

l~rlenmesi ve ödeme sartlarındaki kolaylıklar malın maliy~ti 

ni dilsUreceginden tas1tanların menfeatine olecakt1r. 

~vlunun belirlenmesi ve ödenmesi hususu teskil etmektedir. 



- 2 -

Bu noktadan hareketle,navlun\"'esya tasıma ücreti} su. plan da 

hilinde inceleme konu.su yapılmıştır; 

Birinci pa.rQgz-G.f. navlunun kelime e.nlam:ı. ve mahiyeti itibar::. 

ile irdelenmesi ve kapsamının belirlenıı~esi; 

Ikinci pQr~gr~f, navlun alacaklısı ve borclusunun tespiti ve 

karşılaşılan bazı ezel dur:ımların bu s:ı.fa.tlar üzerine etkisi 

nin ne olacagının belirlen..~esi; 

Ucüncü v~ zon par~graft~ ise, navlunun ekonomik anlam.da be-

lirle~~esi~de önem taşıyan hususların ana hatları ile ortaya 

konulması, ardı~dan kenun ve sözlesme ile getirilen ~avlunu~ 

tespit -: .. l® tayin se}cillsr:i ,,.e sonuc!ar~nın belirlenmesi; 

seklindedir. 

- Zaman C~rter Sözlesmesinde(Time Charter) ödenecek karsılı-

çın belirlenmesi hususu, mahiyeti itibarı ile farklılık tası-

me.sı nısdeniylef' 

sa.~lı bir ar~stııına konusu teskil edecek ol~ası nedeniyle, 

yukarıda acıkl~nan ple~ dıs:nd~ tutularak, daha sonraki ca-

(• 

c·.,.J 
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Navlun Söziesmssi, tar~tlQrdQn birinin, yükü deniz yoluyla, 

- bir geminin tamamı veya bir kısmını tahsis ederek 'ç~rt~r 

çında bir ücret ~~ navl~n) ödemeyi üstlendikleri,: k :ı t ~-

"esya taşıma Ucreti" nin (navlun ... freight} ödenmesidir·. Anı::ak 

ta51tanın borcu b~ ücretle sınırlı degildir. Cünkü sözleşme-

nin icr&sı es~as:ında. yani yükün teslim alınmasından tasına-

r~k kararlastırılan yerde teslim edilmesine kadar gec®n slire 

içerisinde, işin mutad gereÇinden kaynaklanan bazı m~s~afla-

rın ve ödem~lerin de sözlesm® veya kanun uyarınca tasıtan ta-

Son':lC i tibs.rı i ie, " N a v l u. n B o r c u " , tası tanın a:s:-
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li navlun ödem~ borcu yanında. cesitli masraf ve ödemelerin 

kfırs::ı.laam~sını da kapsam::ı.na alan bir üst kavramı olusturmak-

tadır.Bu kapsama giren hususlar şunlardır; 

~I Herseyden önce, tasıtanın asli edimini olust:..ıran Navlun 

ve bunun teferruatı olan masraflar, 

b~- Slirastarya ücreti, geminin yükleme ve bosa1tma faaliyet-

s::ı.rasındaki bekl0me ylikümlülügünün,bir süre daha uza.tı 1-

ması karşılıgınd~ taşıyana verilmesi kararlastırılan paradır 

Trt< 1069/I 'de ~.yr:o,c.;:;ı s5:y::ı.lm::ı.s olan bu Ucret. ne.vlunun bir 

teferruatı veya bir cUz'U olmayıp. h Q k 1 m g ö r U s ü n-

ödew~esi gereken bir para borcu'dur. 

nin kullanılması, ylikle ilgililer bakımından akte aykırılık 

1. Ç~GA.Dc~i& Tic~rGt liu.k'Uku C.i~.4.B~s~ l~tQnbul 1SS8"~.48-
4S;~ND~R/CETi~G1~"Doni~ Tic~r~t M~'Uku,4.B~~l !~tQn~ui1968 
:;,95aKMDER,SUrQ.~to.Z"'"';f-a PQ:rc.s:ın~ :tli?kin Scru.nlG.r,T:1cc.r~t Hu
v~ ~Qr~ıt~y KGr~rlGrl SQmpo&)'"um.u-VI\~y:rı Bw~l),Anhar~ 1989, 
z.333 vd.$ULGID:i'ER,6Ur~~tGry~ SUrQS:i W!t;; U-oı-@ti{Y~ylmlf;i~~ı.ı; 
PPktorQ TG;;:iL:t~t~nDu1 ısas,Q.133 ,.,.,~ dn 365'dG ·~nıi~n ya~Q:;:-
l~r~-~çı.o~n1~ H~t~~ ~~Ylk~ r~Qv~ı~ı~~i,l9t~~~~l 19Ga, 
~.l&6-l~9; Aynı dogrultud~ki Y.11 IiD. 21.1.1986 taTih,65/ 
6146 E. ve 86/60 K. a-eıyılı ko.re.r:ı. için bkz.ij,fi.Ş:flüGOO~.Uy'ı;iU.-
1~l1 TUrk Ti ç~4:"~t K1~nu~u c, I ı ~ ~nk~ı-s. 1:ıaa~r;~10t10 vd.. 
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teskil etmekte ve bu sebeple de burada tazminat unsuru agır 

basmaktadır.lngiliz Hukuku b~ düşünce dogrultus~nda sUrastar-

ya ücretini b i r c ~ z a 1 s a r t olarak kab~l etmekte-

bb- ödenmiş gümrük resmi ve diger masraflardan ise, kaptan 

tarafından yolculuk esnası~da yük lehine verilen avanslar 

anlası lmaktad.1r( 3 ) .örnegin Tı'K 995. 1052/I, 1059/I uyarınca 

yapılan masraflar gibi. 

c) Yükle il iskin diger bütün deniz .borçları.: Bu kapsama, TT.ı:\ 

1051 uyarınca hosal tma. masrafları; i<:onismento uyarınca dogan 

layter masrafları; TrK 1023-1026'da~ do~an alacaklardan mesu-

liyet;ara limanlardaki hafifletme,muayene .. ölcme ve tamir mas-

rafları; avarya alacagı,deniz ödüncü alacagı,kurtar~a yardım 

alacagı vb. girer( 4 ). 

Kanun bazı hallerde tas:ıyanın,asgari tazminat olarak süras-

taryaya hak kazanacagını öngörmektedir.Kaptanın kusuru olmak-

s~zın gönderilenin . ' . gec :ı.y,..-nes ı veya tevdi islemleri sebebi ile 

2. T1oERG,1h~ ClQim for D~murrQg~,London 1979,s 41;SCHOf1:t;LD, 
LQyt im~ ~nd :Oomurre.g~, Londoi:'?. 1966, ~ . 293;. SuNrenSKJ:LL, L~:y-
t imQ, Lonaon 1966,s.193; Alman-Türk Hukukunda bu ücretin 
mr.:.hiyeti hakkındaki tartısmalar icin bkz ULGENER.128 vd. 

3. CAGA, IL243;GöI'\NJ:L,DG:ıniz TicG.rQt:l. Hukw~u,3.B~ıs:ı. l~t~n:Oul 
1946,(;,;233. 

4. CAGA,II,243 ;.GöYu~1L,233 
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bosaltma süresinin asılmıs olursartas1ya~ sürenin asılan bu 

kısmı icin sürastarya ücreti isteyebilir('I"'rK 1057/III)( 5 ). 

Asgari tazminat olarak sürastarya ile sUrastarya ücreti bir-

birinden farklıdır.Ancak hesaplanmasında stirastarya ücreti-

nin esas alınması nedeniyle, bu asgari tazminat da sürastar-

ya olarak adlandırılma.ktadır(-s). 

3) TTK 1062/II v~ 

yükletmesi halinde.geminin bu yüzden fazla beklemesi sebebi 

ile ödemek zorunda oldugu tazminat. 

!nceleme konumuz bu kalemler icerisinde yer alan " esya tası-

ma ücreti" (navltm) ile s:ını:rl ıd:ır. Bu bakım.dar:., :i l g :i ı i 

m ti ~ z ~ ~ a ~ l ~ r, navlun borcu kapsamında yer alabile-

cek diger masraf ve ödemeler bir yana bırakılacak,ve y a ı-

n :ı :;:: c Q "esya tas:=.ma Ucreti''(=navlun) incelenecektir. 

Tica:ret Kanunumuzda, navlunun(freiçht) tan:ı.m:;.nı getire:ı. bir 

hükme rastlarnı:ııam.aktadır.Buna ka::rsılık, doktrin ve uygulamada 

navlunu~ kısaca şu sekillerde ifade edilmektedir; 

'(! Navlun, b:ir yükü.n gemi ile yükleme limanından kararlastırı-

5. Aynı hükme göre eger bu süreler sürastar-ya süresinden de
gilse, tasıyanın ugradıgı daha f~zla zararı icin taz.~inatt.aieıp 
edebilmek hakkı mevcuttur. 

6. ULGEi'iER., 142 ve dn 405 ·de anı ian yazarlar: AKINCI. 134. 
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lan limana tas1nmas2 kars2lıg1nda sözleşme uyarınca ödenecek 

ücrettir p·). 

Bazı yazarlar ise (e), navlunu sadece kırkambar veya sefer 

carteri sözlesmeleri uyarınca ödenecek bir ücret seklinde ta-

nımlamakta~ ve bu suretle zaman üzerine carter sözlesmesi 

çerçevesinde ödenecek Ucreti bu kapsam dısında bırakarak 

navlun~n anlamını daha da s:nırlandırmaktadırlar. 

"' Navlun .. yüklerin tasırü-nasırve ticari bakımdan satılabilir 

bir d~rw::lda{merchantable condition} teslim edilmesi ka:ırsılı-

gınd.a., sözlesme 'leya ko:Jişmsnto uyarınca tesıyana ödenecek 

ücrettirP''). 

Bir kısım yazarlar ise ı ~- 0 ) ,. ~·yükün teslime haz=.r edilmesi 

7. ÇAGA.D~ni~ TicQr~ti Hukuku C.III, 2.Ba~kı !stanbul 1968, 
~.11-l~;OK~Y.Dcni~ Ticar~ti li\l.!kuku C.II,2.Basl l~t~nbul 
197L tL 153; CARVER. CarriQg~ by Sı;:;ıı;:ı:,, :O:ri t:i.'1lh Shipping L.~rı~ V. l'.1. 
13, f;{L London 1962, Q .1164 : OOCY~"i, C/,ls~:ı c:.nd Yır.ıt~:riahı On 
Th~ Cc.r:riago of Goods by S~lı$l. London 1S87,s.230 sBRODJ::t:~ 
Fr©1ght Chsrg~9,London 1990,~.1 ;R1DLEY, The La~ cf Th~ CGr
r'ic.g~ of GoOdfi :Oy LıSınd, SGC. o.nd Air,London 1982,s.11G~AI<IN
Cl, 465 ve dn3'de anılan yazarlar 

9. GöGER, DGniz Y.ı.Ukuku~a~ N~vlun, ~~l~t D~rgi~i.1962 S.11-12 
~ ""'l!l 3 ;:ı n o....,,, - ..,. ..... • ,.,., · "" """)-,, .: .: . " ,. "" """""' " ~ ii.1.4' 1' ~.t-!if.11.L\.lJ.:>.A· .l.tt\..ı'OQ.UCı.;.lGn 40 ı:At~.ı.pp.._ng ~~ti~ ?.i '&i-\~' .t-ıQn'4@fi 

1963, s.181 ;Diı'&,CLACMN, A Treee.tise on t.hs Lo;'l!-r of M.~rcha.nt 
Shipping, 7.Ed. London 1932.~.386~JOw!Ti\7h~ Dictionary ~t 
!n.tJliiih L~'W'~ t@n\lon l~t.H~oı;;.a~~ a~Jlm~L Sh1pp1i?ı6' Pr·;;r.tio~. 
~ondon 1~19, ~.~1. 

10. SCBU"ITON,On Cn~~t~~pQrtio~ Qnd Bill oı Lading, 19.Ed.lon
don 1984, u . 331 ~ fi.k~, C~rı- :i ~go Q f Gooaii:i :Py a~G r. ~ e i~ o i.:Ofi"""' 
don 1954.~.119 ~ BBAttCH, Th~ El~mQnt~ ot Shipping, London 
1979 s.S3;f~cr~. ScQ Tr~Qdi~g V.3,Londo» 1986.~.35. 
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karsılıqında ödenecek ücret" \ .ready to be delivered) tanımı-

nı benimse~ektedirler. 

r< Navlun,geminin kiralan.'1l.as:ı(=hire of ship} veya yükün tas:ı.n-

ması karsılıgı ödenen licrettir( 11 ). 

~ Navlun, geminin kuilanırn1n1n donatan tarafından baska kisi-

lere b1rak1lm~sından (=employment of ship) kaynaklanan bir 

kaza.net :ı.r { ı;;;} • 

Bu tanımlar cercevesinde yapılacak bir degerlendi:nnede su hu-

susların tesbi t i mü.'"nkündUr; 

limes i za.ı."llıan za;-n~n ,tas:;, nacak yükü ifade etmek Uzere k t.:l la-

nılmaktadır.Bu. hatalı bir tutu."llıd~r.Zira Ticaret Kanunu.~uz, 

mehe.z Alman Ticaret Kanunu (.HGB)ile aynı dogrultuda, "yük" 

ile "navlun" ter.imlerini es anlamda kullan.-namaya özen göster-

b- De~iz yoluyla insan tasınması~ı ko~u alan "Yolcu Taşıma 

11. TEi(ıL,DQni~ Hukukun~ Giriş C.I.lstanbul l987,s.136;CHORi.EY 
~nd GikES.Shipping L~w,6.Ed. Landon l987.~.310;W.PıJi.LCC0v1r~n 
:r;&;;:ım :Bo:rkr.t;rLD~ni::z Tico.r1&.t Hukuku-NQ;;;orl ;.-13 M®l L !2:t,~nbu1 
1948.~.224. -

12. Bu tanımı getiren 1ngiliz ~ahkeme Kararları ici~ bkzF~GH
fOORl/l"ho L~~ ot FrGight (Y~yıml~nmrunls Doktor~ TG~i), Lon-
4on 1S63 G.4 dnl. 

13. CAGA,III.12 dn 19; GöGER,Navlun,1243. 



- 9 -

(P~~eag€ Won~y).navlun'un anlamı icerisinde yer alamayacak-

Her ne kadar yolcu tasıma ücretlerine ilişkin ı"ıK 1132, nav-

lunu yolcu tasıma ücretlerini de kapsayacak kadar geniş bir 

anlamda ele aldıg1 izlenimini uyandırmakta ise de( 1 ~),f i k-

:ır i ı;n i :t c fi ,bu hüküm,navlunun anla:m.ının"esya tasıma Ucre-

ti., ile sınırlandı:rı ldıgın::.n ifadesidir, Zira n'K 1132 'e gö-

re~ aksine bir hüküm olmadıkca. yolcu tasıma sözlesmelerine 

ilişkin kısımdan sonra, gelen fasıllarda "navlun" kelimesinin 

gectigi yerlerde, bu hilkilmler yolcu tasıma ücreti bakımından 

da dikkate alınacaktır. Oysa hemen bir sonraki fasılda, TTK. 

1226' da kurtanna-ya_rd:ı.m ücretinin 1'1esapla::1.";:),asında. dikkate 

alınacak hususlar icerisinde,3.fıkrada "'navlun" {esya tasıma 

ücreti) ye.nınd.e. "yolcu tasıma ücreti"' de say1lmıst1rF· 6 ).Bu 

düzenleme cercevesi~de denilebilir kLka.nunkoyucu. yolcu ta-

::ııma sözlesmeleri bakımından saglıkl:ı bir düzenleme getirmiş 

olmaması nedeniyle, bu noktada dogabilecek boslukları önle-

l~. Deniz Yolu !le Yolcu Tasıma Söziesmeleri ve Yolcu Tas:ı.ma 
ücreti Hakkında bkz CE'T1NGIL, Türk Hukukund~ D~niz Yoluy1Q 
Yolcu v1t Bo.g~j To.3:ı.ma Sö::cl\ilıs:ııM~s:I. v0 Sigortıa, So:ruml uh.m vs 
Sigort Hukuku ~Qk1m1ndGn\II.)T&sım~c1lık Sempo&yumu ,Bildi
ril®r-Tart:ı.~malQr (~yrı Ba~ı),Ank~~a 1985,a,133 8 orJtYrl1r 
25~ .. ,,,·d,, 

15. Göger,u.K 1132 hUk.··:::ünUn. ifade şekliyle. "navlun" kelimesi
nin"esya tas:ı.m.a ücreti" dışında da baz:ı hususle.r::. kastettigi 
anlamı cıkmasını.hatalı bir tutum olarak kabul etmektedir. 
GöGER,Navlun.1243, 

16. Nitekim Tr~ 1340'da sigorta edilebilecek menfaatler arasl~
da "'navlun" ve ''yolcu tasıma ücreti·· ayrı ayrı sayı lm.:ıs
lard:ır. 
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yebilmek ve bun.un yanında yersiz tekrarların önüne geçcek U-

zere. böyle bir ge<lel ~tıf y~pmıstır.Bu suretle. yolcu tası-

ma sözlesmeleri:nin mahiyetine aykırı düşmeyecek v-e uygulana.-

bilecek sonraki fasılla::-da yer alan hUki1-nlerde.gerektigi tak-

dirde "n.e,vlun" kelimesi yerine veya yanında "yolcu tasıma üc 

ret"i düsünülerek,o hükn.ün uygulan.~as~ yoluna gidilebilecek-
,_ . 
1.,l!". 

n u k u k u n d ~ da, gerek Deniz Ticareti 

ve gerekse Sigorta Hukuku alanında,bu iki kavram aksi yönde 

bir örf veya adet mevcut olmadıkça, farklı kelimelerle ifade 

Bu;;ur: önemli bir sonucu ise.kara,h~va yolıe.rıyla. veya ic su-

larda(nehir-gölle~Ge) yap1lan taşımalar neticesi öden®cek tic-

:ret, "navlun" olarak kabul edilemiyecektir{t..rsı). 

dini göstermektedir; 

17. FAGRFOOR1.8 vd. 

18. Keza Posta !dareleri taro.fındı.ın denizde ycp::. lc.n tı::ıs:ı.ırn·:alo.r:
neticesi eld~ edilecek ~cretl~r d~.noviu~·un ~nlamı iceri
sinde kabul ediimemektedir{ııK 1016/2). 1 n g ili & n u
k u k ~ n d Q i~o,kar& tasımaları ( özellikle de~ir yolu 
tQSlmr.i.larında)ve ic sul~rda yapıl~n t~sı~~la~ neticesi öde
necek ücreti if&de icin de kull&nılmaktadır.&t&~~.L~w Dic
tiono.:ry,4.Ed. London 1968 ,s.793. 
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~ı Navlunun talep edilebilmesi(~muacceliyeti) yönünden; Nav-

1~.n e.lacaç:.., esya tasıma. {"""navlun) sözlesmesi:1in aktedi idig-i 

anda, bu sözlesme uyarınca dogmakta takat aksi kararlast1rıl 

~~ş olmadıkco ~ 19 ), yüklerin va~ma limanında teslimi anında 

muaccel olmaktad~r (ırK 1069).Ancak burada malların teslime 

h~zır edilmesi.navlunun talep edilebilmesi ici~ yeterli ka-

bal edilmektedir.örnegi~ fiilen teslimin, gönderilenin mal-

l~ı teslim aimaktan keçınmas1 vey~ teslime iliskin talimat-

lm--ı vermede i~~~l göstermesi nede~iyle gercekleşemedigi du-

rumlarda, navlun, malların donatan/taşıyan tarafından tes-

lime hazır edil~is olması sartı ile, hazır etme anında muac-

cel hale gelir. 

bir duru.~da {merchentable condition) teslim edilmesidir. Zi-

ra 01avlunun ödenip öden..-neyecegi (TT'i.'C 1072) bu duru.-n gözönlinde 

t~tularak beli~lenecektir. Navlunun ödenecegi hallerde ise, 

malların satılabilir durumda oimcsı.navlunun mikt~rına ve ö-

d~e sekline etki ede~ önemli bir husustuı'(1Tt\ 1071}, 

H~rhangi bir k~za neticesi zayi elmas~ sebebiyle mal tesli~ 

edilem.emisse, TTA 1072 uyarınca navlun ödenmeyecek ve pesin 
------------------~-
1~. N~vlunun pesin ödenmesinin(Advance Freight) kararl~stır:l 

m1s oldugu d~rumlarda ise, öde~e borcu yük teslim veya tes
lli:l~ hazır edilmeden önce ~uaccel h~le gelmektedir.Zira pe
sin rH•.nrlunde.(prepe.id fre:ight) \Öd~:ne, . y7. konismentc:nun im.za
l~w-nası veya geminin hareket ettigi anda(on the sailing ot 
t~ ship) vey&hut geminin tekrar dönı.~emek Uz~re lim~nd~n 
~yrıldıgı ~nd&~upcn final sailing; yapılmaktadlr.IVANf,Dic
tionary,2-3;?AGHfOOR1,140 vd. 
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ödenmis olan na-..llUn da geri alın.acaktır . .liK 1071~de ise nav-

lunun ödenmesi yerine, malı kabulun m~T.kiln olup olmadıgı dü-

zenlenm.istir. 

T~T. bu hususlar gözönU~e alınarak bir tanımlama yapılacak o-

lursa 

1 ~ N a v 1 u n r bir 
öngörü.l~n lime.no. 
UcrGJt tiz- " . 

nQvlun sözl~~m~3i uyarlncn, yükl~rin 
t.e.şııranaf>ı ka.r~:ı.l:ı§':ı öd~nı.'2ce;i gsr~kr,ı)n 
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Navl umm rn.ahiyetill.in be 1 irlen."'!lesinde haraket noktası. navlun 

sözleşmesi olmalıdır. Zira na·ırlun bu sözlesıme uyarınca ödene--

cek bir ücrettir.B-.. husus, navlun sczlesmesi nitelig-inde ol-

~~yan diger bir sözlesme uyarınca öde~~esi gerekli karsılı-

gın navlun ol.erak kabulüne engel olacaktır.Bu nedenlıe karsı-

]~sıla~ olaylarda öncelikle bir navlun sözles~esinin mevcut 

olup olmadıg-u~:m tespit edi imesi geregi ortaya cı:Y ... -naktad:;.r. 

Eu noktada deg:i. n i lmesi gereken diger bir husus ise , :1.av l u.n 

sözlesmesinden do~asına ragmen baz ı ödemelerin ~ tas ıma kar-

ş: :ı: l 1g-1 ödenen .bir ücret olmam.as:. nedeniy l e, Ticaret Kanu;ıu 

anlamında gercek bir navlun teşkil ede~iyecek olmasıdır. 

Bu cercevede,~hiyetin belirle~-nesinde kanun ve sözleşme dik-

~ate alınarak~ su hususların ortaya konması m~"'nkilndilr; 

ilonu.-m.ı:zu ilgilendiren kısmı itibarı ile navlun sözleşmesinin 

. ' . :un önemli unsur~ bu noktada önem tasımakt~dır; 

.11 ıK 1016. me.ddenin ~cık ifadesinden ve gerekse bugün b o -

20. ÇAGA,II.11;0KAY,31 vd.;~[t~. Psni~ Huk~~"na~ iZyQ TQ~l~ 
~~cvlıaı.~) nu.k~v~lol~rindo~ Dog~n K~nu~lQr ihtilQf l, ~nka~~ 
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les~elerinin mahiyetine uygun düştUgü kebul olunan ....... 
J.. ~ -

t i s n e. s ö :t l o 6 :m o z 1 '1 (BK 355, 364, 365, 366) bakım:ım-

da;) o z Q. s l l bir nitelik tasımaktadır. 

Buradaki ivaz, "eşya tas:ı.iına ücreti'' (mnavlun)'dir. Bu neden 

le navlun sözleşmesi olmaksızın bir taşımanın yapılan haller-

de navlunda~; navlunun söz ko~usu olmadıgı hallerde de,nav-

lun sözleşmesinden bahsediiemeyecektir(~~).Bunun sonucu ola-

rak, donatan/tasıyanın kendi malını tası~as:~ kaptanın kendi 

hesabına mal tasımesl veya kaptanın bilgisi dahilinde ol-

maks ı zın r:hal yüklenip tasınre :ı. s olmas:;. .... vb. ücrets i z tası-

malar2n{free contract~ söz konusu oldugu hallerde,navlun söz-

lesmesinin varlıg:ndan söz edilemez. 

- Do~atan/tasıyanın kendi mal ı ~ı tasımak sureti ile e l de e-

- K~ptan:n kendi malını tasıması halinde, TTK 1C04 uyarlnca 

yasagı ihlali sebebiyle ödeyecegi ve yine haberi olmaksızın 

gereken navlun ise, artık bir t ~ ~ m i n a t niteliginde 

olup. gercek bir nevlun degildir. 

~l. 1 n g i l i ~ Hu k u k u n ~ a d a.bu hususta aksine 
b.e.gla.y:ıcı bir örf veya taraf ler arasınde. şüphe v~ te:ıreddüte 
yer vermeyecek derecede ~cık bir e~l&srn~ olmadıkca,navlun te
s:ma karsılıgı ödenecek licrettir.FAGHCOR1.5 ;G1Lt~Op~ Ana 
!:lı..ru:JS:rh~ ıe.n- of ~dmiro.lty. :a:r-ocklyn 1957,. cn.s s.2&L 
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N~vlun sözlesmesi ba.k:unından, bir esya tasıma taahhüdünün ya 

pılm.::.s olması ve yliklerin zilyed.liQ"inin elde edilmesi diÇe:r 

önemli bir unsuru teskil etmektedir. 

Navlun sözlesmesine göre tasıyanın asll borcu," yükün to.s1n-

m·:wıdır" dır.Bu borcun yerine getirilmesi ise, yükün bir yer 

den baska bir yere. kendi bakım ve koruma mükellefiyeti al-

tında taşımayı üzerine alacak sekilde yai)acagı bir "tasıma 

ta.ahhüdü" ve bu taaahüt uyar::.nca yükün tasıyan.::.n fiil! 

darına,yani zilyediigine b.::.rkılmlş elmasına baglıdır. 

Bu unsur, bazı carter sözlesmelerinin navlun sözlesmesi ola-

ra.k degerlendirilip d~gerlendirilmeyecegini Delirl~mede esas 

teskil etmektedir.Bu ise, yine bu sözleşmeler uyarınca öde~-

mesi kararlastırıl~n karşılıkların,navlun 

cakları 'hus·~suno acıkllk getirıacekt ir. 

biır eşy-e tasıma taaıhhüdü mevcut degildiı--. 
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yılan bu sözlesı:neler uyarınca ödenecek karsılık (hire), bir 

navlun degil, mutad anlamı ile kira bedeli olar~k kabul edi-

nun1 bir düzenlemeye sahip olmayan zaman carter sözlesmeleri 

uyarınca(~~)ödenecek karsılıgın (hire),navlun olup olmadı-

gı ise yine öncelikle.bu sözlesmelerin,navlun sözlesmesi sa-

yılıp sayılam--~asına göre belir1enecektir( 20 ). Bu belirleme 

ise, bu sözleşmede de tasıma taahhüdü· unsurunun mevcut o-

lup olmadıgına bakılarak yapılır. 

Zaman Carteri Sözlesmesinde,Cartererin(tasıtanın} ticari a-

landa sınırlı da olsa, kaptan ve gemi adamlarına talimat ver-

me yetkisi vardır.Ancak, geminin gerek teknik gerekse tica-

--------------------
:;.;;a, Uygulaı.ınada bu tip sözlesm.ele:r ıcın "Gemi Cart.eri"' ibaresi 
kullanılması nedeniyle,buniar navlun sözlesmelerinin bir tü
rü olan gercek Carter Sözleşmeleri ile k~r1st1r1lmaktadır. 
OKAY.II,3 ;AKINCI,13. 

23. 1ngiliz Hukukundan gelen bu deyimin,cesitli hukuklarda hem 
navlun sözleşmesi niteligindeki zaman carteri hem de bu ni
telikte olmayan gemi kiralru.~alarını ifade etmek üzere kul
ianı ldıgı dik...kate alın.~alı,buna göre degerlendirme yoluna 
gidilmelidir .OYJ:ı.Y, II. 26. 

~4. ııK 1075 ani~ındaki navlunun zaman ilzerinden hesaplandıgı 
sefer ca:rterinden f~rk::ı. icin fark:ı icin bkz ileride S3.,II, 
2,b,ba. 

25. Bu konudaki tartısmalar icinbkz.Ç~FALIR,2o.m.Qn ÇQrt~ri Söz
io;::.;mQ;;;i C:io.y:;.mlQnmo.mı~ Dcc~nt l ik To;;;i i , J:stan.bul 1989, c. 4;.ı 
\,,rd. ~OKAY, II A: vd. ;Akıncı bu sözle$m®yi, ''Gemi Tc.hsis M~ko.
velesi" ola:rak isimlendirmektedir.AKINCL19. 
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le burada d.iger c:ıplak çemi kiralamalarının aksine geminin 

kullanılmak üzere carterere terki gerceklesmedigi ve eşya ta-

sıma borcu da önde geldigi icin, h Q k i m 

u s u n d. c. ( :.ı'7} , hu sözleşmeler de birer nav-

lun sözlesmesi olarak kabul edilecektir.Şu halde, bu sözleş-

meler uyarınca ödenecek karsılık(hireimutad anlamı ile bir 

kira degil, navlun'dur(~3 }. 

yük e k s i k t e s l i m edilmis olmasına ragmen,tasıyan 

Taşıtanın talebi üzerine (7f'"K 1039), voy~ 

tasıtan tarafından böyle bir talep yapılmadıgı gibi, ı.ı.K 

25. Geniş bilgi için bkz CAKALIR,67 vd.;W!LSON,104 vd;CAGA.II. 
7-8 ;OYv.~Y.II,3-4 ;AKINCI,19-2C. 

27. CAGA .. II ~ 12 ve dn8 ~ SCHLEGfü ... BERGER-i.1ESECKE S 556, No. 20 ve 
ABRAHAI:i 93 (0KAY,IL5 dn14'den naklen): ~URD:tNGEE • .Dionl.5lt
schrlft tür Dousch~s Rccht H~tt 5/1957rs,257CAKINCI,II,21 
dn15'den naklen).Bu dogrultuda bir Y~rgıtay Karar~ icin bkz 
Y,lLHD,9.11.1983 T., 63/4532 E. ve 83/5431 K.Say:lı karar 
ER!~, ıi\e:.klw"'Ia~ 1 :ı-:ı:ct HM~.t ı l Türk Ti Cf.ilZ"'Qt rZo.nUinU D~ni~ T.lc~
r~t 1 wG Sigorte. C.II:L~nk~rtı 1990,zL1460-1461;1'1ahiyeti ko
nusunda tartısmala:r ve genis acıklama icin .bkz.CAKALIR,42vd. 

28. Zaman C'5l.rter Sözleşmeleri, ilk olarak "Demise Cha:rter" sek
linde ortaya cıktıi-ctan sonra ... farklı bir grelisim gösterersk 
bugünkü niteliçini kazanmıştır.Ancak gecmişten gelen alıs
kanlıkl~ bugUnkU standart z&.~an carter sözlesmelerinde, 
"own~r agrees to let" veya "charterer agrees to h:ire" gi.bi 
e:s:ki :Dazı:i.fadelere yer verilmektedir.Bunun d:ıs:ande.., bugün 
zaman ca.?'te:rle:rinin "kü··alarn.a" ile bir· iliakisi .söz konusu 
degildir.FAG:Hk~OOR1,46 vd. 
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1040 cercevesinde söziesme feshedilmis olm~dıkça,bekleme sU-

resi~in sonunda(Tr~ 1039/II), 

yola cıkabilir.Ancak böyle bir durumda da, tasıyan tasıtana 

kars: , söz l esmede karar l astır ı h:n ş ol an na.v l unun taı.-nam.ı ve 

TTK.1039 'da öngörülen diger kalemler icin talepte bulunabil-

me hakkına sahiptir(TTK 1039/I-II)\~9 ). 

rıK 1039 'de tam olarak ödenı.-nesi öngörülen bu navlun {ölü Nav-

lun~ Dead Freight), g ~ r c ~ k an 1 ~ m da bir n ~ v-

l u n dur. Zir~ tasıtan tarafından,yUkün kısmen teslim edil-

mis olmasına ragmen yola cır..m.a talebinde bul:ı.4nulma.sı veya 

bekleme süresi sonuna kadar yük tamamen teslim edilmis olma-

mesına raymen sözlesme~in feshine gidilmemesi,tasıyanın,tası-

ma taahhüdUnü yerine getirmesini istemek hakkından kısmen 

feragat anla..~1na çelmektedir. Ancak bu hallerde de tasıtanın 

gemide yük icin kendisine tal'lsis oluncı.n k::.sm:ı kul lar .. ~a hakkı-

saklı kalmaktad::.r( 30 ).B~rada kan~n, yükün teslimi hususunda 

huk~en bir borc veya mükellefiyet getirmemekte ve böylece 

ortada bir bcrcur. ihlali söz ko~usu olmad:ıg:ında~ yüklen.~eyen 

kıs:m bakımından da,tasıma taahhüdünün gerceklestirildiÇini 

29. Akıncı,Tf.K 1043 de zikredilen yUkUn bekleme süresi sonuna 
k~dar hic teslim edilmemis olması ihtimalinde de ölU nav
lanun söz konusu olacag:ın1 helirtmektedir.(AKINCI,472);0y
sa 11K 1043 ün ~clk ifadesi karsısında, böyle bir durumda 
artık bir ölü navlunun degil,pismanlık navlunu. talep edile
bilecek miktar e.rt:ı.k ölü ne.vh:n teskil edemeyecektir.Simdi
den işaret edilmelidir ki bu miktar gercek anlaı.-nd.a pisman
lık ~avlunu da aeÇildir.bkz il®ride s.21 dn.35. 
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v~ bunun karsılıgı tasıma ücretinin (navl~n) de tam olarak ö-

li~i bir borc oldugundan, sözlesmede kararlastırılandan az 

yiil< yüklenmesi bir söz1esmeye aykırılık(Breach of Contract) 

teşkil etmektedir( 32 ) .Taahhüdünü bu sekilde ihlal eden tası-

tan1n,tas1yana ta.~ navlunu ödeme borcu devam edeceginden,tes-

lim edilmeyen yüke iliskin navlun (Deed Freight} (33 ) ,bir 

taz.~inat niteli~inde görülmektedir. 

sonra cıkan r~~lmayan bir hal sebebiyle~ 

- gemi zayi olur ve bunun neticesi sözlesme kanunen sona e-

31. Yü.ıi.ctin. tesli:m.i.tasıyanın borcunu if~ edebilmesi acısından 
alacaklının önceden yapması gereken bir muameledir(BK 90). 
Ba nedenle, yükün teslim edilmemesi lıir alacakl1 temerrüdü 
teşkil edecektir. Ancak sözlesmeyle, ta."ll ve dolu yük ~ ful l 
aıııd compiete cargo }yüklemek bir borc haline getirilebilir. 
Böyle bir durumda.taşıyan BK 106 ve 107.nci maddelere daya
na-rak akti tesh edebilecegi gibi, eksik yükleme sebebiyle 
mahrum kaldıgl navlun~, sair masraf ve ugrad:gı zararlar: 
dil isteyebilir.CAGA.IL22-23 ve dn2 ;OYJ\Y,ILlC0-101. 

32. W!LSON,278 ~PAYNE And IVAı"1Y.267 ;BROD1E.65;1V&1."(,Dictio
n&ı.""'}I' ot 6hipping LQ~. Landon 1984, ~29FFAGHFOOR1.256 vd. 

33~ Bunun miktarın~n hesaplanmasır bezen sözlesmede belirlenen 
acık şartlar uyarınca (örn.egin sefer ca:rterlerinde," maktu 
zarar ve ziyen şartı= liquidated. damages clause'' seki.inde 
vb.) yapılmaktadır.Sa.yet böyle bir sart yoksa, yükün tama
men yüklenıı.~esi halinde ödenmesi gereken navlundan.tasarruf 
edilen m&srafiarın i~dirilmesi surstiyle elde edilecek mik
tıar ve bu sebeple y~pılan masraf ve ugranılen zararlar tes
pit edilerek hesaplama ya.p:ı.lacakt:;.r.W:ilSON,278-279 ;FAGHFOO 
R:L270vd. ;:BROD!E,S5-66 .:~Ch~:rt$r1ng And 6h1pping TG~ 
V~I, 13.Ed.lendon 1977,~.36. 
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rer CIT"K 1084/I}, v~y.o 

- Taraflardan biri aözlesraeden cayarsa(TTK 1088}, 

t a s ı t a n , yolculugun tamamlanan kısmı için bir navlun 

ödemekle yUkU.-nlü olu:r{TIK 1084-1088/V}." M e s a f e n a v-

l u n " u olarak isimlendirilen bu navlıı.m, yapılan tasıma 

karsılıgında yolculugun tamamlanan kısmı icin ödenen bir üc-

ret,yani g 3 r c ~ k ~ n l Q m d ~ b i r n ~ v 1 u n dur. 

Mesafe navlununun ödenmesi icin,yükler em.,iyet altına alın-

mış veya kurtarılmış olmalıdır.Bu navlunun miktarı, yolculu-

çun taı.~amlanan kısmın:;,n tilin yolculuga oranına göre hesapla-

nır ve kurtarılmış yüklerin deçerini asamaz. 

:i:ngiliA: B u k u ~ u ~ d ~ i~Q, mesafe navlunu yükün 

kararlastırılan limandan baska bir limana bosaltıldıgı hal-

de, katedilen fazla mesafe icin talep edilecek navluna den-

mekted:i.r.Bur.ada da, mahiyeti iti:Oa:n.yle, gerçek bi:r navlun 

söz konusudur~ 3~) .ör~egin sözleşmede kararlastırılan varma 

limandaki buzlanı.~a tehlikesi nedeniyle kapta~ yilkü en yakın 

ernniyetli bir limana yükleri bosalt1rsa bu ekstra m~safe i-

cin istenecek n~vlun, bu ~hiyettedir. 

34. BES,41;N"J.)OGAl.~,An~iklo?~~iK D~ni~cilik Sö~1Uwil,2.BQ~k2 ıs
tQnbulrl962r=~l59~!ngiliz Deniz Ticaret Odasır bu hususu 
açıkca dliz®nlemiş olan bir carter sözlesmesi tipi hazırla
mlştır. (bkz.BES,41). 
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sından önce(lıK 1040)ve yolculuk başladıkta~ sonr~(r"ıK 1041) 

tasıtana tek taraflı olarak.her zaman sözlesmeyi feshedebil-

me clanagı tanımıstır(s0 ). Ancak bu olanagın kulla~~ası-

nın karsı l ıgı olarak, tası tan, ''Pismanl ık Navlunu " nu öde-

mek ve cesitli masrafları ve zararları da karsılamak borcu 

altındadır.Böylece tasıyanın keyfi şekilde sözlesmenin fesh 

edilmesi( 3 G) yüzünden zarara ugra.~asına engellenmektedir. 

Pisme~lık Nav l unu . tasıma karsılıgı ödenecek bir meb l ag o i ma-

ması nedeniyle çercek anlamda bir navlun degiid i r (37 ) .Kanu-

nun ödenmesi n :i. ö~gördügU b:.ı pare.n ı n { 3 e} huk;ıki mahiyet i, 

35. ııK 1040-1041 deki esaslar kural olarak tam carter l erde 
uygulanır.Kısmı carterler bakımından ise mesele TTK 1C45 de 
hükm0 baglanmıstır.Fesih kırkambar Sözlesmelerinde de milin
kUndlir.Kırka.ırı.bar sözlesmelerine ilişkin TTK 1047 sadece yük 
lemeden sonraki fesihten söz etmekte,yüklemeden önce fesih
ten bahsetmemektedi~.Bununle birlikte doktrindeki baskın gö
rüş .bu boslugu, .ı.rK 1045/I -1.b. h:.fr'-m.UnUn kıyasen uygulamak 
sureti ile dcldurularak, fesih hakkın2 yüklemeden önce de 
tanımaktadır.CAGA,II,290 vd.; AKINCI,501-502;0KA.Y,II,245 vd. 
Ayrıca belirtilmelidir ki,t~sıyanın i.1.K 1043 uyarınca.bek
leme süresinin sonuna kadar hiç yük teslim edilmemesi ha
linde TTK 1040 ve 1042 ·ye dayanarak talepte bulanma imka
nı sayesinde isteyebilecegi pismanl::.k navlunu gercek anlam 
da bir pişmanı ık navlun~ sayı lm:e.z zira buı-ada tası tan ta.ra
fından bir fesih söz konusu degildir. CAGA,IL24 ve d.n 14; 
OY-.AY .• II, 242. 

36. Kanun, "ce.)"1na " deyimini kul ia:11-nakta ise de ):)ur~da süresiz 
" f es1~ i ihbar h.akk ı · · söz konusudur . Bunun ku 11 an :ı l mas :ı y la söz-
1 eşme ileriy0 dönUk olarak fesih anında~ aonras~ icin orta
dan kalkar.CAGA,II,286 dn4. 

37. Kaipsüz, pişmanlık naviununu. navlunun nevileri ar~sında 
saym&ktadır.f~SUZ~ Gsmi MGhni, ~nkQrQ 1990.s.6~. 
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;;ı; ıa s :ı. n e." yakınlık göstermektedir. 

öncelikle belirtelim ki, pismanlık navlunu ne .bir ceza1 sart 

ne de .bir tazminattır~ 39 }.Zira bunun öderli"nesi borcunu dogu-

ran fesih olgusu.bir hakkın kullanılması olup.sözleşmeye ay-

kırı bir da·vranıs teşkil etmemektedir. 

öte yandan pişmanlık navlunu, kanun! bir " pişmanlık akçesi" 

(-zamanı rücu) de teskil etmeyecektir(40 ).Zira pismanl1k ak-

cesi, önceden, en gec sözlesmenin yapıldıgı esnada verilir. 

Böyle bir miktarın verilmis ol~ası, artık asıl edimin ifa 

edilmeyecegi anlamı~a gelmez.sadece dönme yetkisinin saklı 

tutulmasını saçlar.Keza karsı taraf da,borclunun verdigi mik-

t . k. ı~ .ı.. k .. ' . d"" .. ' . t ~ ~ ) Cy arını ı ~a~ını verere sozıesmeaen oneDlilr,~- .v sa pis-

38. Bir Yargıtay kararında da" ... Niteligi ne olursa olsun pis 
m~nlık navlununun denizcilik tasımac1lıg1nın özelligi ne
d~niyle fesih hakkının kars1l1g1 olarak ve tasıyan1n vaz
geçme nedeniyle uçram.ası muhtemel zararları gidermek .amacı 
ile ödenen bir miktar para oidugu anlası !maktadır .... , sek-
1 inde mahiyeti açıklanmaya cal:ı.s1lmıstır. Y.11.HD .. 27,12. 
1988,E.3972 ve K.7932 sayıl~ kara~ icin bkz ER!S.431 vd) 

39. K:rs. TL'"fC1L, Giris, 141.; SCHAPS-ABRAHAi"'1. $580. Ne. 4 (OKAY, II. 245 
dn 942'den naklen) 

40. Aynı dogrultudaSEROZAı.1, SözlosmQdGn Dö~c. !ztQnbul 1975 
:s.225 dn32rKrs.CAGA.IL288-289 dn16 ;OKAY,IL245 dnS42 de 
~nılan yaz&rlar;CQga,pişm&nl:k navl~nu'~un bir cesit za.~a
nı rücu oldug-undan hareketle mal~iyetini su seki lde if~de 
etmekt~dir ~ "pism~nl :ı.k navlunu, fesih halr-.kının kul la.n:;. lma-
31 icin vıerilrn.®s1 ··.re mikta:rı k.armnl~ emir ve teflbi t ıedi 1-

. ' 'h. ,._ ..,, ı - . t"';'.Şil\ ".'.'11.11 ' ' M ~ D .; '"'"'-! mıs o.ı.ı:•.m Dlr .uea.e.ı.a.ır.~1111 .. r.ı.Sm.Qihl.K .nO.V.d.~nunG Q.o.4"',.ı..a.cQ-

rızıt Hul-tu.k:.:ı. v~ Y1~rg:ı.tQ}" i<o.rc.rl1ll":l S~mpoeyum.u, B:i ld.ir:i. l0r
T~rtl~mQlQZ' V'.U e Ank1il"•:l 19~0 r G, 167. 

41. ~:ti'iAY/~1/Bü"RCUOGLU/ALTO?. '!1.iıkinı~y Borç:lo.r Hukuku G~n~l 
tiükUml~ır, 6. :Bız.ıa tstr.:ın:Oul 198cL ızi. 471 ~ TuliC..P;rYı-G, TU:;rk oorç-



manllk navlununda dönme hakk~ sadece tasıtana tanı:rmns olup, 

bir kere ödeme yapıldl mı artık asıl edimin ifa edilmeyecegi 

acıktır. 

Pismanl ık navlunu mahiyeti iti.barı ile "Dörıaı:ıe cezası" na yak-

laşmaktadır.Zira dö~~e cezası, .borclunun sözleşmeye aykırı 

davranmasına gerek göste:nnedigi gibi,bununla borciu ifa zama-

nında veya daha önce,dö:a~e cezasını ödeyerek asıl edimini i-

fa mükellefiyetinden kurtulabilmektedir. 

öte yandan bu dönme hakkı sadece borçluya tanınmış bir hak-

olup, alacaklı bu olanaktan yoksundur. Dönme cezasının, dön-

me nak..kı kullanılırken öde~~esi ise, asıl edi~in artık ifa 

edile~iyecegini kesin olarak ortaya koymaktadır(42 ). 

Bu unsurlar pismanlık navlunu bakımından incelendiginde;Bu 

rada fesih imkanı kanun tarafından verilmekte,hununla bir-

likte dönı.~e cezası mikta~ının tespiti bakımından taraflara 

kanunt düzenden ayrılma serbest! tan1nmaktadır (~~).Ayrıca, 

pisma~lık navlunu sözlesmenin fesh edildiçi anda muaccel o-

42. TE~1NAY/AıniAN/BURCüOGLU/ALTOP. 470 vd ;TUNCO~.ı.AG,863-864. 

4.3. CAGA,IL287 dn9.;Nitekim. .bir Yargıtay kararında," ... TTK. 
nun 1040 ıncı maddesine nazaran en az navlun bedelinin ya
rısının pismanl:..k navlunu olarak istenebilecegi .... "sek
linde ifade ile de. tarafların aksini kararlastırabilecek 
leri kabul edilraistir.Bu karar icin hkz Y.11.HD.24.2.1987 
tarih.87/7691 E. ve 87/1017 K. sayılı karar {ER!Ş,430-431 
vd.) 
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lur .. 

A n g i c- S Q k s o n H u k u k u n d & is®,yükün teslimi 

bir borc oldugundan, aksine bir davranış sözlesmeye aykırı-

lık (Breach of Contract) nedeniyle bir tazminat borcu dog~ra-

caktır(~4 ).Bu yüzden artık pismanlık naviunundan söz edilemi-

yecektir. 

1 n . ' g 1 J. i z n d e. benimsenen esaslar uyarın-

ca, tas1yan elinde olmayan nedenle~ yükü kararlast:r:lan ll -

manda teslim ede~e~isse, yükle ilgililerin hesabına, yük üze-

44, CAGA, IL 23; OKAY, II.. 225; TEiCU .. , D~ni;ı; Hukuku, !st!:4:n.b~l 1988, 
s151.:Sözlesmeiere konan "penalty (veya indeı:n.ı"'lity)clause" 
u ile sözlesmenin ifa edilmemesi halinde kusurlu tarafa taz
minat ödemek mükellefiyeti getirilmektedir.Fakat burada za
rarın ispatı aranırke~,ödenecek tazmin~t navlun miktarı ile 
s:ınırlanmaktadır.Bu kloz su şekillerde ifade olu:11-naktad~r; 
~' •·pena.lty for ncn-performance of this aç:reement esti:nated 
arrıotmt of freight ... veya ı'! " pe~al ty for non-performance cf 
this agreement prcved dama.ges notexceeding estimated fu"Yıount 
of freight''.Ancak bu sartlar hukuken gecerli degildirler ve 
zar~ra ugrayan taraf bu sarta ragmen fiilen uÇ':r-amıe. oldugu 
zar-aırın tUı:-nlinU tazmin ettirebilecektir. (IVAI'iY. Dictionary, 
104;BES,61;CAGA,IL294;0KAY,IL245 dn.941), Bu til:r klozla:r 
TUrk-~lman HukukiQrı b~k~mlnd~n gecerlidir. Ancak ı"ıK 1040 
vd.(HGB §580 vd.) da yer alan pişmanlık navlunu siste~i.taz
min~t esasına dayanan bu sartlara oranla daha tercihe sa
yandır .Zira en azından pişmanlık navlununda zararın ispat-
ı arı.ma:5:ı sart ı a:ran.-namaktad.::ı.r ( CAGA. IL 294-295) . 

45. ''Beı.ck treight" terimi icin " geri s~nik (""avdeti navlunu " 
deyimi kullanılm~kta ise deCT'öGL~C1,lkti~~di v~ nukuk1 7@
~imloi Sö~lUgU, ~.B~zkı lGt~nbul 1979, s,43).bu ibare sözü 
edilen bedelin ödenecegi t~~ halleri içeren bir anlama sa
hip olmaması nedeniyle tercih edilmemistir. 

24 
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rinde uygun tedbirler almak yetkisi -.. le g-örevi altındadır. An-

c~k sonradan tasıyan bu nedenle yapmıs oldugu masraf ve ugra-

mıs oldugu zararları iceren bir karsıl1çı, yükle ilgililer-

den istemek hakkına sahiptir.1:ste bu karsılık !ngiliz Huku-

kunda "Back Freight" ol .e.rak isimlendirilmektedir ( 4.ş) • 

Yükün varma limanında teslimini engelleyici durumlar su hu-

suslardan kaynaklanabilir;- Gönderilenin yükü almaktan kaçın-

ınası veya makul bir sürede teslim almamıs olması veya tes-

lime iliskin talimatları vermede ihmal göstermesi ; - Yükün 

bölgesel bir yasak sebebj ile (Local Prohibition),bosaltılma 

sının mü.irJcün olma.~as2;-1stisna1 tehlikeler(Excepted Perils;. 

Böyle bir durumda, tas1yan,bizzat veya ge~ellikle kaptan va-

sıtasıyla, o a~da yük icin en uygun ve ekonomik tedbirle-

ri, yUkle ilgililer hesabına almaya yetkilidir ve bu aynı za-

manda onan acısından bir mUkellefiyettir(~7 ).Bu tedbirler du-

rume. göre( 4 e), - ya masre.fları gönderilene ait olmak üzere 

yUkU bosaltarak bir ambara (Warehouse)teslin2 edecek; - v~eya 

bu malları kendisine veya baskası~a ait bir gemiye yüklete-

rek, yükle ilgililer icin en elverisli diger bir limana veya 

tekrar yükleme limanına tasıyacaktlr~ 

46. BROD1E,64;W1LSON,278;PAYNE And IVAM"t,266-267;SCRu!ıON,338. 
Akdogan'ın,(Back Freight} ·ı bir Pismanl:k Navlunu olarak 
nitelendirmesi yerinde degiidir (AKDOGAN,43).Zira burada 
herseyden önce bir sözlesmeden cayma söz konusu degildir. 
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karsılıgında kararlaştırılan navluna hak kazanacak; buna ila-

veten başka limana veya yükleme limanına yolculuk icin yap-

m1s oldugu masrafları ve uygun bir ücreti de, "Be.ek Freight ·· 

ismi altında yükle ilgililerden talep etmektedir. Bir olay-

da ("<Q""''), petrol yükünün ''Londra" dan. "Le Havre" a tasınması 

hususunda bir sözlesme yapılmıs ve konismentcda. yükün gemi-

nin varma limanına ulasmasından itibaren 24 saat icerisinde, 

yükle ilgililer tarafından teslim alınacagı şartı konulmus-

tur. Gemi "Le Havre" a varın.ıs ancak ertesi gün, limanda sa-

vas gerec lerinin. mevcudiyeti nedeniyle,. 1 iman maka..ml ar·ı tara-

tından limandan ayrılması istenmiştir.Bunu~ üzerine.aynı ma-

halde bulunan diger bir limana gitmis ancak burada da boşal-

tamay:ınca tekrar "Le Ha·.,ıye" a dölr' .. ·::ıüs ve kendi gözetiminde 

kalmak üzere~ lima~ dısında ylikUnü gecici olarak layterlere 

boe.altmıştır.4 gün sonra gemi.yükünün kalan kısmını da rıhtı-

ma bosaltmıs ve denize acılm.aya hazır hale gelmiştir. Fakat 

tee:lim alma hususunda hiçbir talep gelmeyince, ka:ptan petrol 

yükünü tekrar yükleyerek ''Londra" ya geri dönmüştli:r.Bu olay-

la ilgili davada. mahkeme tasıyanın,çidis navlunu icin oldu-

gu kadar, dönüs yolculugu navlunu ve yaptıgı diÇer masraflar 

icin de bir talep hakkının oidugu sonucuna vaırmıstır. 

GörUldUgü üzere,•· Be.ek Freight" , tas1ma kars:ılıgı ödene-

cek bir ücret olmaktan ziyade. bir tazminat niteligi tasımak-
--------------------49, Cargo Ex Argos davası{1873)icin bkz DOCKRAY.244 vd. 
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tad::ı.r( 00 ).Gercekten de burada ta.s:ı.yan, zilyedl:içinde bulunan 

mal ilzerinde,sözleşme uyarınca dogan koruma ve muhafaza mü-

kellefiyeti neticesi yükle ilgililer hesabına bir takım ted-

birler almakt~dır. Daha sonra bu tedbirler nedeniyle yapmıs 

oldugu masrafları yükle ilgililerden. "Ba.ck Freight" olarak 

talep etmektedir( 01 ). Bu nedenle artık gercek anlamda bir 

navlundan söz edilemiyecektir. 

Eşya tasıma ücreti ve teferruatından olan masrafların kapsa-

mına nelerin girecegi, ııK 1075 'de düzenle~~istir.Bu madde-

l- Ayrıca kararlastırılmadıkca, navlun dısında kapo,prim.bah-

sis gibi hiçbir şey istenemez. CITK 1075/I. 'l 

11- Taraflarca aksine bir anlasma yapılmıs olmadıkca.kılavuz 

liman.fener ücret ve resimleri çibi gemiciligin adi ve fevka-

lade masrafları tasıyan tarafındaD karsllanacaktırrTTK 1075/ 

II.). 

Bu noktada.ikinci fıkradaki tercüme hatası nedeniyle. madde 

lafzının daha iyi aniasılabilmesi bakımından.su hususun dik-

kate alınması gereklidir; 11K 1075/II'de yer alan " .... ve 

30, BABTLE.192 ;FAGHFOOR!.273. 

~1. !U~~ HWıı..mu nQklm~nd~n ııK 995,1057 den h~raketle benzer 
bir sonuca v~rılabilecektir. 
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hususiyle ... " seklindeki ifade, mehaz Alman Ticaret Kanunu. 

CHGB) S 621 deki " ... wie ... " kelimesinin Cj 2 ) anlamına uygun 

cl~rak,. ''gibi'' biciminde an lası lmal ıd:ır. Böylece, yine aynı 

fıkrada sayılan· • ... kılavuz, liman,fener,römorkaj,karantina, 

buz k1rdlrma ve bunlara benzeye~ hususlara müteallik resim 

ve ücretler ... "in,esasen gemicilig:in ad1 •ıre fevkalade masraf-

lar:>.na örnek ve:r.nek üzere sayıld:ıçı ve bunların sınırlayıcı 

bir nitelik tasımadıgı daha iyi bir sekilde görülebilecekti~ 

B;ı örnekler esas itibar:;; ile liman masraf ve ücretlerini .be-

lirten örnekler niteligindedir. 

' ' i.i~an Masrafları " denince, gemi l im.an:ı. terk edinceye kad.e.r 

gemi {""?ort Charges} ·v·e yük (""dues on cargc ) icin ödenen tüm 

paxalar an lasılmalıdır. Bu kapsama giren liman masraflarına 

örnek olarak r k:;; lavuz .. karantina, römorka.j r talı.mil tahliye .. ""' ucre1..-

leri,mavna kiralar:ı.,r:ı.ht:ıım resmi,mu~:yene,kontrol .. mal:ı.n ölcü.1-

me~i .. tartılması gi.bi kalemler verilebilir\ 03 ).Bunlar esasi-

ti.barı ile, ke.mu hiz..-netlerinden ve tesislerinden yar-·a:tla.nma 

neticesi öde~en parelard1r. 

Ancak, '"liman ücretleri" ise, geminin kendisine yapılan bir 

hizmet karşıl:ı.Çl, özel Hukuk Kurallar~na gere ödeyecegi gi-

de~lerdir(~~).örnek olarak.doktora ödenen para verilebilir. 

---~---------------

54. GöGfüL Lim.an, 1 SO . 
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iii- ııK 1075'in 3.fıkrasında. tasıyanın sorumlulugu dışında 

kalacak masraflar acıkca belirtilmistir.Bunlar; 

- Müsterek Avarya teskil eden masraflar. Bu masraflar, TTK. 

1179 vd. uyarınca gemi, yük ve navlun arasında garam.eye('""pay-

lasıma) girmektedir. 

- Yalnız yükün muhafazası.emniyet altına alın.~ası, ve kurta-

rılması icin, tasıyanın karsılamak zorunda oldugu normal ko-

ruma tedbirleri dısındaki koruma tedbirleri(bkz.iıK.995.1086 

/I.1088} neticesi yapılan masraflar yükletenlere ait olacak-

tır. 

Ancak bu hUkmUn emredici bir nitelik tasım~~ası sebebiyle.ta-

raflar bu maddenin getirı::ııis oldu~u düzenlemeden ayrılarak ce-

sitli ilavelerin ve indirimlerin yapılması da mili-:lkündür. 

~) llK.1075/ Il. fıkra uyarınca tasıyan gemiciligin adi ve 

fevkalade masraflarından sorumlu olmakla beraber, bı.mla:r1 

önceden hesap etmek suretiyle~ navluna ilave etmektedir( 0~). 

:b} Ekstr,:llo.r,_bunlar navlun tespitine dair .konfera,ns tarife-

lerinde öngörülen.(özellikle k1rk~"'nbar sözlesmelerindeki) 

bir takım zamlardan meydana gelmektedir. Bu ilave miktarlar 

{additional su.'"i:AS), konferansın iliskin oldu~u bölgelere göre 

--------------------55. G~nis bilgi icin bkz.iieride S3.,I. 
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degisiklik göste:rmektedir.B~na, Kuzey Denizi Tasımalarında 

kıs zammı. 10 metreden uzun yUklerde her bir 1000 Kg veya 

metrik küp icin al:ınan ilave (Long Length Additional) kam.bi-

yo farkından dogan zamlar, tasıma türüne göre 5000 veya 

10.00C Kg.ın üzerindeki paket,fıcı,c~vallar ici~ ton basına 

alınan ilave (Heavy Lift Additional), örnek olarak verile-

~ccuztomed) deyimi, kaptan tarafından yüke özen ve dikkat 

gösterilmesinde~ dolayl, yükle ilgilinin, taşımanın türüne 

rüne lparticular trade) veya o yerin örf adet kurallarına gö-

re(custom of place} miktarı degisen ve navlu~ dısında,kapta-

na ödem.is oldugu parayı ifade etmekte idi (°' 7 ) • . 

Ancak sonradan, donatanın ve yükle ilgi 1 i:ün ~enfaa.tlerinin 

catıstıgı durumlarda kaptanın, do~atan aleyhine h~reket ede-

:b:ilecegi ve buna benzer sair bazı olu.-nsuz sonucların dogabi-

leceçi düsünülerek, kanun taraf ından,kapta~a yapılan bu öde-

meleri donatana verme yükümlUlUgU getir:ilmistir{11.K 100:3 ) . 

Günümüz denizciiik uygulamas~nda, kaptanın bu parayı isteme-

si seklindeki eski anlayış zamanla degiserek, yükle ilgili-

--------------------
5~. GöGER,Navlun .1249-1250 : CAGA, IL 230 : BROD:i:E, 14 vd. 

57. CAF.VER,1212 ;IV&~,Dictiona:;ry,127;R1DLEY,121;GöGER.Navlun 
1247; AKDOGAl"'L Sözl ilk, 395 ; Uygulamada .. "Priraage", "Hot Non~y" 
olarak da i:simlendir:Li.mektedir. JOW!TL 1402; BLACK, 1354 ; 
W.AHL,227. 
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nin sözlesme ile belirli bir meblagı veya navluna yapılacak 

belirli orandaki ilaveyi donatana ödemeyi Ustle~~esi bicimi-

Hukukun d Q da( 3~). genellikle konis-

mentodan kaynaklanan bu sart, kaptana bir talep hakkı vermek-

le birlikte.kaptan, donatan/tasıyanla(Shipowner} yapmış oldu-

gu anlasma uyarınca, bu hakkını ona devretmektedir.Diger yan-

dan navlun sözlesmesiooe taraflar "'primage'' in öde;nmeyecey-i 

hususunda anlasmıslar ve kapta~ bundan haberdar edilmisse, 

artlk kaptanın hu talep hakkı engellenmis olacaktır.Fakat uy-

gulamada, bu para daha cok navluna yapılan bir ilave bicimiri-

Bunlar esas itibarı ile su kalemlerden olusur; 

yapan ve deniz tas:macılıgına iliskin konferanslarına tiye do-

58. GöGER,Navlun,1247;CAGA,IL231;Bu yeni şekliyle.nK 1075'in 
1.f:ıkrası kaps&m:ına giren bu ilave, uK 1003'deki yasak kap
sam:ı. d1s1ndad1r.CAGA,II.231 dn27. 

59. CARVER,1212;Rid!ey'e göre,eger böyle bir anlaşma varsa ar
tık ne kaptan ne de donatan/taşıyan, konismentoda "prima
ge" kararlast:ı.r:tlmıs olsa b:i le ,bunu talep ede:miyecekler
dir, zira bu p~ra mahiyeti itibarıyle, kaptanın şahsına ö
denıı~esi gereken bir paradır. (RiDLEY,121 ve dn4) Nit~kim 
bu dogrultuda bir karar icin bkz Caughy v.Gordon davasl 
{1878}.{CARVER.1213 dn46} 

60. BLACiC 1354. 
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natanların, kırkambar navlunlarında,bel:irli sartlar altında 

yaptıkları indirimlerdir(Baylılık veya süre tenzilatı~ Defer-

red Rebate). 

Bunlar ,konferanslarda tesbit olunan tarifelerde belirlenen 

"net tarife navlunları" üzerinden belirli bir yüzde nisbetin-

de(genellikle %10} yapılan navl~~ indirimleridir(G~). 

Nawlun !~delerinin yapılmasında hakim dlisünce, konferansa ü-

ye donatanların .. bag1msız cal ısan donatanlar la rekabetine im-

kan vererek sabit bir müsteri cevresinin elde tutulmasını ve 

bunun yanında taşıtan ve yUkletenlerin sadece konfera~sa da-

hil ge~iiere tasıma yaptırmalarını sagl&.-naktır\~ 2 ) .Bu indi-

... Konferansın tesbit ettigi devreler süresince {cog~nlukla 

4 :.rıe 6 aylık devrelerde),ilgilinin belirli yönle:;;deki bütün 

yük nakiUerinLsadec-e konferansa dahil gemilerle yaptırması 

ii- 1lgilinin bu devreyi takip eden -aynı uzunluktaki b-snze:rr 

diger bir devrede de, bu taahhüdünü d.ev&""n ettirmesi ge:rekl:i-

61. GöGER,Navlun,1248;CAGA,II,231;BES,204;BROD!E,18 vd~BP-ANCH, 
105-106. 

62. Konferansiarla,navlun tarife ve indirimlerinin tesb:i.t:i. ve 
bunlara :riayetii1 mecbur edilmesinin, de::üzci l ik alanında 
bir kartel ve tröst rejiminin yerleşmesine yol ac1p acma
yacagı hususunda tartısmalar icin bkz GöGER,Navlun,1248-
1249 ;BP.ANCii,101 vd. 

63. ÇAGlL II, 224~ GöGER,Navlu.n, 1248; BES; 205;BROD!E,17 vd. 
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dir.Zira ilk devrenin sonunda önce ~ " .... .., .. 
normaı navıun oaenır an-

cak yapılacak iade miktarı da hesaplanır. Bu miktar ikinci 

devrenin sonuna kadar elde tutulur.ilgili bu devrede de taah-

hlidU ile baglllıgını devam ettirdigi takdirde, devre sonunda 

bu indirim miktarı kendisine ödenecektir{G4 ). 

zen normal fiyat üzerinden limit ettikleri kadar yük bulamaz 

ve tüm yerlerini dolduramazlar.Bu hallarde, ilgililer.~emi-

yi boş bir yerle göndermektense navlunda bir indirim yaparak 

daha düsük bir navlun karsılıg:nda tasıma taahhüdü altına gi 

rerle~.!ste bu indirim neticesi olusan navluna da (Distress 

Freight) der...mektedir(GO). 

gemi islerinin~tasıtan veya temsilcisi taraf :ı.ndan . . . . ı . 
gorll.ı.mes1 

sonucunda verilen bir ücrettir.Bu navlundan belli bir yüzde 

oranında indirim yapılması seklinde ge:rceklesm.ektedi?'\. Ancak 

bugün gittikce kars:ı.lıksız bi::: indirim. halini almıstır(G-s). 

64. Ancak tasıtanların konferans sekreteriyle yapacakları özel 
bir anl~sma ile.tenzilatın pesin yapılması söz konusu ol~
bilir ve bu anlasma BK 19-20 cercevesinde hü.k~~ ifade eder 
GöGER.Navlun,1248. 

66. CAGiL IL 231 · .. re dn28 dSES. 5. 
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Navlun. ~ Q d e c ~ esya tasıma ücreti anlamını taşımakla be-

raber. donatanın -ile mesuliyeti ve Sigorta Hukuku bakımın-

dan.başka unsurlar1 da icerisine alacak derecede çenis yoru.~-

lanmaktad:ı.r. 

Sigorta sirketleri.müsterileri olan donatanların ugrayabile-

cekleri kazanc kayıplarına karsı. onlara kapsamlı bir hima-

ye sagla.-nak isterler.!ste bu ama.ela. sigortacılar navlun si-

gortaları bakımından navluna dana geniş bir anlam vererek, 

done.tan:ı.n kendi mal::;.rn tasıması suretiyle elde 0deceç;i dolay 

lı kazancı da, bu baslık altında sigortalamaktad:ı.rlar.Keza. 

1354r1384) • 

1 n g i l i ~ H u k u k u n d Q is0, Marine Insurance Act 

navlun~, Sigorta Hukuku bak:ı.~ından acık bir sekilde tanımla-

m::.st::ı.rOUA 1906 Sec.90.R.16).Bu tanı::n.a göre,donatan:ın kendi 

malını tasıması dur:.ıı.~unda elde edec~gi doleylı kazanc da nav-

lu~ olarak kabul edilmistir(~7 ). 

--------------------67. SRO~fi.DictionQry of M~rinG !n~urQnc~ !Q~ And Cl~us~z.S. 
Ed, London 1990, Fi.:4. d\Rt'\TOüLD, ilari ne Inzaır~nce V. I, 14. 
Ed.London l9~4"s.~G? vd.;BES,236 vd.;FAGHFOOR1,49 vd. 
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Ka~unumuz cesitli hük~~lerinde,-ile mesuliyetin belirlen..~esi 

yani alacaklının borca aykırı davranan borçlunun malvarlıgı-

na basvurması konusunda öngörülen sınırlamalar bakımından , 

navlun daha genis bir anla..~da ele almıştır.Bunun sonucu,ta-

sımaya iliskin olarak kanun veya sözleşme uyarınca ödenmesi 

gereken cesitli paralar da, navlun kapsamında sayılmıstır. 

Donatanın, sınırlı ayni sorumlulugu(TTK 948) veya gemi rehni 

(TTK 893 vd.;11K 1235 vd.) kapsamında.ki navlun. esya tasıma 

karsılıgı alınacak ücretten baska su anla..m.lara da gel~ekte-

i- Kaptanın ııK 1004 uyarınca,yasaga aykırı olarak kendi he-

sabına yük tasıması sebebiyle,yUk icin donatana ödeyecek ol-

duçu "Yükleme yerinde ve zamanında verilmesi mut.ad. olan ren 

yüksek navlun·', 

ii- ııK 1040 uyarınca ödenecek Pismanl:;.k Navlunu, 

iii- .ı.".i.'K 1030/IL 1035 uya:rH').Ca söz konusu olan Sürastarya 

•• J.-. 
ucrel,ı,. 

iv- Donsrtan:ı.n yapm:=.s olduç;u Navlun Sözlesm.ele:r:inden dogan d.i-

ger alacaklar~ örnegin cezai sart. 
------------------68. CAGA.III,12;Yolcu taşımasının da yapıldıgı durumlarda,1TK. 

1132 uyarınca yolcu tesı~a ücreti de navlunun yan1nda,de
niz ser:v"eti kapsamında yer alacakt:ı.r.Ç.fM3iJLP~ni;;.:: Tio•:::l:::"~t.i 
riw~ı.mu C. '.L 9 ~ Bo.slc ::i:~to.n.l:ıı;. l 1990 r ~ , 136 , 
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v- Donatanın gemisini tahsis ettigi gayeye uygur. olarak elde 

ettiÇi menf&atler!Römorkörlerin cer..me ücreti.kurtarma-yardı~ 

gemisinin elde edecegi ücret), 
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BORÇLUSU 

Navlun alacaklısı ve borçlusu öncelikle ... .. , ~ 

soz.ı.esmes1 u-

yarınca belirlenir.Buna göre, navlun alacaklısı,tasıma taah-

hUdü altına giren tası yan (carrier}; navlun borclusu 

ise, sözlesmenin diger tarafı t a s ı t a n {charterer) dır. 

Ancak sözlesmede taraflar.yükün tesellümü hakkını.navlunu ö-

demesi şartına baglı olarak UcüncU bir sahsa, g ö ~ d e r 1-

ı e n e {consignee) tanıyabilirler.Böyle biır durumda, gönde-

:ri len yükü teslim aid:.gında navlun borclusu durUı.1".ıuna gire:r, 

öte yandan.bazı hallerde navlun sözleşmesi dışındaki bir hu-

kuk1 iliskiye dayanarak da,~avlun üzerinde hak sahibi oluna-

bilir.Ancak burada navluna iliskin talep hakkı, artık navlun 

sözleşmesinin bir taraf 1 olmaktan kaynaklanmaz ve buna karşı 

l1k, navlun alacagın~n dogumuna yol acan bu sözleşme dışında 

ki bir hukuki :i.liskiye dayan:ır.ö:rneÇin navlun alacağ'ın:ı. dev-

ralan sah:s(assignee of the freight) veya geminin mülkiyeti-

ni iktisap eden şahıs { purchaser of a ship/ assignee of a 
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ship),ipotekli alacaklı 1mortgagee of ship). gemi kendisine 

bırakılan sigortacıtunderwriter), 

Navlun sözlesmesi uyarınca.esya tasıma taahhüdü altına giren 

taraf (tası yan ; carri~r ). navlun ücretinin alacak-

llS'ldlr~ 

Tas1yan sıfatının kazanılması acısından.navlun sözlesmesi i-

yetin ticari isletme seklinde yürütülmesi ise, tasıyan1n ta-

cir sayılabilmesi bakımından önem tasımaktad1r( 70 ). 

Tasıyan.kendisinin islettigi bir çemi ile b i z ~ & t. veya 

gemi isleten oaska bir sahısla yapacagı bir navlun sözlesme-

sine dayanarak b u i k i n c i s ö z l ~ ~ m e ~ r ~ c ı 

ı ı g ı ile taahhüdünü yerine getirebilir. 

69, "Tasıyan"ı,"Nakliye(Tasıma isleri~ Komisyo::.cusu"ndan -5\yı
ran en önemli özellik "esya tasıma taahhildü"'dür.Zira komis 
yoncu bizzat yillcU tas1may1 degil.gönderen hesabına bir ta
Slyan vasıtasıyla yükü taşıtmayı Ustlenmektedir.!M:REGUN.Ti
co.r®t HukukU"W.'1 G~nel :i:lk~lo:rL1frc~n:Oul lSSSs.205 $AKINCI, 
Nevlun.34. 

70. Oysa "Naki iye (Tasıma isl~ri) Komisy·::mcu.su" nun TIK 810-815 
maddelerine ·t~bi olabilmesi :icinıobu isin nb r mesl®k olarak 
5eı;:il~iş {sa:ıat ittihazı;" buhm.-nası gerekl dir(.1.1.1:{ 808). 
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~il- s a h i p o ı d u g u ve i s 1 e t 
,_ 

l g i bir gem:i. ı... 

ile bu taahhüdü ifa eden tası yan ayn:ı zaı.-nand.a d o n Q t ~ n 

sıfatına da sahiptir{donatan/tasıyan) .Zira burada donatan sa 

yılmak icin kanunda öngörülen bütün sartlar gerceklesmekte-

dirCTTn 946/1)( 7 1). 

~b- Buna karsılık, bizzat veya kaptan vasıtasıyla ke~di adı-

na islettigi başkasına ait bir gemi ile b .. u. taahhüdünü yerine 

getiren tasıyan ise.ayn::. zamanda ge m i :l. ş :ı. ~ t m 0 m il-

t 3 Q h h i d i {owner pro tempro} sıfatını kazanacaktır(TrK 

946/II) ( 72 }. 

ne- Donatan/taşıyan, bir carter sözlesmesinin mevcut oldugu 

hallerde.bir konismento dlizenle~-nis olsa bile,bu sözlesme u-

yarınca; taşıma iliskisinin sadece konismentoya göre belir-

lendigi hallerde ise, konismento uyarınca navlun alacaklısı 

olacaktır. 

71~ IT~ 946/I ~in ifadesinden hareketle belirlenecek diger bir 
husus.don~tan sıfatının, sahip olunan her gemi icin ayrı do
gacak olma.s:ı.d:ı.r. 

72, Bu sıfata sahip kisinin.gemi maliki ile olan ilişkilerinde 
aralarındaki hul-cuki müesseseye ait hükümler uygulanacakt:ı.:r, 
örneçin Kira.intifa hakkı vb.Eger aralarında gecerli bir hu 
kuk! iliski yoksa Medeni Kanunun mallk ile zilyed arasındaki 
ili5kilere dair hükili~lerine basvurulacaktır.Buna karsılık bu 
sahıs. Ucilncü sahısla:rla olan iliskilerinde ise, .ı.TK 946/II 
uyarınca donatanın hak ve borclar:ı.na sahip olur yani dona
tan sayıl:ı.r.B~ nedenl~.donatan/tas:yan (Shipowner)bakımından 
yapılacak ac:ı.klamalar.G.t.M./Tasıyan icin de gecerli olacak
t::.r.CAGA,l,120 ;GöGER,ihtilaf,25. 
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Qd- ı n g i ı i z H u k u k u n d ~ , nem {donaten/tasıyan) 

ve hem de (gemi isletme müteahhidi/tasıyan} genis kapsaıc~lı 

(s h ip o w ne r ) deyimi ile ifade ediimektedir( 7S). !ngi-

liz sisteminde ,aksi kararlastırıimıs olmadıkça, donatan/ta-

sıyan. navlun alacaklısı' dır. 

B~rada tasıyan,gemi isleten bir sahısla,bir navlun sözlesme-

si yapmakta { asıl tası~a sözlesmesi/head charter ) ve bu saye-

de, diger navlun sözlesmesi uyarınca (alt tasıma sözleşmesi/ 

sub-charter) üstler.mis oldugu esya tasıma taahhüd ünü yerine 

getirmekted. i r (7 «:· ) .Burad a tas 1yan (alt tesıyen ) , ıe.sı l tasıma 

iliskis inde, { ası l tas ı tan) s:fatını kazanacaktır. 

Böyle bir halde , birbirinden ba~ıms ı z iki sözleşme söz konu-

su oldugundan,kural olarak her bir sözlesmenin tasıyanı,ken-

{ii sözl-eı:smes<el iliskisi uyarınca doga.cak navlunun e.lacakl::ı.s:ı 

-::::- l ur. yani "carter navlunu " olarak isimlendirilen a-, e:ıl ta~n-

r:·ıa navlunun alac:akl ısı, dona.ta:n/tasıye.n (as:. l tas::ı.yan ) duru-

--------------------
73. FAGHFOOR1.369-370;W!LSON.281 ;SCRU1TON,352-353:GöGER,Nav

lun,1259~ Nitekim Lahey kaidelerinin 1-a maddesinde ve keza 
Carriage of goods by sea Act(COGSA} 1971'de taşıyan bu sı
fatları icerir bir sekilde tan::ı.mla:Jmıstır.GöGER,1htilaf ,26; 
Göfü'ft L , 9 2 .: BRO~"'N , C . 8 . 

74. Ticaret Kanunu.ı:~uz 1060.ncı maddesi ile.asıl ve alt taşıma 
sözlesme biçimlerinden s ~ d ~ c e ,asıl tasımanın C a r -
t c r, alt tasımanı~ K ı r k ~ m b ~ r sözlesmesi seklin
de yeıp:dmıs olması ihtimalini öngör:nüstür. 
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raunda.ki "gemi isleten sah.ıs' ' 

alt tasıma navlunun alacaklısı da, tasıyan {asıl tasıtan/alt 

ta.ş:ıyan) 

Ancak bazı istisna! durumlarda, donatan/tasıyan (shipowne:r), 

alt. taşımaya ait "konismento navlunu" nun alacaklısı durumu-

na girebilir.örnegin. bir carter sözleşmesi ile tutulan gemi 

bir alt tasımaya konu edilmiş ve buna iliskin koni:smento kap 

tan ~arafından,taş ıyanın kimligi belirtilmeksizin imzalanmıs 

sa. artık kcnismento iliskisi, iasıl taşıtan/alt tasıyan>ile 

deqi L asıl taşıyan (donatan/tasıyan) ile kuru.lmus olur. Zi-

ra TTK 1099 uyarınca.kaptan veya do~atanın diger yetkili bir 

te~ilcisi tarafından dUzenlenen bir konismentoda taşıyan~n 

adı göste:rilmemis olursa, donatan tas:ıyan sayılacaktır. Bu 

ned.en le,asıl tasıyan. alt tasıma il:iskisinin tarafı olacag::.n 

dan navlunu talep edebilecektir. Ancak alt tasıma sözleşme-

si,_ asıl tasıma sözleşmesinden baçımsız oldug-undan, alt ta-

sıtana karsı. asıl tasıma sözlesmesindeki kayıt vıe şa::rtla:r·ı 

ile:ri süremeyecektir. Ayrıca asıl tas::.yan " konismento n~v-

rınca. kıei1disine ödenecek "carte:r navlunu" miktarını alarak 

kalan bakiyeyi. (asıl tasıtan/alt tas::.yana) verecektir( 78 ). 

--------------------75. &KINCI.30; FAGHFOOR1.37S. 
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Geminin temlikinin navlun alacakl1sı sıfatına etkisi ve ye-

ni malikin durumu kanunu.~uzun iki hüY~~u cercevesinde su se-

kilde belirlenebilir; 

i- öncelikle geminin{veya pay1n1n) temliki,eski malikin sah-

si borc iliskilerini etkilemeyecektir{TTK 671) .Bu suretle,es 

ki malik,yapmış cldugu navlu~ sözleşmeleri ile baglı kalmak-

ta devam edecek ve böylece alacaklı sıfat1~1 koru.~us olacak-

tır. 

Geminin yeni maliki ise.bu sözleşmelerin ifas:nı üzerine al-

m:s olmadıkça, bunların tarafı haline gelmeyecegi gibi, söz-

lesme uyarınca dogan navlunu talep hakkını (ve alacaklısı} 

sıfatını da kazanamaz. 

ii- Ancak, gemi bir yolc~luk sırasında devredilirse, yolcu-

ıugun k~r ve zararı, eski malik ile yeni malik arasındaki i

lişkide, yeni malike ait olacaktır.Bununla birlikte taraflar 

eksini k~rarlast2rabiiirlerCıiK 670/I;. 

Yolcaıugun k&r ve zarar1,yolculuk sırasında yapılan tilin mas-

raflar ile yine o yolculuktan elde edilen gelirler(= navlun-

lar,kir~l~r.yolcu tasıma ücretleri vb.} ~rasındaki farka gö-
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re belirlenir( 7~). Bu hesaplama neticesine çöre, yeni malik, 

eski malike karsı, normal kosullarda, geminin {Veya payının) 

temlik edildigi sırada yapılmakta olan yolculugun navlununa 

da. sözü edilen k&r kapsamında sahip olacaktır. 

Böyle bir ihtimalde de, eski malik. sözlesme uyarınca doymuş 

bulunan alacaklı sıfatını koru.maktad:ı.:r.Bununla beraber, yeni 

malikle aralarında kurulan iliski uyarınca,yolculuçun k&r i-

le sonuclan.ı.~ıs oldugu hallerde.bu kar kapsamında sözlesme u-

yarınca elde etmis oldug~ navlunu , yeni malike devretmekle 

yükümlüdür. 

c.:b- :i: n g ı l i z H u k u .k u B a k ::;, :n ı n d o n ( 77 ; , 

Taraflarca aksi kararlastırılmış olmadıkca, navlunun muaccel 

oldugu anda geminin maliki dur:..ımunda olan sahsa yapılan öde-

me usulüne uygu~ ve gecerli bir ödeme ( good and valid pay-

ment) olacaktır~Bu nedenle~ geminin mülkiyetini iktisap eden 

sahıs, satış sonrası muaccel olacak navlunları ta.lep im.kan:ı-

na sahiptir.Ancak bu talep hakkı. navlunların iliskin oldugu 

sözlesmelerden deçil.navlunun bir uzantısı (incidentı olarak 

mülkiyetle bi::rl ikte alıcıya intikal edecek olmasından doÇmaJ.c 

--------------------. 76. 1c ilişkilerinde yolculuk bir bütün olarak deeıerle:ı.dirile
rek yolculugun tüm gelir ve giderleri dikkate a1:ı.nı:r,ve hu 
miktarın tespiti yoluna gidilir.Genis bilgi için bkz.KAL?
SUZ, D~ni4 Tic~r~ti H~k~ku Giri~- Gomi C.I, ~~~r~ 1971~ 
s.286. 

77. FAGHFOOR1,394;liALSBüRY, L~~;s oı England V.30, 2.Ed. London 
1938~s.572sCARVER,1216-1217;SCRU1TON,354-355;~!LSON,282. 
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tadır.Zira navlun sözleşmeleri şahsi ve bagımsız bir karak-

terde olup, sadece taraf larl arasında hUk~~ doçuracagından, 

geminin mülkiyetini iktisap eden sahsın. sözleşmenin tarafı 

olarak talepte bulu~~ası mili"lli<ün degildir. 

Diçer yandan, :00.0rc:hsnt S'hipping Act (189-4) Sec.25 , geminin 

mülkiyetini iktisap eden sahsa, çeminin veya payının devrini 

sicile tescil ettirmek mükellefiyeti getirmistir( 7 ®). 

hl NGvlunun Temiiki Du~u.."unds_l. 
Navlun K0ndisine T~mlik Edil0n S~h~s 

Navlun alacagı,geminin mülkiyetinden baçımsız olarak bir bas 

ka sahısa temlik edilebilir. Bu durw~da ~avlun sözlesmesinin 

tarafları,alacaklı ve borclu sıfatlarını devam ettirmelerine 

karsın, alacaklı bu alacagın:ı. bir hukuk~ islemle dige:r- .bir 

sahsa devretmektedir(BK 162 vd)( 79 ). 

Ancak bu temlikten borçlunun haber edilmiş olmadıgı veya bir 

den cok temlikin söz konusu oldugu hallerde, borclu, iyi ni-

yetle, eski alacaklıya veya hukuken navlunu. daha so:ı.ra temel 

lük ettig-i kabul olu.nan kirr.seye ödemede bulunmu.s olu:rsa,borc 

--------------------76, Ancak 1ngiliz Doktrininde,bu tescil sartının,temlikin ge
cerlilig-i bak:ımınde.n bir sıhhat sartı olmad.ıgı belirtil
nıektedir.FAGHFOOR! .394 ; CARVER, 1216-1217. 

79. Navlunun temlikir.in yazılı bir şekilde yapılması gerekli 
dir(BK 163/I).Ancak bu noktada ayrıca temlik.in alacayı dev
redenin el yazısı ile yapılması gerekli olmadı~ı gibi tem
like borclunun da katılması aranmaz. 
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tan kurtulacakt1r.B~ nedenle. temlikin borçluya bildirilme-

sinde yeni alacaklının veya daha önce temellük edenlerin 

menfaati bulunmaktadırCBK 165). 

Bu temlik isleminin yapılması ile birlikte, navlun alacagı 

temlik edildigi sırada bu alacaga baglı tüm imtiyaz ve fer-

i haklar da devralana gecer(BK 168/I;(e0 ). 

bb- ı n q i ı i z 

Geminin mülkiyetinden bagır.~ız olarak navlunun temliki milin-

kündür.Bu temlik şu şekillerde olabilir; 

rın yerine getirilmesiyle { L ~ ç ~ l ~ s s i g n m ~ n t 

seklinde gerceklesebilir!®2). ,/, .. ;._ "' ... . . tur (..emıı.ı< :ıc:ı.n aranılan 

sartlar sunlardır($3 /;- teclikin yaz1l1 olması ve bunun tem-

lik edenin el yazısı ile yerine getirilmesi;- kayıtsız sart-

sız\absolu.te) olması; - bu temlikin navlunu ödeyecek sah1s-

80, MUstakbel bir navlun (tuture freight) da genel hUk~~ler 
cercevesinde temlik edilebilir. Bu i le:r:ide doçr.acak navlun, 
simdiden bir huku.k1 bir temele sahip olabilecegi gibi. bu 
temelden yoksun bir navlun d.:ı. olabilir.TEK!NAY/AKYı.AN/BUH
GUOGl.U/ALTOP. 327 vd. 

81. FAGHPOORL434 vd .. :HALSBURY .575-576 .:CARVER, 1221 ·..,·d. ;PAYNE 
And IVAı"'iY,271; W!LSON,283. 

82. Hu.kukı..wr~~ PQKlm~ndGnkanun1 temlik ile,alacaçın kanun hük.ı~ü 
geregı bir sahıst~n digerine çecmesi anlas:lmaktadır.örneçin 
Halefiy~t CBK 109,147.496 vb.} ,Miras .bırakanın ölümü ile ona 
ait elac~kların kendil~~inden mirascllQra çecmesi {MK 539) 
vb. ; IEK1NAY /AI{I;{1PJVBtJRCUOOLiJ/ALTOP, 350-351. 

33, PAGHFOOR!.434-435.:CARVER,1221;w1LSON,283. 
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lara ihbarı(notice of assign.~ent). 

ii- { E q u i t Q b l e a s s i g n m e n t ) ise. temlik 

isleminin kanunda öngörülen şartlara uygun olarak yapılmadı-

gı ancak tarafların bu husustaki niyetlerini ortaya koyan 

söz ve hareketlerinden bir temlik işleminin mevcud~yetinin 

kabul edildigi temlik türüdür ( 9~). Ancak bu cesit temlikin 

navlunu ödeyecek sahıslar bakımından gecerli ve etkili ola-

bilmesi icin bu sahıslara ihbar zorunlulugu dogmaktadır( 63 ). 

Gemi maliki~in.alacaklısı ile anlaşmak suretiyle gemisi Uze-

rinde ipotek tesis ettirmesi m~-nk.Undür(akdi ipotek) .Bu.taraf 

lar1n yazılı ve imzalar1 noterce tasdikli anlasrnaları ve ipo 

te{lin gemi siciline tescili ile gerceklesirCTTK 876) (1515 ), 

1poteçin kapsamı, ııK 900-908. maddelerde belirle:ı.~istir.TTK 

900,maddeye göre.ipoteçin kapsamına girecek navlunlar~~ tes-

biti, kiralara il iskin MK 778 hükmünden. fayd.alanı lare.k yap1-

64. HALSBURY,576;fAGHFOOR!,436 vd.;CARVER,1221 vd. 

85. FAGHFOOR!,441 vd.:HALSBURY,576-577. 

S6. TTK 877.nci maddesiyle.bir kanuni ipotekin tescilini talep 
im.kanı öngörülmüştür.Bu ipotek yalnızca bir tersane sahibine 
gemiyi insa veya tamirinden doçan alacakları icin.o y~pı ve
ya gemi üzerinde kurulabilir.ipotek burada da sadece tescil
le dogar.CAGA.I.102; 0!1.AY.Doni~ TicarQt HIJ.ku.ku C.I~1stanb~l 
l970~z.199-20C. 
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lacaktır. Bu cercevede~ ipotekli alacaklının~ rehnin paraya 

cevrilmesi yolu ile borçlu aleyhine takibe basladıgı tarih-

ten itibaren rehnin paraya cevrildigi zamana kadar gecen sU-

re icerisinde söz konusu olacak navlunlar ipotekli alacag1n 

karşılanmasında kullanılacaktır (TTK 900, MK. 778)( 67 ). 

Buaun tasıtana karsı ileri sürülebilmesi ise, ancak icra ta-

kibinin kendisine tebliginden veya iflasın ilanından sonra 

mümkün olabilir{:MK 77ı8) (ee;. Teblig edilmedikçe veya iflas i-

87 . .f.ncak bu noktada şu meseleler ile karsılasılacaktır;* Ge
mi ipotegi kapsamına girecek navlunun.net navlun mu yoksa 
brüt navlun mu olacagı konusunda kanunda bir açıklık yoktur. 
F i k r i m i ~ c ~.burada gemi alacaklısı hakkı kapsamında 
yer alan navlun hak:ım:;.nd.an kabul edilen " brüt (gayrisafi) 
navlun"esasın:ın( .ı. .u< 1237} .gemi ipotegi kapsam.:;;miaki navlun
lar acısından da benimsenmesi yerinde olacaktır. (Gemi ala
caklısı hakkı bakımından bkz.CAGA.III.14.} 
w.oıçer bir husus ise.takip tarihinden önce aktedilip icrası 
na baslanan ancak bu tarihten sonra icrası tamamlanan nav
lun sözlesmelerinde navlunun bölünüp bölU~~eyeceÇidir.nK778 
de kira bakımından getirilen düzenleme burada da uygulanır
sa.takip tarihinden sonraki kısmın hesap edilerek. ipotekli 
alacaklıya sadece bunun ödenmesi gereklidir.Ancak hu durum
da ipotegin kapsamına girecek navlun belirlenirken sadece 
asılan mesafenin nisbetinin mi.yoksa mesafe navlununa ilis
kin ııK 1085. teki esasın mı Gözönlinde tutulacacrı belli de
gildir (M\INCI,!potek,91). Diger yandan navlunun ödenmesi 
bak1m:n.nda.n da bazı meselelerle karsıla:s:ı.labili:r.F i k r i -
m i z c e.navlunun varma limanında teslimi üzerine ödenece
ginin kararlaşt~rılmıs olması ve henüz muaccel olmadan taki
be girişilmesi şartıyla.o yolculuk icin kararlastır:ı.lan nav-
1 u..."'ıun te.ıı~amı ipotek kapsamına dahil edilmelidir. Buna karsı-
1 ık bir navlun sözlesmesinin icrası, ipotekli alacaklı tara
fından takibe girisilmeden önce tamamlanmış ve öngörülen nav 
ıu~ alacag1 da muaccel hale gelmisse.takip tarihinde henüz 
öd~nmemis olsa bile, ipotekli alacaklı bu navlunu talep ede
m.eme 1 idir, 

S6, Ancak hu hüküm Akıncı'nında haklı olar~k belirttigi üzere 
ipotekli alacaklının pek cok durumda navlundan taydala~~a
slna engel olacakt~r. Zira Kırkambar söziesmelerinde ve ke
za certer sözleşmelerinde navlun genellikle. donatana(veya 
t®2Silcisine) pesin olarak ödenmektedir.Bu nedenle bu nav-
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lan edilmiş olm.adıkca .. navlt.m :borçlusu.. navlunu donatan/tası-

yana ödemekle. bu borcundan kurtulur. 

Görüldügü üzere. ipotekli alacaklı.navluna ancak ipotek kap-

samında olması itibarı ile.dolaylı bir şekilde hak kazan.~ak-

tadır.Zira, ipoteçin kapsamı hususunda kıyasen uygulanan !1K 

150b uyarınca.icra memur~ ipotekli alacaklının talebi üzeri-

ne, navlun borçlularına tebligat yaparak. borclarını icra 

dairesine; iflas halinde ise. iflas masasına yatırmaları is-

tenir.Böylece, navlun da. alacaklıların alacaklarının karşı-

lan..~ası için kullanılmıs olacaktır(89). 

Birden cok ipoteçin söz konusu oldugu durw~larda, bu ipotek 

ler arasındaki sıra. TrK 894 uyarınca. Meden1 Kanundaki gay-

rimenkuU.ere iliskin h:.ikliı."ltılere göre yapılır.Bu ce:ı:·cevede.Me-

den1 Kan:;.nu.n benimsedigi "sabit derece siste:r.i" uyarınca,sı-

ra ipoteklerin derecelerine göre belirlenir.Böylece evvelki 

dereceler, sonrakilerden önce gelscektir(~0 l~ 

ıunlar kapsama girmeyecektir. Kırkaı..-War sözlesmelerinde pe
sin ödemenin öngörülmedigi hallerde ise .navlun borçlusu
nun kim oldugunun belirlenmesi.ancak konismentonun ibrazı 
ile mi1-nkün olduçundan. bildirimin yapı iması da ilı'iıkans::ı.zdır, 
AKINCI. Gemi !pot~gi,Ank~r~ 1958.~.91. 

69. Bu arada takibe girisildiçi veya iflasın ilan edildiçi ta
rihten sonra, henüz muaccel olmam.ıs navlunlar üzerinde.borc
lunun yapmış oldugu tasarruflar veya bunlar üzerine diqer 
alacaklılarca konulan hacizler.bu navlunların muaccel olma
Bınd~n önce rehnin paraya cevrilmesi icjn takibe geçen ipo
tekli alacaklıya karsı etkili olrnayacaktır(MK 778/II). 

90~ Aynı derecedeki ipotekltSr arasında. sıra ise,.tssis tarih.le
r:ine göre .belirlenecektirOliK 930).AKINCLl:potek,164 vd;CAGA. 
I,105-107;KENDER/C.t...t1NG1L,54 ;OKAY.I.207-.206. 
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Cl694) Sac.31-45 'da düzenlenen gemi 

ipotegi (mortgage of the ship),kendine özgü bir mahiyete sa-

hiptir.Zira bu müessese ile.alacaklıya borcun ödenı.~emesi ha-

linde gemi üzerinde tasarruf imkanı saglanmakta ve geminin 

mUlkiyeti.alacaklıya(mortgagee of the ship) gecmektedir( 91 ). 

!potekli alacaklı. geminin zilyedligini {possession of the 

ship} elde ettigi anda geminin mülkiyetini kazanacak, ve bu 

andan itibaren söz konusu olacak navlunları da talep edebi-

lecektir. 

ipotekli alacaklı, gemi üzerinde zilyedliçi iki sekilde elde 

edebilir( 9~);- Fiili ZilyGdlik (Actu~l possessicn)~ 1potekli 

alacaklı bu sekilde zilyedligi. ya mahkeme kararı ~yarınca 

veya kaptanı~ isine son vererek gemiye kendi ad~larını gön-

derm.esi veyahut kaptanı kendi temsilcisi olarak tayin 

ile. elde edebilir. 

lın:n .. geminin bazı paylar: üzerinde ipotek he.kkına se.hip ol-

dugu veya gemini~ seferde olması sebebiyle geminin fiilen 

zilyed.ligini eide edemedigi durumlarda, ipotek hakkının va:r-

lı~ına isaret eden ve geminin mülkiyetine baglanan hakları 

SL AKINCL!potek.10; FAGHFOORl .. 409 ; HALSBURY,577;W1LSON,282; 
CARVER,1217. 

92. FAGHFOOP..:t. 411. 
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kullanmak niyetini acıkça ortaya koyan bazı hareketler ile, 

faraz1 zilyedlik kurulabilir. Ancak böyle bir halde de, ipo-

tekli alacaklA ilk fırsatta gemi üzerinde fiili zilyedligi 

elde etmelidi:ır. 

1potekli alacaklı.geminin zilyedligini eide ettikten sonra, 

sözlesme uyarınca muaccel olan tam navluna hak kazanacak-

t2r(?. 3 ). Zilyedligi yolculuk esnaslnda elde ettigi durumlar-

da dahi, gemiye zilyed olduktan sonraki kısıma isabet eden 

navlun miktarını degil, fakat tam navlunu talep edebilecek-

tir.Ancak ipotek borçlusu donatan/tasıyanın,kendi yükünü ta-

s1dıgı veya ipotekli alacaklın~n zilyedligini tesis etmeden 

önce navlunun pesin öden.~is olduçu hallerde ise, ipotekli a-

lacal<ll bir navlun talebinde buluna.~az (94 ). 

lpotek kapsamındaki navlu~, "brüt (gayri safi) navlun" olup, 

ipotek borclusu tarafından navlunur. kazanılması a.~acıyla ya-

pılan masraflar icin bir indirim yapılmaz.Bu nedenle her o-

layda,bu masrafların navlunun kazan1lması amacıyla mı yoksa 

ipotekli alacaklıların verdigi yetkiye dayanarak onlar hesa-

bına gemiye yapılan masraflar mı olduklarının tespiti önem 

93. C&RVER,1218-1219;SCRU.ı.iON,355-356:W:i:LSON,282-283;FAGHFOOR:t 
423 vd. 

94. FAGHFOOR:t.417 ;CARVER.1218. 

95. FAGHFOOR1,423-424. 
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Birden fazla ipotekli alacaki:ı arasındaki sıra,"tescil tari-

lı.i" ne göre bel irlenecektir(S"Go). 

Siqorta.cı 

de.- uK 1420'de sayılan duru.-nlarda( 97 L sigortalı. 
. .... 

sıgorı.a e-

dilen sey üzerinde sahip oldugu hakları sigorta • 'ti ;. • 
sır.ı<e1...1ne 

devrederek sigorta bedelinin tam&mının öden.~esini talep ede-

bilir. TTK 1423 'deki bırar~a sürelerine ve ııK.1425'deki 

sıhh~t şartlar:ına uyg~n bırak.~a beyanı ile, bırakılan sey ü-

zerindeki tili:ı haklar sigortacıya devredilirCITK 1427/1)( 98 ) 

Bu suretle,sigortacı sigortal1 yerine geçeceginden, bırakma 

beyan~ndan sonra kazanılmış (muaccel) olması şartıyla, kaza-

nın meydana ge ldigi yolculugun ''net {saf 1) navlun " -u, geminin 

sigortacısına ait olacakt1r{ı1K 1427/III}{ 99 ) . 

95. CARVERr1219 ;!potegin k~rulması esnasında ipotekli alacak 
lıya bildirilmis olması sartıyla, daha önce temlik edilmiş 
olan navlun. ipotegin kapsaı.~ına girm~z. Aynı esas geminin 
satılması halinde de gecerlidir.W1LSON,263, 

97. Bu haller sunl~rdlr;1.geminin ııK md..1421'e göre gaip sa
yılması;2.gemi veya malları~ ambargo edilmis muharip bir dev
let tarafından müsadere olun.-n~s veya bae:kaca bi:r kama tae:-ar
rufuyia al :..konulmus veyahut deniz i1aydut lar:ı taraf ı:ıd.an zap
tedi lm:ılesi sebebiyle sigorta konusu şey, tehlikeye ma:ruz ka1-
mıs v~ öngörülen sureler gecmesine karsın.gemi ve malları~ 
bırakılma~ıs olması ;Daha geniş bilgi ici~ bkz.KEı~DER,De~iz 
S:igort.,alQr:U1de., aigort~ t,:ı.:zminQt:ııiu ödeyen zıigortQc;ı.n:;.n, S:i
go~t&l ı~ın1n y~rin~ gscm~si moa~l$Si (yayımlQn;nıa,mış teblig) 
VIII, Tic~r~t Hukuku v~ YQrgıtQy KarQrl~rı SQmpo~yumu,~nka
r-a 1990 r ~L 6-7. 

98. Sigortalı b1rakma har.Jc1n1 kull~ndıgı takdirde sigortac~ 
bunu k~bule mecburdur.KENDER,Deniz Sigortalarında Bir ~e
sele,6. 

~ 

99. 1ngiliz Hukuku~da da aynı dogrultuda bir hükUm,YVilrin~ rn-
surQnc~ ~et (1906)rSsc.63(2)'de su aekilde ifade olun.~ustur; 
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Ancak uyguiamada,genellikle sigorta poliçelerine konulan hü-

kili~lerle, sigortacının bırak.~a sonrası kazanılacak navlun ü-

zerindeki h~ları farklı bir düzenlemeye tabi tutulmaktadır. 

Nitekim Institute Time Cla1..:.ses Cfü.ı.ils}da bir sart olarak su 

şekilde ifade ol unı.ı:ıaktadır ( :ıoo); 

" Gercek veya hükmi Ziya durumunda,.bırakma ihbarı ya
yapı lmıs olsun veya olmasın, sigortacılar navlun i
çin .bir talepte .bulunamıyacaklardır. 

Ancak bu tür sartlar. kanunumuzun emredici hük~T.leri karşı-

db- Sigortacının sahip oldugu navlunu talep hakkı .bak:mından 

su hususlar dikkate alı!il.l~alıdır; 

i- Sigortalılarca aktedilmis olup da.icrası geQinin .bırakıl-

mas1 sonrasında tamamlanan sözleşmelerin navlunlarır sigor-

tac1lara ait olacaktır<TTK 1427/III-1.c.){102 ).B ut ol 0 p 

"Upon the aband.onı.~ent of a ship, the insurer 
titled to any freight in course being ear~ed 
quent the casualty causinç the loss,less the 
ning it incu:rred after casualty ... ··. 

thereof is en
by her subse

expenses of ear 

100, "In the event of total or constructive total loss ne e
la.im to be raade by the underwriters tor freight, whether no
tice of abandonmen.t has been given or not. ~t. 

101. Bu şart lngili~ Hukuku b~kı~~ndQn gecerli olup, en önemli 
sonucu navlun sigortacısına ziya sonrasında kazanılan nav
lunu talep edebilme hi51.kk1n1 ven:ıttesidir. 
FAGHFOOR! 401. 

102. özellikle gemi ve n~vlunun farklı sigcrtacılara,ayrı ayrı 
siqorta ettirildikleri hallerde, geihinin bırakılması sonrası 
kazanılacak navlurn.m hangi sigortacıya ait olaıcag:ı 1'1ususunde. 



dayanagı, sözlesme degil, geminin kendisine 

blrakılması neticesi elde ettigi "mülkiy'.Dt heık 

" dır.Zira şahsi ve bagur.slz bir nitelig.e sahip olar. nav-

lun sôzlesmesinin, bırakma yoluyla sigortacılara geçmesi müm-

kün degildi:r.Ancak sigortacı malik sıfatıyla ve mülkiyet hak-

kının bir uzantısı (incider.t} sayılan navlunu talebe hak ka-

zanır. Burada da gemi mülkiyetinin devrine benzer bir durum 

söz konusudur. 

ii- Sigortacının talep edecegi navlun. kazanın gerceklestigi 

yolculugun "net {safi) navlun" u yani bu navlunun elde edil-

mesi icin yapılan masraf iar indirildikten sonra kalan net 

miktar 'dı;; crrtC 1427 /I II-1. c.) { ıo:sı) . B-:..:nun hese.pla.-:.ı:ıas:;,, me-

safe navlununun tesbiti icin uygulan~cak hUklli~lere göre ya-

pılacaktır<TIK 1427/III-2.c. >. 

meseleler çıkmaktadır. örnegin bir olayda. gemi ve yük fark 
l :ı. sigortacılara ayrı ayrl sigo;;ta et tiri lmistir. A:rd:ı.nd.arı 
yolculuk esnasında gemi ve yüküne devlet makamlarınca elko
nulcus {captured}.bum.m neticesi her birLsigortalıla:rca 51-
goı---ta tazminatlarını ödeyen sigortac::.lar.a b:ı.rakılmıstır.Da.ha 
son:ra,gemi sigort"cısı.gemiyi kurt.armış 1re-captu:red ) ve yol
culugu te;:ıamlamıst:ı.r.!htilafbu tamamlanan yolculugı..:.n navlu
nunun .. gemi sigortacıs::.na mı yoksa navlun sigortacısına mı 
ait olacagı.noktasında cıkmıstır.ıngiliz MahkQm~l®ri bu 
olayda gemi sigortacıs::.:1.:ı.n bu navlı..:.na.geminin bir cüz'ü (in
cid.~nt)olması itibarı ile sahip olacag::. sonucı:.na varmıslar
dır.n u k u k umu z b ~ k ı m l n d Q n.kanunwnuzda a-
clk bir düzenleme olmamakla beraber.benzer sonuca varılması 
yerinde olacaktır. 

103. J:ngili~ Hukuku 1'e.kltıu.nd~n da aynı esas gecerlid.ir.FAGHFOO
RL4C1. 
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de- Sigortacı, su hallerde, bırakma anında icra edilmekte o-

lan sözlesmenin navlununu talep edemeyecektir; 

i- Navlun sözlesmesinde, navlunun pesin ödeneceginin karar-

lastır1lmıs ise: burada her ne kadar sözleşmenin icrası hı-

rakmadan sonra tamamla~~aktaysa da.navlun bırakma öncesinde 

muaccel olmaktadır. örneçin bir olayda gemi. bosaltrna lima-

nının girisinde karaya oturması nedeniyle hüY..mi tam ziyaa ug-

radıgı gerekcesiyle sigortacıya bırakılmış ;ardından yük si-

gortacı tarafından teslim edilerek tam navlun talep edilmis-

ti.Tasıtanlar ise, sigortalıyla yapmıs oldugu navlun sczles-

mesine göre ise~ geminin mutad harca.uaları icin kaptana bir 

peşinat ödem.işlerdi.Bu miktar olayda ,pesin navlun (prepaid 

freight) olarak kabul edilmis ve sigortacının, pesin ödenen 

kısım icin talepte bulunamı~facaç:ı. sonucuna varı lm:ı.stı:r(:r.. 0~}. 

ii- Donatan/taşıyanın kendi yükünü taşımakta oldugu durtı.re.-

larda, ortada bir navlun söz konusu olmadıgından, herhangi 

bir navlun talebinden bahsedilemez. Ancak sigortacı, bırakma 

sonrasında,sözlesmenin icra edilip tamamlanan kısmı için ma-

kul bir karsılık. tazmine.t ola.rak talep edebilirP-05 ). 

iii- Bırakma sonrası kazanılan navlun, yükün sigortalı tara-

f ından ikame olu.nan baska bir gemi ile tası:nması karsı l 1§'1rı-

nda kazanıimıssa,gemi kendisine bırakılan sigortacı, bu nav-

--------------------104. FAGlifOOR!.402-403. 

105. FAGH1-00R1,403:CARVER,1227. 



lun icin bir talepte bulunamaz p.o.ş). 

~) T ü r k H u k u k u B ~ k ı m ı n d ~ n 

Navlun borçlusu. kural olarak navlun sözlesmesinin tarafı o-

lan t a ~ 1 t ~ n · dır. Navlun borcunun dogumu acısından. 

taşıtanın kendi malını tasıtması ile. baskasına ait bir malı 

tasıtması arasında fark yoktur. Baskasının malını tasıtması. 

asıl-alt tasıma ilişkileri bakımından önemlidir.Zira bu hal-

de. asıl tasıma sözlesmesi uyarınca navlun borçlusu durumuna 

giren sahıs{asıl taşıtan), alt tasıma sözlesmesi bakımından 

{alt tasıyan) sıfatıyla alacaklı olacaktır.Onun borclusu ise 

:malların sahibi r.aı t tası tan) olacaktır. 

Tarafların sözlesmede. navlunun gönderilen tarafından ödene-

cegini kararlastırmaları duru.~unda da, kural olarak tasıtan 

borclu durumda kalmakta devam eder. Zira sözleşmedeki böyle 

bir hüklli~, gönderilen icin borç yaratmaz. s ~ d ~ c ~ yükün 

teslimini istemek hakkının bir sartını teskil eder.Bu neden-

gönderilen yükü almaktan kacınır veya geminin boşaltma-

ya hazır oldugu ihbarına(veya ilanına) ragmen hiçbir beyanda 

bulunmaz yahut kendisi buluna.."naz ise (TIK 1057/II), navlunu 

yine t&sıtan ödeyecektirCTTK 1081/I).Zira gönderilen~ c ı ~-

106. FAGHr-OOR!.404-405 ;CARVER,1227. 
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c ~kabul etmis olm~dıkca( 107 ), mallarl teslim almaya zorla-

n&~awaca91 gibi n~vlun ve diger alacakları ödemesi icin ona 

karsı talepte bulunmak da müır.kUn degildir. 

ha- !ngiliz Hukukunda. navlun borclusu. öncelikle g ö n d ~-

l esmesi veya konisme~todan b ~ g ı c s l z olarak doQ'makta-

dır.Zira ~alın gemiye yüklera~esi birlikte.. hukuken, gön-

deren ile donatan/tasıyan arasında.yüklerin tasım:ıas ı karsı-

11~1 makul bir ücretin ödenecegi hususunda bir anlaşma mey-

dana çelmis kabul edilmektedi:::(1°S) .Bı .. mun sonucu .do::1atann:.a-

sıyan{ shipo.,..,-ner) . omm yük l eme sırasında üclincU bir sahsın 
--------------------
107. Eski bir Yargıtay kararında.davalının {gönderilen) y W.:ler 

:Lstanbu la varır vz.rmaz ilk ta l epte kon ismentoyu davacı sir
kete teslim etmegi acıkca kabu l ve taahhüt etmesi~den hare
ketle, onu, navlunu ödemeye ve yükleri teslim al~aya malU~Qm 
eden alt mahkeme kararını onamıştır. Y. TD 7.2.1947 tarihli 
kararı icin bkz.OKAY,D@niz Ticar~ti nukukuno ili~kin Yargı
tay ~~rQrları,Istanbul 1963,no 2~9. 

108, ''Shipper " deyimi gerek 1ngi l iz Hukukunda gerek Hamburç Ku
ralları ( 1978) 'nın 1.nci maddesinde.navlun sözlesmesinin di
crer- tarafını ifa.de icin kullanılmıst:ır.Bu deyiil:h Türk-Alma:; 
Hukuklarında ;r:ıevcut " taşıtan" <Befrachte:r> ve tamamen bu hu
.kuklar·a özgU "Yükleten" (abladeri kavra~la:rını içine alan da 
ha genis bir anl~T.a sahiptir.B~ nedenle, hukuku.T.uzda mevcut 
olmayan böyle bir kavramın, Almanca "Versen.der" deyiminden 
esi:ı.len:ilerek"Gönderen" seklinde ifade edilmesi daha yer.ırı
dedir. ÇlGA, Birl~ı;;mis fiiii~tl0r D~ni~d~ Eşy~ 7~şlm& Kont~
r~ns~,1978,EQnt\.Q v~ TicQr9t Hukuku Dsrgi~i.Ar~lık lS/9 Cılt 
~ nô .2 ' den ~yrı :So.s:ı.. b\nk~:r-Q 1980. z, 328 ~krs .fl®.AB.B:trlc~i~ 
iiilletl~rin Deni~de Esy~ Tasıma HQkkınd~ki 31.Mart.l97S to
~ihli ~ill~tla~~~QSl 6özla~m~ai (n~mhurg Kur~llsrl) B~nk~ wQ 
Tic~rQt Hui;uku D~rgisi, c.ıx S.3,~.655-724. 

109. SCRUııON.357 ;FAGFOOR!.281 ;HALSBURY,564. 
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temsilcisi olarak hareket ettiÇini biliyor olmadıkca, gönde-

renden navlunu talep edebilir( 110 }. 

Gönderen taraf:rn.dan yükletilen mallar ic:ı.n konismento düzen-

len.~is ise, gönderen. konismentonun sartlarına göre navlun 

borclusu olacaktır. 

Böyle bir halde gönderen. aynı zamanda tasıtan(charterer) de 

gilse. carter sözlesmesi uyarınca dogan navlun ödeme borcu. 

k u r a l o ı a r a k.gönderenin. konismento uyarınca dogan 

sorumlulı.ıg-ı.mu etkilemez (ıı:ı.). 

bb- Bir carter sözlesmesinin mevcut oldugu hallerde ise~nav-

lun borclusu~ sözlesme uyarınca t ~ s l t a n (chsrter0r) o-

Bu borcun dogumu bakımından. kural olarak tasıtanın kendi ma-

lını tasıtması ile. yapmıs oldugu diger bir navlun sözlesme-

6i uyarınca bir baskasının malını tasıtıyor olması arasında 

110. Bu takdirde. hesabına mal yüklenen sahıs navlun ücretin
den soru.~lu olacaktır.CARVER.1228:SCRUTTON.280; PAYNE And 
IVA.ı:"';ff. 268. 

111. HALSBURY.565 ; FAGHFOOR!.285. 

112. Cesser Klozu uyarınca tasltan yükler üzerinde navlun ve 
digeır ödemeler icin donatan/tasıyan lehine bir rerün hakk:ı. 
tanıyarak. kararlastırılan yüklerin gemiye yüklenı.~esi ile 
carter navlununu ödemek borcundan kurtulacaktır.Ancak ta
sıtan{charterer) aynı zamanda.gönderen \shipperı sıfatına 
sahipse.bu kloz,onun gönderen sıfatı ile konismento uya
rınca dogacak sorumlulugunu etkilemiyecektir. Genis bilgi 
icin bkz.FAGHFOOR1.297vd.;HALSBURY.567-568 : PAYNE And I
VAMY.269-270;W1LSON.279.;CAGA.II.247. 
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bir fark yokturc~~3 ).Diçer yandan bu borcun dogumu, malların 

bir licilncü şahıs tarafından yilkletilmis olmasından da etki-

GöNDEFti:LEN 

Gönderilen (consignee), ~avlun sözlesmesi veya konismentodan 

kaynaklanan hak sahipligine dayanarak,yUkU kendi ad1~a. biz-

zat veya temsilci aracılı~ı ile teslim alan sahıstırcı 1 0). 

ra ) T U r k H u k u k u :a o. k ı m :ı. n d o. n ._ 

Sözleşme veya ko~ismento uyarınca, ylikü teslim almak hakkı, 

üçüncü bir sahıs duru.-nuı;daki gö:1deri lene tanınabi 1 ir c~t1ıs) . 

Yükü teslim alma hakkının. navlunun öden.ı.~esi sartına baglan-

mıs olması, k ur Q l o 1 ~ r ~ k . gö~derilenin ödeme bor-

cu altına girmesine yol açmaz ! 117 }.Böyle bir borc ancak be-
--------------------
113. FAGHFOOR!,298 :HALSBURY,567. 

114. Bu ikinci durw-nda,bu Ucüncli sahıs,gönderen(shipper) veya 
kon:i.smento hami 1 i olabilir, Bu sahısla:rın konisment·() uy13.:r:ı.rı
ca. carter navlununa es bir miktarı ödemek borcu altına qir
meleri.te.sıtan:un \chartererınavlun ödeme borcunu et.kilefrü
yecek. tam tersine dona.tan/tasıyanlar bak:rnı.ından bir ek bir 
imkan olacaktır .HALSBURY, 567 ; FAGHFOORL 297, 

115. Bu sıfat, külli halefıyet veya temlikin belgelendirilmesi 
suretiyle de kazanılabilir.CAGA.II.239. 

116. Navlun sözlesmesLbuna taraf olmayan bir licüncli sahsa (gön
deri len} yükUn teslimini talep hakkı tanımak suretiyle ya
pılru.ıssa, tam {gercek) U.çüncü şahıs lehine sözleşme niteli
ginde olacaktır. 

117. Nitekim. tam (gercek} Uclincü sahıs lehine sözlesmelerde 
bütün borc iliskisi degil. sadece bu iliskiden doçan münfe
rit bir alacak haJr...kı. licüncli şahsa ait olmakt~dır(BK illi 
II H\.OC.AY"vSUf'.P.:M.SAOGLü,Borçlızı.r H~u.ku DGrS lsri c. :c ;a. :ISG.~l ıs-
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lirli şartları~ gerceklesmesi ile dogabilir. 

"Teslim alma işlemi " (teselli1"n) , tasıyan tarafından ger-

ceklestirilen teslim isle:nine katılarak, onun rızası ile , 

yük i.izerind.e f i i l i 'h o. k i m i y e t i n elde edildi-

" Malların teslim al:ı.nı-nası " sart:ı.n:ı.n gerceklesmesi bakımın-

dan. gönderilenin yükün vasıtasız zilyedligini elde et~esi 

gerekli ve yeterlidir.Bununla birlikte, konisme~tonun damga-

latt:ı.rılmak(veya ordino kestirmek} üzere kaptana veya acenta 

s:na verilmesi, yükUn ölcUlmesi veya tartılması icin talimat 

verilmesi hatta navl~~a mahsuben ödeme yapılması, teslim al-

ma sa::::--tının gerceklesmesi icin yeterli deÇrildir( 3• 19 ) .Keza a-

raya r:ı.htım idaresi veya yükleme ve boşalt~a tekelini elin-

de bulunduran bir müessese girdigi takdirde. teslim unsuru, 

ancak yükün gönderi lence bunlardan al ı:7ması ile çe:rçekleşaüe 

olacakt:ır. 

t~n~ul l965,~.30-3l;Genis bilgi icin bkzru\YOL.Teım Ucüncü Sc
hıs Lonino Sö~lo~m~r1~t~nbul 1976,e.ıosvd. 

118. CAGA,II.239. 

119. CAGA.II.239. 
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Yükü teslim alan gönderilen.bu tesellümü konismentoya dayanı-

yorsa.koni~ men t o ( 120 )~navlu~ sözlesmesine dayanı-

yorsa , n a v l u n s ö z 1 ~ ~ m G s l hük~~lerine göre. 

navlan ve TTK 1069/I ' deki diger alacakların borçlusu olacak-

t1rp 2 ::.).Art1k malları teslim etmiş tasıyan gönderilene kar-

sı haiz oldugu alacakların öden.~esi~i tasıtandan isteyemez. 

Ancak taşıtan~n. tasıyanın zararına olarak sebepsiz zengin-

lestigi hallerde, bu kural ~ygulanmaz ( TTK 1079) ve taşıyanın 

tasıtana rücu imkanı dogar. 

Qbb- B~ noktada. navlun sözlesmesi veya konismentoda ~avlu-

~un gönderilen tarafından ödeneceçi hususunda bir sartı n mev-

cut olmadıgı hallerde.gönderilenin sadece yükü teslim al~ak-

la navl~n borclusu olup olmayacagının belirlenı~esi önem tası-

Eger koniscentoda böyle b:ir kay:ı.t veya navlun sözlesmesin:in 

bu h:lsustak:i hükr.lüne b:ir at :ı. t mevcut deÇri lse; yahut kon:isrr:erı-

1ıo. Konişme~toya,navlunun gönderilen tarafından ödenecegı yo
lunda acık bir kay:ı.t konulabilecegi gibi,navlun sözlesmesı
nin bu husustaki hUk~~lerine atıf yapılmıs olması da yeter
lidir.Bu atıf genellikle su sekildedir;"f:reight and all ot
he:r condit:ions as per cha:rter party··~. navlun ve dı 1;1e:r sartlar 
carter partide oldugu gibidır ). Hatta bu hususta navlunun 
V~l"'r:ıa limanında ödenecegine il is.kin bir kayıt da { payable at 
destinatio~) yeterli sayılmalıdır.OKAY.II.162. 

121. Burada.Borclar Kanu~u m.173-174'te düzenlenmis olan K ~ -
n ~ ~ 1 B o r c Na k l 1 söz konusudur.CAGA.II.238;GöGER 
Navlun.1257 ;OKAY,II.162. 
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to veya onun atıf yaptrgı navlun sözlesmesinde "franko kay-

d~ ~, varsa ,. g ö r ü s d o y r u l t u s u n -

d e ( 2 2 2 } yükün teslimini istemek hakkının bir sarta baglan-

mıs ~imasından söz edilemez~~ 2~).Zira iıK 1069 (HGB S 614), 

" ... teslim almanın dayar.dıçı mukavele veya konismento hUkiliT.-

lerine göre ödem.eye ... "ifadesine yer verilerek yüki.in tes-

liw al1~""nas1nd~n başka.navlunu ödemesi sözlesmede veya konis-

mentoda gönderilenin navlunu ödeyecegine iliskin a c ı k bir 

kayd:::.n mevcut olması da şart kosulm.ustur (~ 24 ) . 

b- l n g i l i ~ H u k u k u B a k l m l n d a n 

Coü:mom Ln~'da , k u r a 1 o l a r a k ,navlun .. .. . . 
sozıesmes::.n:ln 

tarafı olmayan gönderilenin navlunun ödenı.-nesi bakımından :bir 

122. CAGA.II.238 vd. ;KENDER/CET1NG1~.124 ;OKAY,II.162. ~SCHLE
GELBEP.G?R-LIESECKE,S~0ha~d~lsr~cht (:tugi\?ich Erg~n~ung~bc.nd 
zu Schleg~ibcrg~r,:Komraeıntı'U" Zi.3Z:l nQndelsg~G;"'t.zbucn)' B~z-lin 
1959,~ 614 Ne.e vo ?EUSSfıp.NrLS®ehnnd~lsrQcht.~Unch~n 1368. 
$ 614,D~Q va~USY.f'.;NDOP...FER.N~u~~itlich~s S~$hand~l6T$Cht~,2. 
B&skı Tü.bi~g~n 1950.s.347{ÇAGA.II.241 dn68 'den naklen}. 

123. Konismentoda navlunun pesin öde:ıecegi veya me.lın S1F sa
t1 ldıgı yaz:lı ise.yine gönderilenden navlun iste~emeyecek
t ir. OK~Y. II .162-163. 

124. Aksi görüs icin bkz.YAVASCA,Gönaeril@nin ödGme Mil.kel
, r.• ~· D . -· .. ~·o ~~ ~ ~ ~ ı~~~ ~ l A~ v. K .ı.r.ıı.ı:ıyı.ıh.l, ~nız ılC·~rıı.h.l, ce.r ... -""'u.oo.ı.. :;::ı.ı. ;o. ,ra ... o .... aze:r. a-
n:.mu.ınuz:daki i lg-i l i hükü.-nieri ( uK.1069, 1079 .1081), kara tas1-
malar1na iliskin TTK.792.nci madde ile de bir paralellik ku
ra:ra.k .. daha farklı bir şekilde yorumlamakta. ve gönde:.':i.lene 
yili~ü tsslim almaya baglı kanuni bir ödeme ralikell~fiyeti ge
tirilmis oldugunu ve bu sebeple sözleşme veya konis:mentoda 
gönderileni~ navlun ödeyecegi hususunda bir kay~t yer alma
sa bile.gönderilen' in malları teslim almakla, sözlesme veya 
ko~iş~ento hükümlerine göre hesaplanacak ~avlun ve sair mas
raf laru'l. borclusu olacag:ını kG:.b:..l etmektedir. 
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soruı::üulugu yoktur{::.'..::ilO) .Bununla birlikte .. gönderilen asagı-

da ele al:;.nen hallerde, navlun borclusu duru.~una girebilmek-

tedir; 

b~- Bir konişmentonun mevcut oldugu hallerde. Bili of Lading 

Act (1855) Ssc,l ' de acıkca belirtildigi üzere. gönderilen 

i ve duru.-na göre konismento hamili ), yüklerin mülkiyetinin 

kendisine gecmis olması sartıyla konismentoda ifadesini bu-

lan sözlesmenin tarafı olarak. navlun borcundan soru.-nlu ola-

caktır~~ 26 ).Buradaki kanun 1 soru.~lulugu, yükler üzerin-

deki mülkiyet hakkından kaynaklaru~aktadır. 

Konismentonun hamili olmakla beraber.malların mülkiyetini ka 

za~-nadıgı hallerde.gönderilen sadece yük sahibi hesabına mal 

ları teslim almakla görevli bir temsilcidir.Böyle bir du:rUı."n-

da, çönderilenin yükü tesell~~ 
"\ '? ~ '1ı "\ ~ • 

ea.e.o:.ı..ı.meK ıcın navlunu ödeme-

yi Ustlen.~is olup olmadıgı (ve böylece navlun borclus~ duru-

muna gel ip gelmediÇi) her somut olayda ayrıca a:riıst:ı.rı lmak-

tadır. Gönderilenin yükü. teslim almak ic:in navlunu ödedigi 

hallerde, gönderilenle donatan/tas:ıyan (shipm·mer) a:rasınd.a, 

pıld1g: kaDul edilmektedir(~~ 7 ) .Bu yeni sözlesme.do~atan/ta-

125. R!DLEY,116 diALSBURY,568. 

1~6. WILSON.280:CARVER.1230;PAY!'i'"E And iVAt"1Y,1989,269;HALSBURY, 
568. 

127. CAP.VER.1230; HALSBURY.568; PAYNE And IVA.ı."\ft,1989.268-269; 
RIDLEY.116. 
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sıyanın,rehin hakkından vazgecmesi kars1l1g1nda gönderilenin 

navlunu üstlenmesi ile dogmaktad1r.Böyle bir anlasman1n mev-

cut olup olmad1g1 belirlenirken ticari örf ve adetler.gönde-

rilenin davranışları (cond~ct of consignee/ ve donatan/ta-

sıya~ {shipowner} ile gönderilen arasındaki iliskinin önceki 

safhaları~previous dealings) yorumlanması önem kaze.n::.rc: .. 2eı. 

bb- Bir konisme~tonun mevcut olmadıgı hallerde ise. Bill of 

Lading Act':n uygula~~ası mü.ı..-ıkün deÇildir. Böyle bir durumda 

gönderilen. sözlesmenin tarafı sıfatı ile borclu olamayacak-

sa da, yükleri teslim alması duru.~a gere, donatan/taşıyanın 

rehin hakkından vazgecmesi kars1lıg1 navlunu ödemeyi üstlen-

digine iliskin bir anlasma seklinde yoru.~larıabilecekti~( 1 2 9 ) 

Deniz aşırı sat:s sözleşmelerinde, satıcı satılan malın ifa 

yerine kadar götürülmesini ve bu sırada yapılacak cesitli 

masrafları üstlerunektedir.örnegin S!FCC!F} sözlesmelerde sa-

tıc:ı. sa.tıs f:iyat::.nı belirlerken, navlunu. yUkün sigü:rta ~nas-

raflarH!l ve malın degerini dikkate alır.FOB satısta ise.sa-

tıc:, malın geminin küpestesini gectigı ana kadar olan tası-

ma~ yükleme ve ambalaj masraf lar1n1 üstler.ı.~ektedir. 

Alıcının en önemli borcu ise, malları temsıl eden belgeleri 

126. HALSBvRY.568-569 ;CARVER,1230 PAYNE A~d IVA.t"\ft,1989.268. 
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kabul ve sözlesmede öngörülen satıs bedelini ödemektir(1so) 

Al:ı.c1n:ı.n .. muaccel oldugu halde bo:rçla.r:ı.n:ı ödeyememesi veya 

ödemelerini tatil etmesi durumunda. ! n g i l i ~ H u k u -

k un d Q, satıcıya mallar üzerinde cesitli imkanlar tanın-

mıstır(~ 34 ) .Bu imkanlar arasındaThe Sale of Goods Act{1979) 

s~c.44 'de öngörülen y o l c u l u k 8 ı r s s ı n d G 

D u r d u r m Q H ~ k k ı (stcppage in transitu) da yer al-

maktadır(~32 ) .Burada, alıcı iflas etmesi (bank:rupcy), aciz 

hale dUşmesiCinsolvency> gibi nedenlerle sat:ıs bedelini öde-

yememekte;bunun sonuc~ satıcı, artık Qaliki ve zilyedi ol-

madıgı malların. ödeme yapılıncaya kadar alıcıya J... ı . . . 
ı..es J. lnnrıı 

önlemek ve elinde tutmak imkanına sahip olur. 

Bu hak, mal~n tas:ı.n.~ak üzere donatan/taşıyana teslim edilme-

sinden. allcıya veya temsilcisine teslimine kadar gecen sü-

re icinde kullanılma~ıdır.(13~). 

Kendisine ödeme yap:lmayan satıcı, bu hakk~nı yükler üzerin-

de iiili zilyedli~i elde etmek suretiyle veya donatan/taşıya-

na.malların alıcıya tesli~ edilmemesi konusunda ihbarda bu-

--------------------
lŞO. SASSOON, British Shipping L~w V.5, C.I.F. and F.O.B. Con
trQct~,London l968,s.Z42-243, 

131. SASSOON.243. 

132. TI~e Sale of Goods Act !1979/ Sec.6414);FAGHFOOR1,300-301 
SASSOON, 243 ~ STEVEı'\l'S, 55 d:i a k u k u m u ;t B o. k. :ı. m ı n -
d ~ n böyle bir imkan önçörUlmUs degildir. 

133, The Sale of Goods Act {1979} Sec.45\1). FAGHFOOR1.302. 
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luınmak sureti ile kullanabilir{ 13~}.Sat1cı ıvendor) hakkını 

varma liman:nda malları teslim almak sureti ile kullanırsa 

nawlunu ödemek borcu alt:na girecektir. Satıcının bu borcu. 

na~lun sözleşmesinin ifasına müdahele ile.donatan/tasıyanın 

na~lunu elde etmesine engel olmasından dogmaktadır(~33 ). 

134. The Sale of Goods Act (1979} Sec.46(1). ;FAGHFOOR!.303. 

135. FA.GHFOOR!,304 ; PAYNE And IV&'ft.269. 
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$3. N ~ V. L U N U N B E L 1 R L E N n E S 1 

Navlunun hesabı donatan/tasıyanın mevcut piyasa sartları i-

çerisinde varlıç:ın:ı sürdilrebi lmesi bakımında.n oldukça önem 

tasır.Zira donatan/taşıyan bir yandan malıyetlerini kars1la-

mayı ve kazanç saglamayı düsünürken diger yandan rekabet ko-

sulları içerisinde verebiiecegi en ~ygun ç. . ,,. 
.ı.1ya1..1 belirlemek 

duru..~undadır.Bu noktada karsılaşılan en önemli zorluklardan 

birisi de .. bu hesaplamada kendi hakimiyet sahası d.:ı.sında ger-

ceklesen bir takım unsurların da dikkate alın."nası geregidi:r, 

Nitekim navlunun saptan."nası piyasadaki arz/talep durw~una bag-

lıdır {~ 3G). Su hususlar tas:ımaya olan talep bakım:ndan önem-

lidir; tas:ınacak mallar1n türü, bu mallara karsı olan talep 

ve bundaki degisiklikler ; tasıma maliyetleri~in bu mallar1n 

piyasa fiyatlarına yapacagı etki vb. 

Piyasadaki arzın belirlen.~esinde ise en önemli unsur.rekabet-

tir.Bu rekabet. belirli bir hatta ce.l::ı.se.rt donatan/tasıyanla:r 

136. BRANCH.93;GO:RTON,Ir!RE,SiıJ~DE VAR~.Shipbroking ~nd ChQrt~r
ir.g Prc.ct:l.cQı,2.Ed. London 1964,~.90. 
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arasında olabilecegi gibi. kimi zaman hava tasımacıl2g1 veya 

kara tasımacılıgı(Inland transport} ile rekabet seklinde de 

olabilir. 

Navlunun olusum.u bakımından. yükle ilgililer ile donatan/ta-

sıyanlar arasındaki iliski ve tarafların pazarlık güçleri de 

oldukça önemli bir faktördür. 

Tüm bu acıklamala:r göstermektedir ki.navlun biriminin hesap-

saplan.~ası deniz tasımacılıgında önemli bir yer tut~aktad1r. 

Dikkatli bir hesaplama sonucu ortaya cıkacak navlun birimi 

rrate of freight).daha sonra.tarafların sözles~e ile.yolcu-

luk icin kararlastıracakları navl~na (toptan navlun veya yü-

kün miktarı üzerinden ~avluna) esas teskil edecektir. 

Bu nedenle navlun biriminin hesabında. asagı yukarı t~~ ta-

sıma türlerinde (frigorifik veya cevher veya kuru yük vb.ge-

mileri ile yapılan tasımalar> esas alınan hususların belir-

tilmesi faydalı olacaktır. Bu arada tanker tasımaiar1 bakı-

mından önem arz eden "Worldsca,le" olarak isimlendirilen t.a-

:rif-ele:re ve "ı.rorldscale" es~.s alınarak yap::..lacak hesaplama-

lara da deginilecektir(1 37 ). 

Bugün gemi isletm.ecileri. hesaplamaları kolaylast:rmak ve so-

--------------------137. Zaman carteri sözlesmelerindeki hesaplamalar. deÇ:isik ma
hiyette olduklarından kapsa..-n d::ı.şında tut:..tlmustur. 
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~ucların daha dogru deçerlendirilebil~ek icin kendi basıl2 

formlarını olusturmus. hatta cok karsılaşılan sefer taleple-

rini b:i lgisayarlara yükleyerek benzer seferlerde bu esasla:r-

dan faydalanr.ııak yoluna gitmislerdir{ 138 ). 

Seter hesabı.ancak yolculugun tliıı."n. özelliklerinin bilin.-nesi i-

le dogru bir sekilde yapılabilir.Bu itibarla.buradaki acıkla-

malarımızda.sefer hesabı~da esas alınan bellibaslı kriterler 

örnek hesaplama formları(EK I-II) cercevesinde izah edilmeye 

calısılacaktır.Bu formlar incelendiginde: a- "gelir" !inco-

me ı . b- "gider" ( costs l . c- "Sonuc" • olmak üzere üç temel 

bölü.~ün yer aldıgı görülür. 

Bu b51üm asagıdaki hususları icermektedir 

aQ- G~minin izmi ;Burada geminin ferden tanımlanmaktadır.Bu 

suretle geminin sınıf ve ebatlar: belirlendiginden.bu hesap-

bakımından da esas alınabilecektir. 

o.:b- Zruno.n D0vr~si ~ Yolculugun hangi tarihler arasında yerine 

getirilecegi.hesapta esas alınan verilerin hangi tarihler j-

tibarı ile dikkate alındıgın:n bilirü~esi bakımından önemli-

di:r.Zira navlun piyasası ve maliyet seviyeleri sürekli degi-

sim arz etmektedir. 
--------------------
138. GORTON. IHRE. SAi'\fDE VAHN. 92-93. 
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~c- ~olculuk pl~nı ~ Yolculugun gerçekleştirilecegi rota, bu 

rota Uzerinde ugranacak limanlar (ports of call } , yükleme ve 

bosalt~a limanlar~, varsa kanal ve gecitler ... 

Ayrıca . safra ile yolculugun gerekip gerekı.~ed i gi,veya gelis 

gidis yükünün b~lunup bulun.~adJgı yada varsa sonraki bir se-

ferin nereden gercekleştirilecegi gibi hususların bi l inmesi 

de hesaplama bakımından gereklidir{~ 39 ). 

~d- Ezas alınan par~ birimi V'S komisyonlar~Navlunun hangi pa-

ra birimi ve döviz kuru üzerinden ödeneceginin belirtilmesi 

gereklidir. Keza ödenecek komisyo~lar da yazılıdır. 

~e- YükUn nitelig:; Tas 1nacak ma l ın is~inin ve tan1m1 nı n ya-

pıl~as ı , mU..-:ıkünse ist i f faktör Unün (StowG.g-s fc.ctcr ) {:.4'.o ) gös-

teri lmesi ... 

·af- Yük miktıarı {Cı:r~.rgo Quc.ntity-) ~Hesaba esas al:ınacak ölcü-

den hacim veya agırlık olarak belirtilmelidir. Ancak burada 

dikkat edilmes:i gereken cesitli hususlar vardır: 

"' Yitik Hacim rnroken Stowage) c:.~:ı.J .yani istifleme sırasında 

139. GORTON.IHRE.Sl.u~DE VAH.N.93 d~Z"°OGAN,D~ni:i: Ticıarot:L !ıa:to.n
bul 1988,s.325. 

140, 1stif faktörli,yw\cUn. bir tonunun(2240 libre)kübik kadem o
larak hacim karsılıgının rakamsal ifadesidir.Yük sahibinden 
yazılı olarak alınan bu rakama gerekli istif aracları da da
hil edilir.AKDOGAN.Sözlük,491. 

141 . R..-nbardaki yillcler ~r~s1nda meydana gelen boşluklar olup.bu 
raların yüklenen yerlere göre c .uz ' i olusu nedeniyle,. taş:.ma 
kapasitesinde bir kayıp ~eydana gelir.STEYENS.52:GORTON,IH
RE,SANDE VA?.N.93-94. 
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meydana gelen yer kayıpları.hesaplamada su sekilde gözönün-

de ·tut.ulur; 

ı- Bu k:ı.s:ı.m, fiilen kı..:.llan:ı.lan bölU..'"n üzerine ilave edilir ve 

donatan/tasıyan bunun icin de navlun talep edebilir(~~2 ). 

:ı.ı- Bu yer kaybı. Q n c ak fiilen k~llanılan yerden az veya 

en fazla buna esit olabilir . 

...,. Geminin Aza.~:i. Deadweiçht'i(d~~dlfe:ight ali told,,.,, d.w,e..t.}, 

sadece geminin fiilen tas1yabilecegi yükün agırlıgını degil 

aynı zarc~anda yakıt, safra. i cecek su, erzak { stores= kumanya. a-

rac ,gereç) gibi kalemleri de p-<ı3 ) içerisine alan topla::ı. bir 

agırlıkt:ır.Bu itibarla.He::: h.esaplaı.mada, geminin fiilen tası-

yabilecegi yük miktarının (deadweight cargo c~pQcity ! bili~-

B~~dan başka. gidilecek yerlerde su cekimi(draftı sınırlama-

sının, ayrıca tatlı/tuzlu su, mevsim farklar1 vb. hususların-

da dikkate alınması gereklidir. Zira yükleme sınırlar:ı(load-

lines) bt..: hususl~r:ır: varl:ı.gı veya yokluçrana. göre deÇl':i.s~:ekte 

ve bu da geminin azamı yük alma s1nırı~ı belirlemektedir. 

~ YUkUn miktarının(hacim veya agırlık> hangi birim üzerinden 

142. GORTON, IHRE, SAl'fDE VARı'L 93-94 ; STEVENS, 52. 

143. Eı:zak(sto:re5l .hemen hemer~ bütün yolculuklar için deÇisme
mekle be:raber;y.akıt ve suyun her yolculuk bakımından ne mik
tarda.ne zam.·::ın ve en ucuz bir şekilde nasıl so.glo.nabilecegi
~in tesbiti ö~em tas1r.GORTON.IHRE,SANDE VARN,94~AKDOGAN,De
~iz Ticareti,324. 

144. GORTON,IHP..E.SANDEVAP~~.94. 
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v~rilecegi gösterilmelidir.Ancak özeliikle muntazam hat seferi 

yapan sirketlergenelde. bir opsiyon imkanın~ ellerinde tutarak 

en yüksek kazancı saglayacak olanını esas almaktadırlar{ 1~0 }. 

~g- Gelir kısmına ayrıca, mevcutsa safra ücreti (ballast bo-

nus). sürastarya ücreti(demurrage), dispeç günler icin ödene-

cek olan ücret (despatch money= cabuklastırma primi} de yazı-

lır. 

bo.- G0minin St~bit Gidı::.ırlo:ri ; Geminin cal ısmadıg1 zam.an ice-

risinde söz konusu olan giderlerdir{~4~}. 

Buniar:personel giderleri (ücret.kw"nanya,temizlik.giyim vb. l 

yakıt giderleri !ana makine, kazan vb.). sigorta giderleri 

(tekne ve makine. klUp sigortası.varsa savas sigortası vb. l. 

:i1avuzlanma,temizlik giderleri (.boya.temizlik malzemeleri • .,,.b.), 

genel idare giderleri.finansman ve amortisman gide:rleı--dirC1~7 ). 

Asa.çı yuka::rı biltü:l gemiler icin gecerli ola.rı bu gide:rle:r., do-

natan/tasıyan taraf:;.nda.n kars::;.lan."na.kla birlikte. navlunun he-

saplanu.~asında dikkate alını.~aktadır. 

145. Bu sekilde kararlastırıldıgı vakit.hesaba esas alınacak 
birim "fr~içht p~:r r~venuG ton Cr./T)" ol arak isimlendirilmek
tedir. GORTON. IHRE. SANDEVARı~. 94. 

146. AKDOGAN.Deniz Ticareti.319. 

147. AKDOGAN.Deniz T:icaret.319-320. 
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bb- G~minin D~gi@k~n Gid~ri@ris Bunlar sefer sırasında yapı-

lan harcamalardır ~:.. 4e} .Basl:..caları: 

Bunların pesinen belirle-

nebilmesi çok güçtür. 

i- Liman giderleri. geminin limana girmek üzere bir kılavuz 

almasından (inward pilot}. limandan ayrılmak üzere almıs ol-

dugu kılavUZ';.1 (ou.tward pilot) bırakıncaya kadar gecen sürede 

yapılan masrafla.:rdır.örnegin. liman vergisi.rıhtım resmi. kı-

lavuz. palamar botu, römorkör giderleri,temsilcilere(acenta-

la:ra } ödenen ücretler vb. Ayrıca her limanın kendisi<le göre 

degisik ~itelikte ücretleri olabilir{ı4s~. 

Liman giderlerine kural olarak~ylike iliskin masraflar dahil 

degildir.Bu ancak istisnaen <örnegin yükleme/boşaltma gider-

lerinın gemiye ait oldugu veya.rıhtım vergilerinin bir kısmı-

nın taş:;,nacak yükün miktar:;. esas alınarak ödendigi ha.ilerde) 

söz konusudur {ı~o}. 

ll- Limanlarda kalınacak süre : Bu sürenin hesaplanması cok 

zor olduçundan. donatan/tas:;,yanlar bunu yolculukta girilecek 

148. GORTON,IHRE.SANDE VARN.96vd.: AKDOGAN.Den:iz Ticareti.320 
vd. 

149. AKDOGAN.Deniz Ticareti,321. 

150. Yükleme ve bosaltma masrafları gemiye ait ise.bu masraf
ların hesap edilebilmesi son derece gUc oldugundan coçu hal
de kabaca bir tah.~in yapma yoluna gidilmektedir.GORTON.IH
RE,SANDE VARı~. 96. 
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limanlardaki temsilcileri(acenta) vasıtasıyla elde edeceklerı 

bilgiler ve kendi tecrübelerine dayanarak saptarla:r. 

Bu silreler hesaplanırken, yükleme/boşaltma sürelerinin hangi 

esasa tabi olacagı da bilyilk önem tasır. Zira bu süreler yilk-

leme/boşaltma için ayrı ayrı belirli sayıda gun üzerinden.ve 

ya gün basına belirli miktar yükleme/bosaltma yapılması sek-

linde veyahut ayrı ayrı belirtmek yerine hem yükleme hem de 

bosaltma icin toptan belirli bir sure !total days all purpo-

sesi seklinde .kararlastırılmıs olabilir. 

Diger yandan tatil ve pazar gUnlerinin. yükleme ve bosaltma 

sürelerine dahil edilmis olup ol~adıgın1n(ı 31 } dikkate alın-

ması da gereklidir. 

Bu arada. grev.yUkleme/bosaltma araclarında meydana gelebile-

cek arızalar.rıht:mlar arasında istifleme sebebiyle gecikme-

ler· gibi önceden bil in.m.eyen ve limanda kalma süresini uzata-

tabi lecek olayların ol u..T.s:.ız etkileri hakkında önceden bilgi 

alınmak ve deg-isiklikler izlen.-nek sureti ile. doçabilecek 

zararlar en aza indirgenebilir.Bu gibi önlemler navlunun he-

5abında da faydalı olacaktırc1021. 

--------------------151. Eger bu günler ylikleme/bosaltma sürelerine dahil edilmis 
se (SHINC);haric ise \SI'"iEXI kısaltması ile gösterilir. 

152. A7"°0GAN.Deniz Ticareti.322 ;GORTON,IHRE.SANDE VARN.97. 
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i- Bu giderlerin saptanabilmesi bakımından, geminin denizde 

kalacagı glinlin tespit edilmesi gereklidir.Bu da yolculugun 

mesafesi {gerekiyorsa safra ile yapacagı yolculuk dahil),ge-

minin knots olarak hızı ve bir günde katedilecek mesafenin 

tayini sureti ile olacaktır. 

Mesafe cizelgelerinden (distance tables) alınacak iki liman 

arasındaki uzaklıgın. geminin bu seferde yapabilecegi bir 

saatlik ortal~~a hıza bölün.~esi ile bir saatte alınacak yol 

bulunur;ardından bu sonuc 24 ile carpılarak bir günde katedi-

lecek mesafe elde edilir; iki liman arasındaki uzaklıgın bu 

rakama böl Unmesiyle de denizde kalınacak süre l"Jesaplanır cı-~s). 

ii- Akaryakıt giderleri de.navlu.nu.n hesabında dikkate alını.".na-

sı gereken diçer önemli bir kalemdir.Yakıt giderinin ne kadar 

olacagı. geminin gerek limanda ve gerekse yolculuk sırasında 

tliketeceQ'i yakıt miktarına bagl:ı.dır(l.~<>). Yakıt giderlerinin 

belirlenmesi ile, gün basına tüketilecek yakıt rrüktarı (fuel-

oil CFOl veya Dizel CDOl olabilir ) ve bunun bedeli hesap e-

153. B~ sürenin hesabında,gecilecek kanallar ve kötü hava ko
kosulları sebebiyle uzun yolun secilerek rotanın degisti
:rilmesi durumları da diJr.Jcate al:ı.nmalıdır.AKDOGAN. Deniz 
Ticareti,322. 

154. Yakıt harcaması iki sekilde ortaya cıkar;n Ana makıne har 
caınası~ ki bu geminin makinesinin günlük harcamasının~gemi
nin denizde kalacagı zaman ile carpılması sonucu belirlenir. 
n Yardımcılar(jenaratör vb.) ise.denizde ve limanda kalına
cak :süren:in,günlük harcaı-na ile carpılmas:. sonucu tespit edi 
lir.AKDOGAN,323; GORTON,IHRE,SANDE VAP..N.98-99. 
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dilebilecektir. 

Yakıtın, ne z.aman , nereden . ne miktarda al :ı.:unası ge:rektigi-

nin bastan dogru bir şeki l de tespiti çok önemlidir.Zira ya-

kıt fiyatları zamana ve bulunulan yere göre degismektedir. 

Bastan bunları dogru bir şekilde t~yini, yakıt giderlerinin 

artmasını önlerken. sefer hesaplarının da saglıklı bir sekil-

de yapılabilmesine olanak saglar. öte yandan gerekli yakıt 

miktarının 
.ı.. • .t- . 
ı..espı Ll. özellikle geminin yük tasıma kapasitesi-

nin tayini bakımından da önem tasır. 

Günlük ve topl~T. kazanc yukarıda acık l anan hususlar cerceve-

sinde s u sekilde be l ir l enir { ~ 0 ~) 

Gemiye yüklenebi l ecek yük miktarı nın , navlun bir imi ( freıght 

rate} ile carpılması son~cu elde edilecek rakam. o seferin 

brüt navlun gelirini -- ... . "' vesKı ı edecektir·. 

Bu brüt gelirden. yine yukarıda ana hatlar: ile belirtilen 

giderlerin toplaı.-nının cıkar:::.lması ile kalan rakam o seferden 

elde edilen net kazanc: verecektir. 

G~nllik kazanc ise.bu net navlun gelirinir: .. seferin toplam. 

zamanı-na bölünmesi sonucu elde edilecek raka=ıd::.r. pc"5 } . 

155. AKDOGAN,Deniz Ticaret,324-325;GOP.TON,IHRE.SANDE VAHN.100. 

156. Kısa vadede k~rlılık,gUnlUk kazancın. geminin gUniük ~as
raf larını örnegin personel~ gemini~ idaresi~donanımı~sigor
tası v.b. isleri icin gerekli harcamaları karsı laması hal inde 
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Tanl-cer tasımalarının konusunu esas itibarı ile. petrol ve bu 

nun yan ürünleri teskil et~ektedir. Petrolün cıkar1ld1~1 ve 

rafine edildigi yerlerin belirli olusu. petrol tasınmalarına 

özgü bir tasıma tarifesini~ ortaya cıY...:nasına yol acmıstırcıo?). 

DöY''-4-ne olarak ham petrol veya ya;} ürünlerinin tasın.-nası kars:ı 

lıgında tankere ödenecek navl~n. Worldsco.l® Associ~tion ola-

rak isimlendirilen k~rulus tarafından hazırlanan standart bı-

rim tarifelerine göre hesapla~~aktadır.Bu tarifenin kabulUyle 

tanker hizmetlerinde surat ve kolaylık saglanması amaclanmış-

tır.Zira bu tarifelerde ö~gö:rt.:.len navlun birimleri (fr®:i.ght 

ratesı.farkl1 piyasa sartları ve seferler arası~da kolaylık-

la kıyasla.-na ve degerlendirme yapılabilmesine olanak vennek-

tedir. 

Bu tarife ilk olarak 15 Eylül 1969'da,. "Worldscale Assccia.-

qerceklesir.Uz-:..<n vadede k~rl:l:;.k icin.amo:;tisman criderleri 
yan:nda kapital giderlerinin de karşılanması gereklidir.AK
DOGAN. Deniz Ticaret.325 

157. Bunun tarihcesi hakk:nda bkz.AKDOGAı~.Deniz Ticaret.329. 

158. "Worldwide Ta;;.ker Nominal Freight Scale" = " Dünya Tan -
ker Nominal Nav 1 un Ta:ri tes i •·. 

159, "lnternational Tanker Nominal Freight Scale" = "Uluslara
rası Tanker Noii:ıinal Navlun Tarifesi", 
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n:in yerini almak üzere ylirUrlUge konulmt:stur. nWorldac~le" ,, 

ham petrol ve yan ürünlerini dökme olarak tas:ı.yan tanke:rier 

iı;in hazır l anmıs. nominal navlun birimlerini Crates) iceren bir 

t a ~ i f e k i t ~ b l ' dır. Bu kitabın bir kısmında. bir 

yükleme /bir bosaltma limanını iceren nominal degerler.diÇer 

bir kısmında ise. birden fazla yükleme ve bosaltma limanını 

iceren nominal dege:rler yer alma.ktad1:rı 1 -s 0 ). 

" Worldscale Association " , mevcut ti.1.-n petrol yükleme ve bo-

saltma lima.nları icin. nominal navlun birimlerini U:'lat rateı 

devamlı olarak hazırlayarak belirli aralıklarla ıy:ı.lda iki de 

fal Uye l erinin kul larn:nına sun.-naktadı:r { 161 ) . 

Birü:ü er· standart .bi:r gemi baz alınarak ol ustu:rul.ma.ktadır. Bu 

standart gemi. 14 knots hızda,gUnde 28 ton fuel-oil harcayan 

19,500 deadweight tonluk bir tankerdir (16:a) .Hesaplar. gemi-

nın bos gidis ve yüklü gelis olmak üzereıround voyageı sete-

ı-·irıi ka.psar. 

Bu hesaplamada. ayr~ca su hus~slar da gözönünde tutulmakta-

--------------------
160. Ayrıca son yıllarda aktarma pozisyonları da kitaba eklen
mistir.AKDOGAN~Deniz Ticaret~330~ 

161. 10.000 deadweight tondan düsük bir yükleme kapasitesi ha
ric tü.~ ta~ker yükleri icin navl~n birimleri~worldscaıe~e gb
re bel i r l en.T.ekt i r. GORTON, IHRE. SANDE VARt\l, 104. 

162. FAGHFOOR1,515-515a: ULGENER,196 
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d1r( 1 •::.;:Mese.fe.liman giderleri.yükleme ve tahliye süresi <sa-

bit olarak 72 saat, tatil ve paza:: günleri dahil: her limanda 

6 sar saat ihbar süresı ; ilave tahliye veya yükleme limanla 

rında 12 saatlik liman süreleri} ; yakıt giderleri(belli bir 

süre icerisindeki ortalama yakıt fiyatları) : gün basına öde-

nen sabit kira bedel1 !1800 $) ; Ayrıca gun basına (12000 $! 

lık faraz1 bir gider ~nsuru ekle~~ektedir. B~na karsılık he-

s~pla.-rıada gelir ve navlun vergileri dikkate alınznamakt.adır. 

Ede edilen navlun birimleri. Amerikan Doları (USD) baz1nda. 

" WS 100 " veya '' WS FLAT " k::.sal tmaları ile ifade edilmek-

tedir ( 154).Bu hesaplama. Ulkelere göre degisen gider sevi-

yele.ri bak2lmaksızın,tamamen standart bir gemiye göre yapıl -

makta olduç-undan.bu birimler navl~n~n kendisini degil, nomi-

nal degerleri ifade etmektedir (~~~i.Bu nede~le birimler.~a-

tematiksel olarak uygu~ bir seviye teskil eder . 

153. GORTON,IHHE.SANDE VARN.104 :AKDOGAN,Deniz Ticaret,330 vd. 

1\54. 100 per cent=WS 100 de::;.kligi sıf1r düzeyini ifade eder ve 
Worldscale'in ortaya koydugu tabloda yer alan navlu~ miktarı 
WS iOO üzerinden hesaplanmak~adır.Ancak taraflar aralarır.da 
birim olarak WS50 olc~sünUn uygulanacaçı kararlast1rabilir 
ve artık bu halde navlun miktarı bu yüzde üzerinden tayin 
olunur.ULGENER.s.196. 

165. GOP.TON.IHRE.SAı\JDE VARı'L104-105:AKDOGAN,Deniz Ticaret.330 
vd.Piyasa sartları,herhangi bir gemi ve yolculuk bekımı~dan. 
wsıoo de~ daha yul<arı veya asagıda hır seviyenin belirlenme 
sine yol acabilir.Piyasada genellikle 15 ile 500 arasında de
g iemekteö.ır: PAC.i:CARD' :39 ! ULGEı"'JEH. 196 . 
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Bunu bir örnek ile acıklayacak o lursak ( 166 );Uluslararası pe~-

rol taşıma piyasasında.bir petrol yükü su sekilde ilan edil-

~istir: 

" MOB!L 80.000 

AG/M.ed-Ul-cc 20-25 June ··· 

Bu örnekte Mobil sirketi. 80.000 büyük ton i long ton(LT ) = 

1016.00 Kg ) ham petroi ylikUnU. 20-25 Haziran yükleme kance-

los~ ile. Arap Körfezindeki herhangi bir yükleme lımanından. 

Akdeniz veya !ngiltere dahil Kontinantal herhangi bır limana 

~as2tmak istemektedir.Dikkat edilirse burada. belirli bölge 

lim~nl~Tl Qr~sında (belirli iki liman degil) tasıtmak jzere 

bir gemi aran.~aktadır. 

Bu teklifi degerlendirmek isteyen tanker isletmecisi. Arap 

Körfezine en y~kln petrol yükl~~e limQnl ile; Akdeniz ' in SU-

veys'den sonra en yakın petrol bosQltma limQnl~l secerek, bu 

.B:ı hesaplama sırasında "Worldscale" de her tonajdaki taşıma-

lar icın yükleme ve bosaltma \flat rates) "ne .bakacaktırP-s-e). 
--------------------
16G. AKDOGAN.Deniz Ticaret,331. 

167. AKDOGA.ı.~.Deniz Ticaret.331-332. 

l\!-8. Bu:racia özel iüüe ltrap lim.a:üe.r1 bakım.:ında.n ekstra savas 
riski sigorta primleri WS nominal degerlere katılmam1s oldu
çundan ayrıca sigorta sirketinden ögrenilerek.sefer hesabı
na eklenı.~elidir.AKDOGfu~.Deniz Ticaret.332. 
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Keza sUrastarya Cdemtırrage). yine HWorldscale~a 'de her tonaj 

gemi icin belirlen.-nistir.Kanal gec:iş vergileri ise. " World-

scale " deki sart uyarınca. tasıtanlar tarafından. tasımanın 

yapıldıçı tarihte gecerli ilgili kanal tarifesi Cörnekte S~-

veys tarifesi) üzerinden tas:ı.tanlar tarafından tanker islet-

mecisine ayrıca ödenecektir(169 ). 

Tanker :isletmecisi. sectiÇ:"i iki liman üzerine yapt:ı.g:ı. hesap 

sonucunda. navlunu (Suveys mas:raf ları haric) örneÇtin 6.00 $ 

<Amerikan Doları) olarak bulmussa. bunu. "Wo:rldscale" de bu 

iki liman icin öngörülen fflat Rate) 'n.e bölerek. teklif e-

decegi navl~n birimini !rate) bulacak~ır{ 170 ı .örneÇin bu iki 

liw.an arası!flat rate)= 9.00 ${Ar."r.er:ikan Doları} olarak veril-

misse.bu halde teklif etmesı gereken rate {6.00 ı 9.00 =} WS 

66 'a karsılık gelecektir. 

Sonuç olarak ta~ker • , J., . ~ . 

ıs ı e ı...me c ıs ı :ı :ı. n nArap Körfezinden f-lkdeniz 

e. 80. 000 büyük ton ( Long ton) ' un WS 66 'dan ta.s ırı.."1lfü31 •· şek-

iindeki teklifi.tas1tanların tanker islet~ecisine bu tasıma 

icin ''Worldscale" de belirlenen ton basına navlunun % 66 sı-

na esit bir navlun öd:iyecekleri anlamına gelir( 171 / .Ancak bu. 

aynı yük icin, diger bir tasıyan::i.n. WS 70 üzerinden yapacaçı 

169. Tanker tasımalarında Dipec\Despatch) söz konus~ degildir. 
AKDOGAN.Deniz Ticaret.332. 

170. Tanker isletmecisi.bu buldugu deger üzerine piyasa sart
lar:ı.na. bag l ı olarak teklif yaparken 5 veya 10 puarıl ık bü· 
pazarlık payı ilave edilebilir.AKDOGAN.Deniz Tıcaret.332. 

171. GORTON.IHRE.SANDE VARı~.104. 
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teklifin. cok yüksek bir navlun talebi oldugu anla~ına gel-

mez.Zira cok cesitl:i gıde:r unsur l arı (kömUr. liman giderleri 

gUnlük giderler ı vb. }her yoiculug~ degişik bir bicimde etki -

liyebilir( 17 :<ı } . 

Ca~ter söz l esmesinde Worldscale'e yapılan bir atıf,sözlesme-

~in yapıldıgı anda geçerli olan navlun biriminin dikkate a-

lınacagını ifade eder( 273 ) .B6y l ece tasıtanlara. sbzlesme n in 

kuruldugu sırada maliyetlerini belirleme im.kanı sag l a~~akta-

d:r. 

"Wo:r ldscale Associat i on" taraf ı ndan ge l istiri l e n "wor l dscale" 

ile. yukarıda genel olarak acıklanan hususlar öze~ olarak su 

şekilde degisikliÇe ugramıstır {174 ;; 

i- Tanker tonaj l arı bakımından.gemini n kapasitesı l i9.500 bU-

yUk ton/Long ton } ' dan f75.0CO m~tr:k ton > 'a baglannnstır. 

i i- Günlük kıra. bede 1 i. (18CO $ J ' dan ı 10, 500 :$ J • a cıka-

rılrn:ıst1r. 

172. GORTON.IHRE.SANDE VARN.104. ;ULGLNER.196-197. 

173. ULGENER.197. 

174. AKDOGAN.Deniz Ticaret.333. 
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ii:i.- Geminin öngörü.len hızı {14 knotsi · dan (14,5 :knotsl ·a 

c ıkarı lmıst ı·r .. 

iv- Geminin yakıt tillcetimi C26 büyük ton/long tonl iken de-

gistiri lerek US5 m0trik to;ı/Mrl olarak kabul edi h:ı.isti:r. 

II) ifüKUK1 ANLA.l~A BELlRLENMESl 

1 ) Gene 1 O i ~:ral< 

Navlunun mıktarı. akit yapma serbestis1 uyarı~ca, taraflarca 

söz 1 esmede veya ko:n:i. smentoda ıs e r b e s t c e bel :ı.r l en.•r.ı;9.k-

tedir {BK.19-20)(::.. 7 o; .Ancak bu serbesti.Ulkenin icinde bulundu 

gu baz: dönemlerde (savas. olagnüstü hal vb. ı devlet tarafın-

dan: diger zamanlarda, Ulusal ve Uluslararası rekabet kosul-

ları,( özellikle konferanslarla tespit edilen tarifeler uya-

r:nca belirienen piyasa şartları. örnegin tanker tasımaları 

bakımında~ gecerli standart cetveller vb.). ile önemli dere-

cede sınırlanı.~aktadır. 

Sözlesmede. navlun miktarının saptanmamış oldugu hallerde . 

olan navlun tutarı esas al1nır (1 7 6}. 

-------~-----------
175. Kararlastırılandan başka esya yüklen=nis oldugu haldeCIT"K 

10221.sözlesmede ayrıca bir hUk~~ yoksa, TTK 1073/I'e göre: 
tas:ı.nmıak uzere alınan mal öngörülenden fazlaysa.bu fazla i
çin de TTK 1073/II uyarınca sözlesmede tespit olunan nisbe
~e göre navlun ödenir. 

176. ıngiliz Huk~kundQda ayn1 prensipler çecerlidir.SCRu110N 
347-348: CARVER.1193 :CHORLEY And G!LES.310 ;RlDLEY,119. 
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Böyle bir öderu~esi m~tad olan bedelin tespit edilemedigi du-

ru~larda ise ödenecek navlun miktar1 <=reasonable sum).hakim 

tarafından hak ve nesofet kurall~rına göre (MK 4) belirlene-

cektir. 

2} Sözle5me !le Tayin ve Tespit Sekilleri 

a) Toptan Kararlastırılan Navlun 

Bu türlü bir tespit sekli. daha cok yükün hacimli ve cesitli 

parcalardan olasması sebebiyle.yUkletenin mallar1n nitelikle 

rini bilemedigi hallerde. (örnegin bir fabrikanın mekanik te-

sislerinin tası~~ası vb.lgörülmektedir.Keza posta seferi ya-

pan işletmelerde bir veya birkac seferl ik ekstra gemi tona-

jına ihtiyaç h:ssecildigi zamanlarda da.navlunun toptan ka 

rarlastırılması{Lur.ıp su."n freightı yoluna gidilmektedir(l. 77 l. 

Sözlesmede navlunun toptan {götUrU) olarak kararlaştır1lma-

sındaki özellikler sunlardır: 

i- Bu ~avlun taşınan veya teslim edilen yW< miktarına\hacim, 

say:;.,agırlık) bak1lmaks:ı.z1n ödenecek b e 1 i r l i b :. r 

mi k ta~ · dır{TTK 1071-1072).örnegin öngörülen bir lima-

--------------------177. Deniz taşımalarına dair ko~fera~slara üye do~atanların 
toptan navlun kararlastırabilmeleri a n c ak konferansın 
yetkili makamlarından a l acaklar::. i :<: :i n ile mü.-nkiindür. Bu 
sekilde tesbit edilen navlunun net bir miktar olması nedeni 
ile artık bir indirim yapılmasından bahsedilemiyecektir.Gö
GER,Navlun.1251. 
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na 5000 to;:)a kadar bir ma.l:ı.n tasınmasJ. karsılıgı olarak, 10 

milyon li:ra öden.T.esi kararlastırılm:ı.ssa. taşıtan ister 500 

ton isterse 5000 ton taşıtrnıs olsun. yine de 10 milyon li-

rayı ödemek mükellef i yeti altındadır. 

i1- Coqunlukla tam carter sözlesme l erinde karsılasılan bu 

tesbit seklinde. navlun miktarı belirlenirken. geminin kapa-

sitesıne dair bazı ölcüler,özellikle "kayıtlı tonaj" cregis-

tred t.onnage } veya "e.g-ı:r yük tasıma kapasitesi " (dead-weight 

tonnage= ö l ü agırlık ı c~ 7e ; . esas a l ınmaktadır. 

Bu noktada dikkat edi l mesi gereken bir husus ise beyan olunan 

'.dead-weıght ) kapasitenin.f1ilen tasınacak miktarı gcsterınek-

te ol up o lmad ıg ıdır.Zira donata~/tasıyanca , tasıtana garanti 

edi l e n <dead-weight: kapas i tenin.yükleroecek ~iktardan az o l -

duç;-u ~ ürneçın k omur.yak::.t.su ic in ayrı l a n yerleri n de bu ka-

pasite içinde beyar:. edilrrı.is oldugu duru..-nla.rda) ,yük.ün yüklene-

:neye~ kısmına il iskin miktar1nl' BK 368 uyarınca !rr1el"1az Alrnarı 

Medeni Kanununda S 634 gereginceı .tenzili yoluna gidi l ebile-

cektirC179 l .Buna . .karsılık. bu kapasitenin söylenenden fazla 
--------------------
178. Aaır yük tasıma. kapasites:Hdead weiqhtı.creminin vUk tasl

ma kaµasitesine getirilen sınırlamaia:rinın 3.ık:ı.ni teskil et
mektedir .Zıra bu.gemınin tasıyabilecegi azami miktar olup. 
yeterli yakıt.su ve istif aracların:n agırlıklarını da kap
eayan toplam bir agırlıgı ifade eder.Bu fiili miktar. her 
qemi nın ca l :ıst ::.~ı bölgeye ve )tı l ın za.-nanlarına göı-"'e (iegie.
mektedir. Bu da geminın yan taraflarına cizilen yükleme ciz
ai leri ( Lo.ad- 1 ine } i i e anlas :ı lmaktadır. BROD!E. 67; BROw1i. D. 3: 
AKDOGAN,Den ız Ticareti.74. 

179. CAGA.II.224:Zira donatan/taşıyan sözlesmede garanti etmiş 
cldugu gemi tonaJının dogru cıkmamasından sorUı:~lu olacaktır. 
BK 360/II 'de :sin sözleşmeye aykırı olması dur~·m.mda is sa-
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cıktıg:ı. duru.-nla:rda,navlunun arttır1lmas1 istenemeyecektirpeo) 

Yükün bir ka~,s. sonucunda. te.ra.e.;:n~~ ziyaa ugram.ası dt,;,ru.ı.-nunda.yük 

için bir navlun öde~-neyecegi gibi,pesin öden.mis ise geri alı-

nacakt1r( 161 l.Ayn1 hükmün II.fıkr~s1nda,yüklerden bir kısmı-

nın zayi olması durw~unda, toptan kararlaştırılan navlunun o 

nisbette indirilmesini talep imkanı tan1n..~ıst1r(11K1072/II). 

ııK 1072 hük.-nU emredici bir nitelik tasımadıgından,taraflar-

ca aksi kararlastırılabilir. 

Bu çerçevede denilebilir ki, navlunun öden.~esi için.en azın-

dan yükün bir kısmının varma limanında teslim ed.ilmis olması 

gereklidir.Aksi halde tam ziya söz konusu olur ve hic navlu~ 

öde!".mez(TIK 1072/I) .Buna karsılık, yükün varma. limanında to.m 

ve dogru (full Qnd complete) bir sekilde teslim edilmemiş ol
t;:' 

hibine tanınan tenzil hakkı kıyas yoluyla burada da tanın
maktadır. 

180. CAGA.II.224 ve dn 5;Bu hususta !stisna sözlesmeleri bak1-
m1ndan BK 365'de getirilen düzenleme kıyas yoluyla dayanak
teskil edebilir.Zira bu hükme göre,yapılacak sey,talli~ın o
lunandan fazla e~ek ve masrafa neden olsa dahi. müteahhit 
bedelin arttırı l~asını isteyemeyecektir. 

181. Yillc. yükl0 ilçilile~in kusu~u ~onucu zayi ol~ussa,tasıya
nın navlun alacagı deva~ eder.Mallar:n,tQSly~n v~ya tiill~
rindcn ~orUı~lu oldu~u kisilsrin kusurlu h~r~ketle~i eonucu 
zayi olması sonucu tasıyanın sorumlulugunun dogdugu haller
de,f i k r imi z c e d~, navlun borcu devam edecek. bu~a 
k~rsıl:k tasıtan, donata~/tasıyandan bu ziya ici~ tazı:1inat 
talep edebilecektir. (Genis bilgi icin bkz.CAGA.II,234 vd.) 
Aksi görUs icin bkz. AKINCI.469 ;OY~1Y,II,156 ve dn.590. 
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dugu hallerde.kanun kararlastır:lan navlunda ziya nisbetinde 

bir indirim yapılmasını hükr.ıe baqlamıstır. 

Tam ve dogru teslim. cesitli sebeplerden do l ayı gerceklesme-

mis olabilir : yükleme limanında mal eksik teslim edilmiş ve 

ya başka ma.l verilmiş olabilir: veya. yükün bir kısmı yolcu-

lak sırasında satılmıs,kaybolmus.denize atılmış(jettisioned) 

olabilir.Beyle bir hal. kimin kusurundan kaynak l a::;mış olursa 

olsun ( 162 ) .kararlastırılan navlunun tama~ının ödenı.~esi mü-

kellefıyeti devam edecektir( 1 e3). 

Ancak akan madde l erle dolu kapların tasınd:gı duru.~ l arda.yol-

culuk s:rasında bazıları~ın tamamen veya yarıdan faz l asının 

bosa lmı s o lması sebebiy l e.yükün tam ve dogru D 
• .; ..,.. ...... sek i l de tes-

lim ed i lememiş olmas:ı..toptan karar l a. stır::. l a.n navlun u n odenı-ne 

sini etk i leyecektir. Zira böy l e bir halde.akan kaplar. nav-

lur. ve diger alacakların bununla ora~tılı olan kısmına kar-

sılık olarak tasıyana bırakılabilir{TTh.1071/III ) . 

182. Hangi sebep l e ve ki~in kusu~uyla meydana gelmiş oldugunun 
~espiti,sadece yükle i l gililerin acacaklarl taz~inat dava
ları bak:ı.mından önem tas1yacaktır. Böy l e bir davanın acıl
mış olması,yıne de kararlaştırılan toptan navlunun ödenme
sinı engellemiyecektir.CARVER.1171:PAYNE AndIVAMY.262:RID
LEY.119-120. 

163. TTK 1072/II uyarınca. ziya ora~ında indirim yap::.lmasını 
istemek mili-nktindür.Oysa! n g i l i ~ H u k u k u n d a .her
hangi bir indirim öngörülmüs ol~ayıp sadece acık bir anlasma 
n1n mevcut olması durumunda.teslim edilmeyen yükler icin ta
sarruf edilen masrafların indirilmesi imkanı ta~1n.~aktadır. 
SS. Garston v. Hickie Davası (1886)icin bkz.SCRu~~oN.342 dn 
65. 
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Sözlesmede. navlunun zaman esasına göre tespitiDi kararlastı-

rılabilir.Böyle bir halde,gemi yine bir veya birden fazla se-

ter icin tutulmakta ancak ödenecek navlun miktarı, bu sefer-

lerirı devam ettigi süreye göre belirlen.-nektedir <TTK 1076). 

Dikkat edilecek olursa burada,gercekte ortada bir sefer car-

teri olmasına karsılık. navlunun tespiti zaman üzerinden ya-

p1lmaktad2r.Zira gemi b ~ 1 i r l i s ~ y l d a s e t e r 

yapmak üzere tutu lmaktadır.Bu nedenle. geminin bel li olmayan 

sayıda sefer yapmak üzere b e 1 i r l i b ! r 

i ç i n t utu lduçu Zaman carter i söz l eşmeler inin nav l unu ( 1 84 ) 

TTK. 1076 kastedi l en an l amda bir navl un olarak kabu l edil e-

TTK 1076 hükmU. bugun icin önemini yitirmistiY.Zira. bu mad-

184. Hakkında kanuni bir düzenleme bülunmayan zaman carteri 
sözlesmele:rine ITK1076'in kıyasen uygulanmas:ı.nırı milirıkürı o
lup olmayacag-ı i:-lcelenecek olursa: Hük..""nün 1. ve 4.ncü f:ık
ralarının kıyasen uygulanmas1 mümkün olmasına karsın. söz
iee:rtıed.e bu hususlar icin getirilen ayrıntılı dUzenle:meıoff
hire vb.}karsısında buna gerek kalmamaktadır.Ayn::. hilkmürı 2 
ve 3.ncü fıkraları ise.uygulanamayacaktır.Zira. zaman car
terinde sürastarya sözkonusu deÇi ldir ve boşaltmanın tama.m
l arın1as1 ise ancak son volcul~kta surenin asıldıoı hallerde 
sözlesmenin sonu bek:mindan bir anlam ifade edebilecek~ir. 
CAGA,II.225: AKINCI.II.18-19. 

185. Caga,navlun~n zaüan üzerine hesap edildigi sefer carter
l~rini(Gercek Olmayan Zaman üzerine Carter): d gerini ise 
{ Asıl Zaman Uz~rine Carter) seklinde isimlend rerek. (CA
GA. II .225)bu fark! ortaya koym.aktad1r. 
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delerin düzenlemiş oldugu carter sözlesmesi. yelkenli devri-

ni~ ihtiyaclar2na cevap veren bir sözlesme türüdür(~ 6$) .TrK 

1076. eraYedici olmadıgından aksinin kararlastırılabilir. 

bb- Sonuc l s.:n. 

i- Sözlesmede aksine sart olmadıkca.bu süre kaptanın yükü al-

maça hazır olduçunu bildirdigi günü izleyen günden itibaren 

isle!!neg-e baslar-<ITK 1076) .Ancak bildirim sırası;ıda çemi yükü 

fiilen almaya haz1r olmalıdır{l. 27 ). 

Safra ile yolculuk söz konusu ise, kap~anın yolculuga hazır 

olduqunu bildirdig1 günün ertesi gü~U.ve bildirim yolculugun 

basla.-::ı.asından bir gün önceye kadar yapılmam::.ssa, çe=ninirı yo-

la cıktıgı günden itibaren.süre isleme~e baslar(TTK 1076/Il. 

Sürastarya kararlastırılm1ssa. süre bütün hallerde. ancak 

yolcul:.ıçun baslad.ıg:ı gu;1d.en itibare:ı islemeg-e baslar. ( Tf}\.. 

1076/II). Buna karşılık süre bosaltmanın tamamland.:ı.gı güne t:' 

kadar isler(TTK 1076/III>. 

ii- Yolculuqun gecikmesı veya kesilmesinin.zaman üzerine nav-

lun'a etkisi. TTK 1076/son 'da düzer:lenm:ist.ir.Bu hi.Hcrr~e aö:re. 

- Tasıyanın kus~r~nun olmadıg: bir çecikıı~e veya kesilme soz 

konusu ise, bu durum dogal olaylar veya umulmayan he.l lerden 

186. CA~A.II.225. 

187. Bildirimin ertesi gününün paz~r veya tatil gUnU olması. 
süren.in be.s!amasına engel teşkil etmez.OKAY.II.160. 
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kaynaklan...~ıs olsa dahi (TTK 1092/I), süre islemege devam e-

decek ve bu gtinler icin de navlun ödenecektir( 1 ee). 

- Aynı hük..~e göre.su durw~larda tasıyanın kusuru olmasa bile 

navlun öde~~esi söz konusu olmayacaktır: ı- TTK 1092/son u-

yarınca. gecil-cmenin bir kamu tasarrufundan kaynaklandı~ı hal-

lerde.ve ::ı.:ı.- TTK l.093/I son cümle uyarınca.yolculuk sırasın-

da geminin tamiri gerektigi hallerde: bu tasarruf un veya 

tamırin devam ettiÇi süre icin navlun öde~~esi gerekmeyecek-

t.ır. 

Navlun~n bu t~rlU tespitinde esas k~iter.hacim a~ırlık.veya 

k:;.yınet. gibi yUk:.in sahip oldu.çu özelliklerdir.Bu ölcütlerden 

hangisınin dikkate al1nacag1 her somut olayı~ özelligine gö-

re taraflarca bel irlenm.ektedir. 

ca- Yükün Degeri Uzerinden Ncvlun 

Navlunurı yük:ir.. deÇerine göre belirlenmesi baslıca iki olay-

C.an kaynaklanıı- ( .ıes-); Bunlardan ilki. tasırur.ası kararlaştı-

lan yükUn cok fe.rkl ı k:ıymette mallardan olustugu h.al lerdi:r. 

Digeri ise. taşıyanın sorumlulugu hakkındaki üst sınırın(1TK 

-------~------------
168. Tas1tan. gecikme veya kesil~eni~ tas:yanın veya adamları

nın kusurundan meydana geldigini ispat ettigi takdirde bu
nun devam ettigi süre icı~ navlun öden.~eyecektir.OKAY.II.160 
dn596. 

189. BROD!E. 71. 
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m.1114l yüklerin dege:rinin cok yükse}-<: olmas:ı. nedeniyle. taş:ı.-

tanların muhtemel zararların:ı. karsılamayacaçı d;.ı:rumlard:r. 

Ancak malların degerınin konismentoya yazılması ve bu suretle 

navlunun bu deger üzerinden tesbiti icin su şartların mevcu-

diyeti gereklidir(:ı.9o); 

i- Degerın konismentoya yazılması hususunda ~arafların anlaş-

mas~ veya böyle bir anlaşmanın yoklugu durumunda iyi niy®t 

kurallar: uyarınca bunun yazılmasının gerekli olması. 

ii- Yükleme basla~adan önce. yükletenin yükün cinsini ve de-

gerini bildirmiş olması{ 1 9~ J . 

iii- Ayr ı ca bu g i bi ha ll er i c in öngörülen zaml ı nav lunu ı ex-

tra s um ı a d valorem fre i ght) ödemeyi kabu l e tmesi{ 192 } . 

Gerek Ga:rter ve gerekse kırkambar söz l esmelerinde.navlun bi-

rimiCrate of freight) cogunlukla ~ & l ı n mil-:t~r1-

n B g ~ r e (193 ) . coçu kez bu hususta donatan/tasıyana bır 

190. CAGA.lI.83. 

191. Yükün kıymetli oldu~unun ispat1 icin, genellikle tasdik
li fatura (Consular 1nvoicel vb . .belgeler istenırıektedi:r. 
BROD!E.71. 

192. Bu beyan ed.ilerı deÇerin muayye~ bir yüzdesinden (genellik 
le %1-%3 arasında deÇişirlibarettir.BRANCH.99:BROD1E.71. 

193. Navlun birimlerı.cesitli malla~a ve tasıma bölgelerine gö 
re Uluslararası piyasalarda arz ve talep cerçevesinde be-
l irlei'.1.l~ektedir .CAGA. II, 226. 
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şeçim i~~an~ verilmek suretiyle ve aglrllk veya h~cim @s~sı 

cba. Tespitte Escs Alınacak Birimin Tayini 

Hacim veya Agırl:k üzerinden navlun uygulamas:na genellikle 

muntazam hat seferleri(liner tariff) seklinde taşımacılıkta 

karsılasılmaktadır. 

Bu iki ölçütten hangisinin esas alınacagJ. ko:ı'-tsunda genellik-

l e,donatan/tasıyana,bir secim hakkı tanınmaktadır.Donatan/ta-

şıyan ise bu secim hakkını. en iyi kazancı saglayacak o l an 

ölcUt lehi~e kullanır{ 194 ) .Seçimde temel kriter (yükün cesi-

di) o l dugundan, bu bakımından y ükler su ayırıma tabi t ut u la-

- Ag ır Yükler (W~ight C~rgo~s ) ; Bir tonu bir k~bik metreden 

a.z olan yüklerdir. Uzttn bir süre, bu türlü yüklerin navlunu 

•· p-sr lonç ton " (2240 libre/1016.05 Kilogram) üzerinden ta-

lep edildi .Ancak " metrik sistem " in gelismesi ile bu uy-

gulama. " ps:ı:- tonnt.S " ( 1000 Kg/2205 pounds} yani ton basına 

belirli bir mikte.r:ı.n talep edilmesi;.ıi şeklini alm:ı.stır(::.ı» 5 ). 

Görüldügü üzere, bu türlü yükler ba.kımından. navlunun tespı-

tinde "ag::ı.rl ık" esas al lP..ı.'!llaktad:ı.r. 

194. BRANCH,95 ;AKDOGAN,Deniz Ticareti,326. 

l 9!l,. BROD!E. 68. 

l96. BROD1E.58 :STEVENS.50 ;BRANCH.SS:Agır yük l e.r(W) kıs~ltma
sı ile ifade olunmaktadır. 
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- HQcimli yilkl®.r ~Measurem~nt Cargoes) ; Bir tonu bir kübik 

metredeın fazla olan yüklerdir."Metrik siste;:n" in ~ . 
yeı- ı esmes :ı 

ile, .bu yüklerin navlunu "per cubic m~tıa.r"(l.133 cubic metre 

/35.33 cubic feet) üzerinden talep edilmeye basla~~ıstır( 197 ), 

yani navlunun tespitinde "hacim" esas alınznaktadır. 

Muntazam hat seferleri tarifelerinde bazı yük cesitleri ba-

kımından Agır yük mü (W) yoksa Hacimli yük mü (M} oldugu hu-

su~da bir açıklama getirilmemekte ancak bu mallar bakımından 

en yüksek kazancı saglayan birimin esas alınacagı ifade olun-

maktadır. Bu türlü yükler ise, yazı dilinde fW/M) konusma di-

linde ise <WM) kısaltması ile belirtilmektedir{~98 ). 

cbbc- T ü r k H u k u k u B o k ı m ı n d a n 

l. Taraflar sözleşmede navlunun, hangi andaki mal miktarına 

göre navlunun tayin edileceqini, kararlaştırma..~ış oldukları 

halde : 

i-Olayda bir konismento düzenlenmemiş veya dUzenlen.~is olmak-

197, BRANCH,95 :STEVENS.50: Hacimli yükler (M) kısaltması ile 
ifade olun.~aktad1r. 

198. Bu tür yükler .Oak:unından. duru."na gö:re he::n " measu.rement 
to;;" u O cubic metre) hem de "weight ton" u(1000 kilogram
mes) ifa.de eden "fr~ight ton" kullanılması yoluna gidilmek
tedir.BROD!E,69. 



- 93 -

la beraber yUkler.en malın miktarı.navlunu~ hesabına esas alı-

nan ölcü cinsinden bildirilme~isse,bu takdirde ııK 1074 uya-

rınca navlun ''Göndorilen0 t~slim ~dilen mo.l ;;niktar:ı' ' na gö-

re tayin olunacaktır. 

Bu cercevede. tasıyan veya adaı.~larının kusurü olmaksızın mal 

miktarında rutubet. kuru.~a veya uçma vb. sebeplerle meydana 

gelecek artış veya eksilmeler(~ 99 } navlun miktarının yUkselme-

sine veya azalmasına neden olacaktır. 

TTK 1074. maddenin yoru.-nlayıcı bir hü.küm olması nedeniyle.bu 

nun aksine düzenlemelerin acıkca veya zımnen ö~görülebilmesi 

~~"'nkündür.Böyle bir anlasma~ın varlıgını ispat.bunu iddia e-

de~e düser {200 ). 

ii-Olayda bir konismento dUzenleTh~is ve malın miktarı.navlu-

nun hesabına esas alınan ölcü üzerinden bildirilmişse. artık 

bu durumda. 

- Gönderiien bakımından.konismentodaki ölcU esas alınacaktır 

<TTK 1111}.Bununla birlikte.konismentoda navlunun carter söz-

lesmesine göre ödenecegine dair bir hükUm. olup da.sözleşmede 

navlunun bosaltmada teslim edilen miktara göre tayini ve ö-

199. Taşıyan artık bu halde.TTK 1072/3 ' e dayanarak yükün mahi
yeti icabı kısmi bir ziyaa ugradıg: gerekcesiyle tam navlun 
isteyemez .1Tı< 1074 bu hükme bir ist. is~a get ir.:ı.ektedir. CAGA. 
II. 228. 

200. CAGA.I1.228 
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den.~isse. TrK 1111 de ifade olunen konismentodaki hilafına 

sart gerceklesmis olacaktır. 

J:TK 1111 /1 fıkrasının son c~~lesi ile de. konismentoya TTK. 

1100/son fıkra uyarınca konulacak kayıtların (agırlık belli 

degil veya miktar belli degil gibi). konismentoda hilafına 

bir sart olarak kabul edilemiyecegi acıkca ifade olun.~uştur. 

Yani bu sözü edilen türden kayıtları::ı s a d e c e mesuliyete 

iliskin olmalar2 itibarı ile konismentoda gösterilen mikta-

rın esas alınmasını engellemiyecektir( 201 ). 

- Tas:ı.ta.n bakım:ndan, TTK 1074 'deki "teslim edilen mala gö-

re" navlunun tayini ve ödew-nesi hükmü. kti.:rc.1 olo.re:k . gecer-

li olmakla beraber. carter sözleşmesinde konismentoya bu hu-

susta bir atıf olduçu veya ko.-ıis.::.ento sözlesmeyi de icerdigi 

hallerde,konismentodaki miktar tasıtan acısından da esas tu-

2. Taraflar sözleşmede navlunun yükleme anındaki mal miktar!-

r.a cröre tevin edileceqini kararlaştırmış oldukla~ı halde : 

TIK 1074. yoru.-nlayıc: bir hüküm cldugunde.:1.taraflar:ı.n irade-

sine itibar edilecektir.Böyle bir durı.ı.-r.d.a konismento. :-aavlı.rn 

hususunda carter sözlesmesine atıf yapıyorsa. walın miktarı 

--------------------201. CAGA.II.227; Böyle bir duru:nda bosaltcada konismentoda 
gösterile;1 miktardan eksik bir tesli::n gercekles:irse.kısmerı 
ziyaa \.1.Çreıya.n. yükler için de. (TTK 107211-2 'ye ragmen) nav
lun ödenecektir.Benzer cöz~~ için bkz ileride s.96-97. 

~02. CAGA.II.227. 
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konismentoda navlunun hesabına esas alınan ölcUden yazılmış 

olsa dahi. burada TI'K 1111 uyarınca konismento hilafı~a bir 

sart mevcı..<t oldugund.an.. gönderilene kars::ı. da yükleme anıi"lda-

ki mal miktarı esas alınacaktır. 

Taraflarca bu türlü bir düzenleme kabul edilmis oldugunda.bo-

saltma lima~ında gönderilene. ısı~~a vb. sebeplerle yükle-

nenden daha az miktarda mal teslim edilmis olsa bile. navlu-

nun tayini ve öder~esi sözlesme uyarıi1ca yüklenen miktar üze-

rinden yapılacaktır.Buradaki sözlesmenin. TTK 1072' de ziyaa 

ugrayan mallar bakımından getirilen düzenleme karsısındaki ge-

cerliligi incelenecek olu~sa: 

- Tasıyan ve yükle ilgililerin kusur~ olmaksızı~ kQ~& so~ucu 

~~yi olQ~ ~oll~r icin navlun öde~eyecegini öngören lıK 1072 

hük..~ü emredici degildir.Bunun sonucunda, sözleşmede.kanun ile 

getirilen düzenlemeden ayr1l1Thüas1. ve ziyaa ugrayan k:sım i-

cin de navlun ödenecegin.in kararle.stır:ılması mili:1k.UndUr{ 203 i. 

- TfK 1072/III uyarınca t~biatı icabı ziy~~ ugrayen m~llcr 

bakım1ndan. kıs~en zayi olan klsmı icin de navlur.un öde~~esi 

gerektiginden.navlumm tayini ve öden.."nesinde sözleş.ne uya::--ın-

ca yüJdenen miktarın dikkate a.lın.."!hasına engel yoktur. 

8özlesmede yillclenen miktarın esas al:..ne.cagı kara:rlast~r1lmıs-

203 Alman Doktrininde ise.tarafların anlasmalarına ragmen ek
s len mal icin ~avlun ödenmeyecegi savu~~lmakt~dır. 1.Genis 
b lgi icin CAGA.II,229-230) .Aynı fikirde OKAY.II.156. 



sa. genisleme vb. sebeplerle bosaltma limanında gönderilene 

daha fazla mal teslim edilmiş olsa dahi.tasıyan bu fazla icjn 

navl~n talep edemez. 

cobb- ! n g i 1 i z E u k u k u B ~ k ı m ı n d ~ n 

Navlunun agırlık veya 6lçU üzerinden kararlastır1ld2g1 hal-

lerde. hangi andaki ölcU veya ag1rl1çın esas alınacagı husu-

sunda farklı düzenleme getirilmis olmadıkca.k ur ~ 1 malla-

rın varma limanında teslimi an:ndaki miktarın esas alı:u~ası-

Her ne sebeple meyda~a gelmis olursa olsun.yükleme limanında-

ki .:ıiktar ile bosaltma li.man1~daki miktar aras:ında bir fark-

iılıgın bulundugu hallerde ise k u r ~ 1 navlun~n düsük olan 

miktara çöre tayin edi lmesidir.A~cak söz i esme veya ticari örf 

uyarıDca farklı bir düzenleme getirilebilir\ 200 )Bu farklılık. 

bir hatadan.yolculuk sırasında yükün artması veya. eksilmesin-

den.veya hesaplama yöntemlerinin degisik olusu { 20 ~ı gibi ne-

denlerden kaynaklanabilir. 

Taraflar hangi andaki miktarın hesaba esas teşkil edecegini 

204. FAGHFOOR!.475 :HALSBURY.583. 

205. CARVER.1195 :HALSBURY.585 :FAGHFOOR!.476: Scrutto~ · a göre 
bosaltma li~anında.yükle~e limanındaki ~iktardan az veya cok 
çıksa da.yUkle~-:ıis olan miktarın esas al:ınacaktır.SCRvı.ı.ON. 
349-350. 

206. Scrutton'a. göre al-esine bir anlasma veya örf ola::ı.ad.:;.kça,ölc
me veya tartma sekli.yUkleme limanındaki örfe göre belilene
cektir.SCRuı1'0N.349. 
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serbestçe kararlaştırabilirler. fakat bunun gecerli olması. 

bu hususun gayet acık ifadelerle hük.~e baglan.~ış bulu~~asına 

baglıdır{ 207 l.örneÇin bir olayda "teslim edilen 50 kübik feet-

in tonu basına ... " ( 75 s. per ton of 50 cubic feet deli-

vered) kayd:;.ndaki "teslim edilen\delivered)" ifadesin::.n öleme 

veya tartma işlemlerinin zamanı bakımından genel kuraldan ay-

rı laca.k derecede acık bir anlam tasımadıqı sonuc~na var:::.1-

m:ıs(2° 151 ): buna karsılık d:ı.ger bir olayda "teslim edilen net 

agırlık (net weight delive:red}" ifadesinin genel kt:raldan ay-

rılmayı gerektirecek ölçüde acık bir ibare oldugu kabul edil-

Taraflar konismentoda belirtilen ciktara göre navl~nu 

etmeyi ka.rarlastırmıs olup da.konismentoda "miktar ve nite-

lik belli degil" lquantity and quality unknown) kaydı mevcut 

ise. yüklenen mal miktarı bakımından konis~ento bir ispat va-

sıtası ıpri~a facie evidenceı teskil etmeyecektir. Navlunun 

yüklenen mal miktarına göre ödenecegi hallerde. artık fii ien 

yüklen.·:ıüs olan miktarın başka yollardan ispatlan.·1H1s1 gereke-

cektir( 210 l .. 

--------------------
207. Sözlesmede kararlastırı lan acık hLl.kü.ı."nlere örnek olarak 

~~teslim edilen miktar:ın fiili eg1ı-11g1 veya hacmi Uzerinder1 
ödeme"(payme:ıt on Intaken Measure of Quantity Delivered}: 
uyUklenen brüt agırl ık üzerinden teslimde öd.emeu i payment. c'rı 
Delivery üpon Groos Weight Shipped) verilebilir. 

208. Buckle-Knoop davası(18671 icin bkz.FAGHFOOR!.479. 

209. Coulthurst-Sweet davası {1866i ic:in bkz.FAGHFOOR!,479. 

210. FAGiiFOOR!,488 :CARVER.12C0-1201 
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Ticaretin geregi olarak veya bazı hallerde sözleşme hükümle-

rinin anlamını tespit bakımındar.. sözü edilen uygulama veya 

örf. sözlesme hUklli~lerine ayk1r1lık teskil etmedikce. ticari 

örf veya uygulamaya~usage or practice of trade} basvurulabi-

Bu hususta bir anlasma yahut ticari örf veya adetin {custom 

of trade) mevcut olmadıgı durur.:.larda.b~ masraflar donatan/ta 

sıyana(shipowner} aittir.Zira aksi halde talep edecegi navlun 

miktarın1 belirliyebilmesi mlliT.kün olmayacakt1r(~ 1 21. 

Ancak donatan/taşıyanın konismentoda yazılı miktara göre nav-

lun talep etmisse. ilgililer navlun miktarını kontrol amacıy-

la malı ölctürmek veya tarttırmak istedikleri takdirde. art:.k 

bu masrafları listleneceklerdirr:a 13 ı. 

--------------------
21~. FAGHFOOR!.491.: Bukukumuz bakımındo.n. TIK 2/I deki " ... Su 

kadar ki:irade beyanlarının tefsirinde tea;~üllerin dahi na
zara a 11 nı.""nas:;. esası mahfuzdu:::-- ... " ifadeden hareket ı e aynı 
sor.~ca varılabilir~ 

212. CARVER.1201 :HALSBURY.586 

213. FAGHFOOR!.495-496. 
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1) Navlun. kelii:MS ~nlo.ml il~.deniz yolu ile yapılan esya ta-

sımaları kars:ıhgı ödenen bir ücrettir.Bu anlam istisnaen,s:i-

gorta hukuku ve deniz hukukunda donatanın -ile mesuliyeti ba-

kımından, navlun sayılamayacak hususiarı da icerecek şekilde 

genis leme}~t~dfr .. 

Navlun kavramı. yolcu tasıma ücreti anlamını taşıma.m~ktadır . 

.1. .ı.K 1132 de yolcu ta.s:ıma ücreti.eri bak:.mında.n getiri lmis o-

lan hüklim. fikrimizce. navlunun esya tasıma ücreti anlamı • 1 
ı .ı.e 

sın:ırland:ı.rı lznıs oldugum.m bir ifadesidir. Zire. bu hUkU.'1!. kc-.-

nundaki bazı ~ddelerin yolcu tasıma ücreti bakımından da 

uygulanabilmesini saglamak üzere. n~vlun kelimesinden yolcu 

tasıma ücretinin de anlasılacagını söylerken; esasında, eşya 

ve yolcu tasıma ücretlerinin kural olarak navlun .kavram al-

tında ele alın~ayacaçını da zıı:r..nen ortaya koymaktadır. 

~) Navlun, navlun sözlesmesi uyarınca ödenen bir karsılıktlr. 

bir kira veya tazr::linat 

mekted:ir. 
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K~nunw~uzda düzenlememis zaman c~rteri sözlesmel~ri uyarlnc~ 

ödenecek karsılıklar da. gercek b:ir " navhm ,. ol.e.rak kabul 

edilmelidir.Zira bugünkü h~kim görüs dcgrultusunda bu sözles-

meler de, esya tasıma taahhüdü unsurunun ön planda gelmesi 

nedeniyle, navlun sözlesmesi sayılmaktadır. 

Pismanlık navlunu, gercek bir navlun degildir. Zira bu para, 

esya tasıma karsıl:ı.g1 ödene::ı. ücret nitelig-inde d.eÇildir.Fik-

rimizce, pismanlık navlu~u mahiyet itibarı ile.BK 158/III an-

lamında "Dönı.-ne Cezası " ne yak:ı.nlık göstermektedir. 

3) Navlun alac-Tlkl:ı.s:ı ve .borclusu .. k~ral olarak sözlesmenin ta-

rafları ya~i; al~cakl:ısı donatan/tas:ı.yan (shipowne:r ) ve horç 

lusu taşıtan (charterer} • d :ı. r. 

Ayr:ıca borç l u s ı fat:;. bak:rnı.:ı.ndan gönde:ri 1enin {consignee ) du-

ru.ıı~u önem tasımaktad.2r. Zira üclincü sahıs lehine aktedilen 

navlun sözl-ssmesi uyarınca,gönderilene tanınan mallar1 teslim 

almak hakkı.onun navlunu ödemesi sartına bagl&nmıssa, gönde-

ri len, malları teslim almek suretiyle n.:ıvlun boz-clu.su du:rw"WJ-

na girecektir. 

memisse,böyle bir duru."nda artık.malları teslim alnn gönderi-

n&vlun borclı.u.su ol~rak kabul edilemez. 

i) Zaman carteri sözlesmeieri ~time ch~rteri bir yana bırRkı-
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bakımınde.n nav-

lunun saptanması denildiginde ; 

~ Ekonomik e.nl~-nd~ gemi isletmeci leri tarafından yap:de.n nav 

lun birim hesaplamaları anlasılır.B~ belirlemede,gerei ve is-

letmecilerin maliyet unsurları,konferanslar veye yetkili ku-

ruluslar tarafından getirilen n~vlun tarifeleri~piyasa kosul-

iarı gibi bir cok etken birarada degerlendiriierek,mak~l bir 

k&rın da ilavesi ile, en uygun ö1avlu~ birimini~ elde edilme-

sine calıs1lacakt1r. 

tayin ve tespit şekiller:i ve bunlarln hukt:.k1 sonuç l ar1;ıın y-e-

kanun orta.ya kon..-nası, a11lası l :ı.r. 

Sö~ iesm~ ils,taraf l ar navlunun toptan (l t'l...~p s~) , yUkUn degeri 

veya miktarı üzerinden kararlastlrahilirler.Hatta sefer üze-

rinden anlasmıs olmakla beraber, navlunun tespitini b~ sefer 

lerin süresi üzerin.den yapabilirler.Bu duru."::tun, 

sa,yısı di3<kate e. lı~.madan, be 1 irl i bir süre icin tutuldugu.za-

ma~ zarter sözleşmelerinde~ f~rkl~ bir nitelikte oldugu özel-

likle belirtilmelidir. 

mamış olduklı:J.r:ı. halde uygulan.ü.ak üzere. b:i.:;r düzenleme getir-

mist:i.r.Buna göre.n~vlun, yükleme 

mutad olan nevlun miktar:ı. es~s ~lınarak saptan~cektlr. 
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Ekonomik ve huk~k1 anlamıyla navlunun sapt&nmasl esasen bir-

birinden ayrılmaz bir bütündür.Zira ekonomik anlamda hesapla-

nacak navlun birimi, taraflarca söziesmede getirilecek tayin 

ve tespit sekline göre ödenecek navlunun belirlenmesinde esas 

teskil edecektir. 
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- EK II -

Eemi Ad~ 

Yük ·Mi k·tar ~ 
Gemi HQZ: 

: ERZURUM 
:..:i.::ZSV'f'- iJ.po.o 

FO SarfiyatQ 
i)D Sarfiyat; 
Ya§ Sarfiyat~ 

: 10 
; B~21 D:22 
;2 
; 01\336 

SU Sarfiyatı :10 

Seyir Günü :27.7 
Yükl-Bo, Zamanı :47 
Kanel G. Sür2si :O 
Extra Süre :2 

MERSiN --> ANT\.1ERP 
ANTVERr' --> Mt:RS ± N 
Tapi.a:m Mesafe 
Yükleme Rate & şekli 

Günlük net kar 
Toplam ngt; kar 

3328 mil 
3328 mi 1 
6656 mil 

-1424.66 
-109699~ 

$$ 
$$ 

Günlük kur :3427 

FO Fiatı 
DO Fie.t ı 
Ya§ Fiatı ~ i.021. 3 

:2.9180 

Endirekt Gider 
24 saat sey Gideri ;2992.34 
24 saat aram Gideri:368.69i 
TOPLAM Sevir Gideri:165041. 
TOPLAM aram Gideri :139763. 

65t)00 
o ,., 
I.• 

Li~an Giderleri 
Acenta Giderl~ri 
Kanal Ge~is Ucreti 
t:::'=~-n i sy·:ın 0.c: r2t i 
TDr'LAM Mali yet =369804.32 

Ç~~lctk l·1aliyet· 
T ıc M.:ıı iyet 
iste:-ıe:ı ;ıavlurı 

TIC Eşde§eri 

.... l 

~ 23,.24 
~ 2977"34 
: PJ.5 
: 1552~ 67 6(:5 

-•o""t" r .ı..cı L/D/T= 44 L/D/T= 45 L/D/T= 46 L/D/T= 47 L/D/T= 48 L/D/T= 49 
T/C 
T/C 
T/C 
TIC 
T/C 
T/C 
T/C 
T/C 
T/C 
T/C 

10(10 
151)0 

2500 
300~) 

35~)G 

40~)4) 

45(?.(r 

5500 

J.4 .. 1)2549 
16.13977 
18"' 254(~6 
2(1.36834 
22~48263 

24.59691 
26. 7112 

28.82549 
30.93977 

14. 10243 
16~24529 

18. 38814 
20"531 

22 .. 67::58(:. 
24.81671 
26~95957 

29~10243 

31~24529 

33.38814 

14.17937 
16~3508 

20.69366 

25.,03651 
27l!20794 
29.37937 

:3-1,. 5508 
33~72223 

14.25631 
16.45631 
18~65631 

20.85631 
23_,1)56~·1 

25~25631 

27.45631 
29 .. 65631 
31.85631 
34.05631 

14.33326 14.4102 
16.56183 16.66734 

18.7904 18.92449 
21 "t.)1897... 21~18163 
23~24754 23~43877 

25.47611 25.69591 
27.70469 27.95306 
29.93326 30.2102 
32.16183 32.46734 
34.3904 34.72449 
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- EK III 
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- EK IV -

Bir Sef®r Carter Sözleşmesi örnegi 

'iASliA."i 

7ASıYAM 

SEFER HATn 

YOK K!KTA!i.1/CSNSt 
LA'ı'CAN 

1".AY<JJN 
ASTARYA 

vSOAASTARYA 
YOKLEMt ~E iAHLiYE 

· Ur'ıANLAAHı!OA 

DEWZZ YOLU iLE TEK StFERL1K TAS!YıA ANLASHAS; 
ıt;/i Gi?JW 

T.E.~. T.Urldy'll El'lli<trikiKıı:rı.mıu 

DtTAs:De~iı ts1stıııeciii§i ve •~~kerc1ii~i A.Ş. 
~lk sef.I s?e TUtUnciftlii<-YUkierne/~ S?S ı\~b<1r11-iah1iy'll 
li<i~ci Sef.i S?a A1ia~<ı-YUk1eme/~ SPS A.Tb~rıı-T~biiye 
~~ır t~şı~ tak~iben iS_,QOO·m/t+/- %5 :<aptt.~ apsiyo~ı..ı~d~ 

23·2S.ll8. HlS!l i ,C'iftHk/Arebarl~ ve 26-28.llS.1SS!l A.a§r.1/Aıı:ı~e.:-h 

ı.ı.ır.:ps:.ım US:J SO.\lCO,· ~l<d11/:.umııs:.1.-:ı ıJSi) 7S.CO:l,- <- Kclv 
Ks~ Clr taş~rı,ıe, ~çin tcp1~m 72 saat ~hine 
US.D 7.500,- ?ti?r ~ Kdv 

··---~..A\:'A ·KUi'ıALEiTT~------:-Mava mı.ıh<ıhfei1- nsde~iyh· yllk1eme veya t<ıhi ~ye Hıv..ımı,ıtl~ 
~uk~~r~r ~cma y~o~şma ~s1~Ll1 ~ıkt;s~ tmkd1~e ~ux~~~er 
1i~n •sr~fı. ~s-zt~rrıa "~~tir .. 

SHlr'Z':NG 
illi E.~E (NA i!i.. \iN) 

v~. -,·.Rt 

( SOAASTARYA) 

IJAMGA ?i.li..1.: 

G:EC~~YrE fA2ZZ 
MOS'i"EREK A'ıfARYA 

TAHKlM 
om:R XtıSıJSl.AR 

1ı:.n~er ';):-~hı.~.rı roh.S a~os.\"e:- :ıuıncu iıt'I ko'l fie till~Hye 
Y'*paca.kti~ .. Ta~ke:-e rai~ .. 55 s&nti~r~tıdaı~ ~!Jst:~t ıs-ndıe yUk1e~e 
yap11d~s~ taildfrl:ie vey;:. tek ko1 ~1e tdıHyrıı yepı1·ı:-· işe veya 
;;ıla kı:.puites~ '.iUs.!.lkH!~U :nedtı:ı'lyle t;;ıi'ıHyıı:~eid sedl"''llıı:1er 
~ş~~Y~~~n s~yıt~ct~t~~ .. 
"C~.P:t~f~idtğ-: Ukdi:-de ~sr.tlf~&~ taş1tan~ aittir .. 
.1"~n1iyey1 Ye 4'it~~şe.~ıı tix fat~ras~:n mUt~aic1~ EX" 
3 'iş. gJ.;tıU ir,;fa~e ~;~'; 1y~ hitfa: ta:-ihfadıı:k~ US.D T .C.M.B. 
~~viz sat~ş ~ur~ Uıeri~den~7~8~1~~ık~ 

F;;ıt~ra i:ıreI~n~ ~Uteaki~ ııııır..3 is gU~ü iti~de uhi~ye ~iıi~ 
terıih1~d~ki USC ~öv'iı: $~tış t<!.tr-J Uzeri~d1e:t 7t"lo1~rtk yeıµ~~tı:~kt~. 

. - ' 'ti.iitie.-ıe/Tel'ı1iye 'ib:~.:;1.Qr~ndııki gem!. i"i9llı-U ~z. erimle..-: bi. l'lde S'tMr1 
T~$-Cyanı i~t tır.sı~,~ UTıtf~rıda'1 yeri ~y~ro~y~ 51j~n,cıtkt~r"' 

~~:~-~~~:::~n~;7~Y::~~:~:;~~;~r~e:Vifıın ısı;;ı~~·u1 'de ~h?ec~Ber l 
Ye,$lt~s.~ j1~ h~l "l~ fc.sı.1 ~ı~ctı.~t~r.. fl 

1 .. T ":<." ve !st~OOr..ıl rn'~h~~ııei e~i~~r~ 

As.~atı:.~kv.~y C/~ eşasiar~~~ göred~r. 
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EK V 

SEYİ?. SJ?.ESi 
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- EK VI 

T~nker Navl~nu Hes~p Formu 
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