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ÖZ 
 

‘Esya Tasimalarina Iliskin Uluslararasi Konvansiyonlar Bakimindan  

Tasiyicinin Ziya ve/veya Hasar Sorumlulugu’ adli çalismamizda Karayolu ile 

Uluslararasi Esya Tasima Sözlesmeleri Hakkinda Konvansiyon (CMR), Uluslararasi 

Demiryolu Tasimalarina Iliskin Konvansiyon B Eki - Demiryolu ile Uluslararasi 

Esya Tasima Sözlesmesi ile Ilgili Yeknesak Kurallar (COTIF-CIM), Lahey ve 4 

Sayili Montreal Protokolü ile Degistirilmis Hava Tasimalarina Iliskin Bazi 

Kurallarin Birlestirilmesi Hakkinda Varsova Konvansiyonu (VK), Lahey Kurallari 

(LK), Lahey Visby Kurallari (LVK) ve Birlesmis Milletler Karma Tasimalar 

Hakkinda Cenevre Konvansiyonu (BM-CK)’da tasiyicinin ziya ve hasar sorumlulugu 

incelenmistir.  

Çalismamizin birinci bölümünde; ilgili konvansiyonlarin uygulama sartlari 

ayri ayri ele alinmistir. Ikinci bölümde ziya ve/veya hasar sorumlulugunun sartlari, 

kapsami, sinirlari üzerinde durulmus ve ayrica yardimci ile çalisanlarin sorumlulugu 

da incelenmistir. Üçüncü bölümde de; tasiyicinin sorumluluktan kurtulma sebepleri 

degerlendirilmistir. Dördüncü bölüm ise; ziya ve/veya hasar sorumluluguna iliskin 

dava ve talep haklarinin kullanilmasina ayrilmistir. Burada davali ve davacilar, ispat, 

dava ve talep haklarinin düsmesi ve zamanasimi süreleri üzerinde ayrintili olarak 

durulmustur.  

Çalismamizin sonuç bölümünde ise, konuyla ilgili tespit ve öneriler yer 

almaktadir. 
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ABSTRACT 
This thesis, named ‘The Liability Of Carrier For Loss And Damage In 

Accordance With The International Conventions For Carriage Of Goods’ is examining 

conventions, namely the Convention On The Contract For The International Carriage Of 

Goods By Road (CMR), Uniform Rules Concerning The Contract For International 

Carriage Of Goods By Rail – Appendix B To The Convention Concerning International 

Carriage By Rail (COTIF-CIM), Warshaw Convention For The Unification O f Certain 

Rules Relating To International Carriage By Air Ammended as with The Hague and 4th 

Montreal Protocol, The Hague Rules (1924 Brussels Convention) and The Hague-Visby 

Rules (Brussels Protocol in 1968 and 1979), United Nations Convention On 

International Multimodal Transport Of Goods (MTC-1980) in accordance with the 

articles on liability of carrier dealing with loss and/or damages.  

In the first chapter of study, the applicability issues of each conventions have 

been taken into account separately. In second chapter; definitions of loss and damage, 

conditions, limits, and periods of liability of carrier has been dealt with. Specially, 

servants and agents’ liability and carrier’s liability dealing with their practice  has been 

worked out. In this chapter each conventions dealt with together. Third chapter is related 

to the exceptions to the liability of carrier. All exceptions and their specifiacatins have 

been searched separately and differences among the conventions have researched. At 

fourth cahpter, the claims and litigation issues have been dealt with. In this respect; 

claimants, defendants, evidence, the loss of right to apply and time limits have been 

studied separately. Differences and similarities of the conventions on the issue have been 

determined and studied.  

At the end of thesis, our findings, comments and suggestions have been 

supplied dealing with every means of carriage.  
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ÖNSÖZ 
 

Uluslararasi esya tasimalarina iliskin hazirlanan konvansiyonlarla, bu 

konvansiyonlara taraf olan devletlerde tasima hukukuna iliskin yeknesak kurallar 

getirilmesi amaçlanmis ve bu kapsamda diger bazi temel hususlar yaninda özellikle 

tasiyicinin ziya ve/veya hasar sorumluluguna iliskin hükümler getirilmistir. Bu 

konvansiyonlar uluslararasi ticaretteki gelismeye paralel olarak her bir tasima 

yöntemi için ayri ayri olusturulmuslardir. Bunun sonucu olarak da karayolu, 

demiryolu, havayolu ve denizyolu ile yapilan tasimalarara iliskin içerikleri 

birbirlerine benzeyen birden çok konvansiyon uygulamaya sokulmustur. 

 Buna karsin, bütün tasima yöntemleri bakimindan yapilan sözlesmelerde 

taraflarin edimleri ayni karakterdedir. Öyleyse tüm tasima yöntemlerinin özellikle 

ziya ve/veya hasar sorumlulugunun tek bir konvansiyon metni altinda 

düzenlenebilmesi mümkün olmalidir. Iste, ‘Esya Tasimalarina Iliskin Uluslararasi 

Konvansiyonlar Bakimindan  Tasiyicinin Ziya ve/veya Hasar Sorumlulugu’ isimli 

çalismamizda gerek ziya ve/veya hasar sorumlulugu, gerekse ele alinan diger 

hususlar bakimindan bu sekilde bir uluslararasi tasima konvansiyonu metninin 

hazirlanabilecegi sonucuna varmaktayiz. En azindan kavramlarin yorumlanmasinda 

ve sorumluluk tespitinde, mevcut durumda dahi yeknesak çözümler üretilmesi 

mümkündür. Ayrica, deniz tasimalarinin, uygulanan hukuk açisindan ayri bir saha 

gibi birakilmasi ve tasiyicinin asiri korunmasi, deniz ticaretinde gelinen asama 

dikkate alindiginda dogru görülemez. Bu noktada, tasima hukuku tek bir alan olarak 

degerlendirilmeli ve tasima sözlesmeleri hangi yöntem için yapilmis olursa olsun 

ayni sekilde yorumlanmalidir. Böylece uluslararasi yeknesaklik hedefine ulasilmasi 

mümkün olacaktir. 

Bu çalisma, uluslararasi yeknesak bir uygulama ve tüm tasima 

yöntemlerine has tasima sözlesmelerine uygulanacak yeknesak bir konvansiyonun 

mümkün olup olmadigi hususunda ziya ve/veya hasar sorumlulugu bakimindan 

arastirma ve incelemelere dayanilarak hazirlanmistir. 
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GIRIS  

1. KONU 

Ihtiyaçlarin karsilanmasi amaci ile yapilan menkul satisi veya kiralama gibi 

malin dogrudan veya dolayli zilyetlik devrini öngören sözlesmelerin ifasi, bu malin bir 

yerden alinip baska yere tasinmasini gerektirmektedir. Zaten, genel anlamda ticaret 

denildiginde de belli bir malin alinip satilmasi temelinde devri ve kullanilacagi yere 

tasinmasi anlasilmaktadir. Bu çerçevede ticaret hukuku da esasinda her türlü boyutu ile 

bireylerin ihtiyaçlarinin belirli sekilde karsilanmasi amacini temin için gelismis bir 

hukuk dalidir1.  

Esas itibariyle uluslararasi ticaret; uluslararasi mal ve hizmet mübadelesi ve 

bunlara yönelik kurum ve islemler bütününden olusmaktadir. Mal ve hizmet mübadelesi 

ayni zamanda tasimayi ve dolaysi ile tasima sözlesmesini de kapsar. Dolayisiyla tasima 

hukuku asil olarak tasima faaliyetini ve ona baglanan sonuçlari düzenlemektedir. Bu 

nedenle basli basina, bagimsiz bir hukuk dalidir. Bunun yaninda tasima isinin ticari bir 

isletmeyle yapilmasindan dolayida ticaret hukukunun bir alt dalidir. Ayrica tasima 

faaliyetinin uluslar arasi bir nitelik göstermesinden kaynaklanan gümrük, vergi, kambiyo 

ve bankacilik islemlerine konu olmasi itibariyle degisik hukuk dallariyla yakin iliskisi 

vardir.  

 Tasima faaliyetinde asil olan bir ihtiyacin nereden, nasil ve kim tarafindan olursa 

olsun karsilanmasidir. Yani her hangi bir ülkede yerlesik bulunan bireyin ihtiyaci olan 

buzdolabi ya da elmanin bir sekilde üretilip ulastirilmasi için yapilan tüm faaliyetlerin 

özünde satis ve tasima sözlesmesi olup, ticaret hukukunun konusudur. Zira buzdolabi 

                                                                 
1   Ticaret yoluyla ortaya çikan ve esya ve hizmet saglamaya dönük faaliyetlerde sorumluluk ve haklari 

düzenleyen hukuk olarak ticaret hukukunu tanimlamaktadir. Özellikle, Law Merchant olarak ortaya 
çikmis ve gelismis olan ticaret hukuku ve çevresinde gelisen hukuk dallarinin Anglo-amerikan hukuk 
sistemi açisindan satim ve hizmet devri temelli oldugu asikardir. Genel anlamda da ticaret hukukuna 
konu her türlü müessesenin de bu mal ve hizmet transferine hizmet etmekte oldugu söylenebilir. Hatta 
Uluslararasi ticaret, kendi  hukuk sistemini kurmus ve lex mercatoria olarak gelistirmistir de 
denilmektedir ( Roy Goode, Commercial Law, , 2. Baski, Londra, 1995, s.8; Hans Van Houtte, The 
Law Of International Trade, Londra, 1995, Nr.1.33, s.26).  
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üretecek kisi girisim fikriyle sirket kurar ve ticari isletme olarak fabrika açar, hammadde 

almak için kiymetli evraktan yararlanir, üretilen ürünü satmak için bir çok faaliyet içine 

girer ve alici olarak dünyanin herhangi bir bölgesindeki müsteriye dogrudan veya bayi, 

tek yetkili satici ya da acentesi vasitasi ile satar ve ulastirir. Satis sözlesmesi ya da 

kiralama yolu ile bu devir saglanmasi için her halükarda satisi ya da kiralamayi izleyen 

bir sözlesme vardir ki; bu da tasima sözlesmesidir. Yani ticaret hukuku özünde satis ve 

kiralama gibi devir sözlesmeleri ve takiben de tasimayi zorunlu olarak inceleme konusu 

yapmak durumundadir. Diger tüm sözlesme veya islemler, söz konusu iki sözlesmenin 

kurulabilmesi ve ifasi için yapilmaktadirlar2. Tabii olarak satis ve tasima sürecine farkli 

ticaret hukuku sözlesmeleri, kavramlari ve sorunlari da dahil olmaktadir 3.  

Esya tasimasi bakimindan tasima sözlesmesi; esyanin bir yerden baska yere 

götürülmesi faaliyetini konu alan ve karsilikli edimleri havi bir sözlesmedir 4.  Tasima 

sözlesmelerinde asli edim, esyanin tasinmasi olup bir süreci gerektirmektedir. Iste bu 

süreçte mülkiyet iliskisi bakimindan üçüncü kisi konumundaki tasiyicilarca esyaya zilyet 

bulunulmakta ve bundan dolayi tasima sözlesmeleri ile uygulanacak kurallar; tasiyicilara 

belli yükümlülükler getirmektedirler. Tasiyiciya yüklenen yükümlülükler, bakim ve 

gözetim borcu ile birlikte5 tasima sözlesmesinin içeriginde taraflarin sözlesme serbestisi 

ve sözlesmeye uygulanan hukuklarca tayin ve tespit olunmaktadir.  

                                                                 
2  Devletler birbirleri ile savastayken uluslar birbirini düsman ilan etmisken bile bir sekilde law 

merchant’in bir yol bularak ticareti gelistirdigini ve mal ve hizmetlerin ulusal ya da uluslararasi 
transferinin sürekli kilindigina deginilmektedir (Goode, a.g.e., s.3).  

3   Ticaret hukuku her ne kadar satici ve alici arasinda kurulu satis sözlesmesi temelli ise de satici ve alici 
yaninda ticaret hukuku tarafindan düzenlenen gönderen-tasiyici menfaati ve daha bir çok taraf ve kisi 
menfaatinin korunmasi gerektigi de açikça ortaya konmaktadir. Satis konusu mala iliskin servis ve 
bakim onarim sözlesmeleri, acentelik, kredi sözlesmeleri ve hatta esya hukuku meseleleri ve bazen 
kamu hukuku boyutunda sözlesmeler dahi uluslararasi ticaret hukuku konusunu olusturabilirler 
(Goode, a.g.e , s.10). 

4  Tanimlar gerek yolcu ve gerekse esya açisindan birlikte verilmektedir. Zaten tasima sözlesmeleri 
taraflarin taahhüt unsuru bakimindan bakildiginda ayni gözükmektedir (Hüseyin Ülgen, Uluslararasi 
Tasimacilik ve Hukuki Sorunlari, Istanbul, 1988, s.1; Hüseyin Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi,  
Ankara, 1987, s.3; Nisim Franko, Hatir Nakliyati ve Hukuki Mahiyeti , Ankara, 1992, s.11; Sabih 
Arkan, Karada Yapilan Esya Tasimalarinda Tasiyicinin Sorumlulugu, Ankara, 1982, s.10-11).   

5  Doktrinde tasiyicinin esyaya özen borcunun ihlali, ziya ve hasar sorumlulugunun tek kaynagimis gibi 
de sunulmaktadir (Pinar Akan, “Amerikan ve Türk Hukukunda Tasiyanin Yüke Özen 
Yükümlülügünün  Ihlalinden Dolayi Sorumlulugu”, Yayimlanmamis Doktora Tezi, Istanbul, 2001, 
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Tasima sözlesmesinin asli edimleri; esyanin bir yerden baska yere ulastirilmasi 

sürecinin tasiyici tarafindan üstlenilmesi, bu süreçte esyaya gösterilmesi gereken bakim 

gözetim ve özen borcu ve buna karsilik bir bedeldir 6. Tasima isi genelde esyayi devir 

eden ya da devir alandan baska kisi veya kisilerce gerçeklestirilmektedir. Zira bir mali 

üretmek, satmak, kiralamak ve kullanmak ticari açidan hep ayri faaliyetlerdir ve özel 

uzmanlik gerektirmektedir. Esyayi devir eden ya da devir alanin kendisi tarafindan 

tasima isinin yapilmasi mümkünse de; ayrica yürütülen faaliyet ticari is ve yürütende 

tacir kabul edilmektedir7. 

Tasima sözlesmesine konu olan esyanin bulundugu veya üretildigi yerler 

dünyanin degisik bölgelerine dagilmis oldugundan ve sanayi merkezlerinin belli basli 

merkezlerde toplanmis bulunmasindan ötürü bu mallarin uzun mesafeli ve farkli devlet 

ülkelerinden tasinmalari zorunlu hale gelmistir. Bir kitada yetisen meyve sebze 

digerinde yetismemekte, bir ülkede üretilen mal digerinde üretilmemekte ya da ihtiyaci 

ayni kosullarda karsilamamaktadir. Bu sebeplerle hissedilen ihtiyaçlarin farkli ülke ve 

hukuk sistemlerinden temin edilmesi ve buralardan tasinmasi da zaruri bir hal almis ve 

almaktadir 8. Kendi ülkelerinde bagimsizlik geregi ulusal hukuk kurallari ile belirlenen 

                                                                                                                                                                                               
s.20; Vural Seven, Tasiyanin Yüke Özen Borcunun Ihlalinden (Yük Ziya ve Hasarindan) Dogan 
Sorumlulugu, Ankara, 2003, s.51). 

6   Tasimanin tasima sözlesmelerine göre bir üst kavram ve tasima sözlesmesinin tasimanin bir alt türü 
oldugu fikri ( Hüseyin Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, Ankara, 1987, s.3) ileri sürülmekte ise de 
aslinda burada kastedilen her türlü tasimanin tasima sözlesmesi konusu olmaksizin 
gerçeklestirilebilecek olmasidir. Oysa tasima bir sözlesme degildir. Tasima sözlesmesinin tasimanin 
bir alt kavrami oldugundan çok bir hareket tarzini gösterdigi ve asli edimi isaret ettigi söylenebilir. 
Tasima bir isi, edimi; tasima sözlesmesi ise bir hukuki islemi nitelemekte olup; burada bir üst-alt 
kavra m iliskisinden ziyade tasimanin daha genis bir kavram oldugu vurgulanmakta olsa gerektir.  

7   Arslan Kaya, “Tasiyicinin Gecikmeden Sorumlulugu”, Yayinlanmamis Yüksek Lisans Tezi, 
Istanbul, 1987, s.8. Iste bu noktadan hareketle alelitlak tasima sözlesmeleri ve TTK anlaminda tasima 
sözlesmelerini ayri ayri degerlendirmek gerekmektedir (Hüseyin Ülgen, “Hava Tasimalari ve 
Uygulanacak Hükümler”, IBD, 1984, C.58, S.10-11-12, s.616 vd.; a.y. “Türk Hukukunda ve 
Milletlerarasi Hukukta Karayolu ile Yolcu ve Bagaj Tasima”, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku 
Bakimindan Ikinci Tasimacilik Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar, 24-25 Ocak 1985, Maçka-
Istanbul, Ankara, 1985, s.4-5). Yargitay da tasima isini mutlak ticari is olarak kabul etmektedir (Yarg. 
11.HD, 04.03.1997 tar., 1996/8567 E., 1997/1337 K.; IBD, C.71, S.10-11-12, s.952). 

8   Sabih Arkan, “Esyanin Karayolu Ile Tasinmasina Iliskin Konvansiyon (CMR) Üzerinde Bir Inceleme” 
Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakimindan Esya Tasimaciligi Sempozyumu, Bildiriler-
Tartismalar, 26-27 Ocak 1984, Ankara-1984, s.5 vd. Yazar; her ne kadar uluslararasi ekonomik 
iliskilerin yogunlasmasinda baslangiç olarak 19. yüzyili almakta ise de, çok daha önceleri 17-18. 
yüzyillarda da yogun bir uluslararasi ticaret yasanmistir. Bununla birlikte, uygulanacak hukukta 
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satim ve tasima iliskileri kurarken; farkli ülkelerden olan akit taraflar, özel hukuk kisisi 

sifatlariyla esit olarak bir araya geldiginde uluslararasi ve her iki tarafi da koruyan hukuk 

sistemlerine ihtiyaç duymaktadirlar9.  

Bu ihtiyaca binaen, tasima yöntemlerindeki gelismeyle dogru orantili olarak  

tasima sözlesmelerine uygulanacak hukuku düzenleyen sözlesme antlasmasi10 

denebilecek, konvansiyonlar hazirlanmistir. Bunlardan bir kismi devletlerce taraf 

olunarak ilgili ülke hukuku açisindan yürürlük kazanmislar, bir kismi ise ilgili devlet 

hukuku olarak yürürlük kazanmaksizin dahi sözlesen taraflarin seçimi ile uygulama 

alani bulabilmektedirler.  

2. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 

Tasima faaliyeti, tasimanin ifasi sahasina göre farkli yöntemler uygulamayi 

gerektirir bir sekilde gelismistir. Öncelikle ilkel insan muhtemeldir ki yaya ve köleler 

vasitasiyla ya da birey olarak kendisi tasima isini emegiyle yapmistir. Sonra hayvanlar 

kullanilmis ve tekerlegin bulunmasiyla tasima isi araçlarla yürütülmeye baslanmistir.  

Süreç içinde gemi, tren, motorlu kara vasitalari ve havayolu araçlari bulunmus ve tasima 

                                                                                                                                                                                               
yeknesaklik ihtiyaci 19. yüzyildan itibaren bas göstermistir. Çünkü bu yüzyildan itibaren dünya 
üzerinde uluslar birbirini tanima ve birlikte hareket ihtiyacini henüz duymaya baslamislardir.  

9  Bu hukuk öncelikle lex mercatoria olarak gelismis ve sözlesme serbestisi,  pacta sunt servanda, rebus 
sic stantibus, force majeure, onus of proof ve benzeri temel prensipler çerçevesinde çözümler sunmus 
ve daha sonra da devletlerin taraf oldugu konvansiyon ve kurallara belli ölçüde yansimistir (Van 
Houtte, a.g.e., s.27-28 Nr.1.33).  

10  Söz konusu konvansiyonlar her ne kadar devletler umumi hukuku açisindan bakildiginda Antlasma 
iseler de; özel hukuk açisindan belli sözlesmeleri düzenlemeleri nedeniyle özel olarak anilmalari 
gerektigi kanaatindeyiz. Zira bu antlasmalar tamamen belirli ve taraflari özel hukuk kisileri olan 
sözlesmelere has düzenlemeler getirmektedir (Antlasma kullanimi için bkz. Alihan Aydin, CMR’ye 
Göre Tasiyicinin Ziya, Hasar ve Gecikmeden Dogan Sorumlulugu, Istanbul, 2002, s.3 vd.; buna 
karsin ortak yayin olan eserin kapaginda bu kavrama karsilik “uluslararasi sözlesme” terimi 
kullanilmistir (Abuzer Kendigelen / Alihan Aydin, Bibliyografyali Notlu-Içtihatli Tasima Hukuku 
Mevzuati , Istanbul, 2001). Kanaatimizce, antlasma veya sözlesme terimleri tam olarak verilmek 
isteneni anlatamamaktadir ve Konvansiyon terimini “özel hukuk iliskilerine has düzenlemeler getiren 
antlasmalar” olarak kullanmak gerekmektedir. Kaldi ki hiçbir metinde bu konvansiyonlar için antlasma 
denilmemekte ve bu terim daha ziyade kamusal nitelik tasiyan devlet erkinin kullanilmasi ile ilgili 
konulari düzenleyen bir metinden söz edildigi izlenimi vermektedir. Arkan da; bazen konvansiyon 
terimini kullanmaktadir (Arkan, 1984 Sempozyumu , s.5).  
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yöntemleri farklilasmistir. Bu farkliliklar ve süreç her yöntem için farkli hukuklarin 

gelismesinde etkili olmustur.  

Esasinda karayolu, demiryolu, deniz ve hava araçlari kullanilarak dört ana 

yöntemle tasima yapilmaktadir11. Ancak bunlarin en az ikisinin birlikte kullanildigi 

tasimalarda vardir ki; bunlar karma tasima olarak karsimiza çikmaktadir. Yöntemlerdeki 

farkliliklar, yöntemlerin kendilerine özgü riskleri ve benzer nitelikleri geregi tasiyiciya 

yükledikleri külfetler esas alinarak tasima sözlesmelerine uygulanacak hukuku da  bu 

nispette farkli olmaya zorlamistir. Böylece uluslararasi tasima sözlesmelerini düzenleyen 

her bir yönteme göre konvansiyon düzenlenmesi yoluna gidilmistir. Bu 

konvansiyonlarda, düzenlenen yöntemi konu edinen tasima sözlesmesi ile ilgili kurallar 

sorumluluk kaynaklari ve sair düzenlemeler getirilmistir. Çalismamizda bütün tasima 

yöntemleri için ayni sorumluluk kriterleri ve ayni hukuk kaynagi, tek bir konvansiyonla 

çözüm getirilme olasiligi tartisilmistir.  

Hangi yöntemle gerçeklestirilirse gerçeklestirilsin; tasima sözlesmelerinin 

tasiyici/tasiyanlar tarafindan ifasi sirasinda meydana gelebilecek ve tasiyicinin 

sorumlulugunu dogurabilecek temel sebepler üç ana baslikta ele alinmaktadir. Bunlar 

ziya, hasar ve gecikme halleridir. Somut olayda bunlardan her hangi ikisi ya da üçü 

birlikte sorumluluk sebebi olarak  karsimiza çikabilir. Ancak ziya ve hasar tasinan 

esyayla ilgili iken; gecikme tasima sürecine iliskin bir sorumluluk sebebidir. Bundan 

dolayi konvans iyonlarda bu iki konu ayri düzenlenmistir.  

Tezimizin konusu; esya tasimalarina iliskin uluslararasi konvansiyonlar 

bakimindan tasiyicinin ziya ve / veya hasar sorumlulugudur. Esya tasimalarinda 

gecikmeden kaynaklanan sorumluluk ile yolcu ve bagaj tasimalari incelenmemistir. Bu 

konunun seçilme amaci ise; uluslararasi tasimalarda hangi yöntem seçilirse seçilsin 

tasiyicinin ziya ve / veya hasar sorumluluguna iliskin konvansiyon düzenlemeleri ve 

bunlarin benzer ve farkli yanlarinin tespiti ile nedenlerini ortaya koymaktir.  

 Tezimizde incelenen konvansiyonlar sunlardir: 

                                                                 
11  MK m.762’de yer alan “…edinmeye elverisli olan ve tasinmaz mülkiyeti kapsamina girmeyen dogal 

güçler...” tasinmasi da söz konusu olabilir. Bunlara örnek olarak pipe-line, kablolarla ve uydu araciligi 
ile tasima verilebilir.   
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2.1. Karayolu Ile Uluslararasi Esya Tasima Sözlesmeleri Hakkinda 
Konvansiyon (CMR)  

 “Karayolu ile Uluslararasi Esya Tasima Sözlesmelerine Iliskin Konvansiyon”12, 

uluslararasi tasima sözlesmelerine uygulanacak temel hukuk kaynagidir. Bu 

konvansiyon, 31.10.1995 tarihi itibari ile Türkiye açisindan uluslararasi karayolu tasima 

sözlesmelerinde iç hukuk kaynagi mertebesindedir 13.  

Bu tez çalismasinda, öncelikle konvansiyonun uygulama sartlari tespit edildikten 

sonra, özellikle tasiyicinin ziya ve hasar sorumluluguna iliskin IV. Bölümünün 17,18, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 32. maddeleri incelenmistir. Burada sorumlulugun 

istisnalari ve agirlastirilmasi halleri gerekçeleri ile karsilastirmali olarak ortaya 

konulmustur. Sayilanlara ek olarak, CMR’nin ilgili baskaca bazi maddeleri hakkinda da 

açiklamalarda bulunulmustur.  

2.2. Uluslararasi Hava Tasimalarina Iliskin Bazi Kurallarin Birlestirilmesi 
Hakkinda Varsova Konvansiyonu (VK)   

Hava tasimaciligina iliskin bazi kurallarin birlestirilmesi hakk inda Varsova 

Konvansiyonu14 Lahey Protokolüyle degisen haliyle 23.06.1978 tarihi itibari ile 

Türkiye’de yürürlüge girmistir. Daha sonra 4 Sayili Montreal Protokolü’de Türkiye 

                                                                 
12   CMR seklinde kisaltilmaktadir (Convention on the Contra ct for the International Carriage of Goods 

by Road). Bu kisaltma Ingilizce’den degil, Franzsica “Convention relative au Contrat de transport 
international de Marchandises par route” addaki esya, karayolu ve konvansiyon harflerinin kisaltmasi 
olarak uluslararasi kabul görmüs bir kisaltmadir (Arslan Kaya, “Karayolu ile Esya Tasimasina Iliskin 
Uluslararasi Sözlesmenin (CMR) Uygulama Sartlari ve Öngörülen Sorumlulugun Esaslari (I)” Prof. 
Dr. Oguz Imregün Armagani, Istanbul, 1998, s.311).  

13   Resmi Türkçe çevirisi ve metin için bkz. RG 04.01.1995/22161. Onay Kanunu ise 07.12.1993 tarih ve 
3939 sayili olup; 21788 sayili 14.12.1993 tarihli RG’de yayinlanmistir. Ancak resmi çeviride 
“Esyalarin Karayolundan Uluslararasi Nakliyati Için Mukavele Sözlesmesi” terimi kullanilmistir. 
Mukavele ile sözlesmenin dilimizde es anlamli iki kelime oldugu göz önünde bulunduruldugunda dahi  
çevirinin çok da iyi olmadigi ve yukarida da karsi çiktigimiz sözlesme terimini seçtigi görülmektedir. 
Diger üye devletler notlu metin için bkz. Kendigelen/Aydin,  Mevzuat , s.131 vd. 

14  Ilk kez Türkçe’ye 1942 yilinda anlasma olarak çevrilmistir (H. Belbez, “Milletler Arasi Hava 
Nakliyatina Dair Bazi Kaidelerin Birlestirilmesi Hakkinda Anlasma”, Adliye Ceridesi, Y.33, S.3, 
s.207 vd.).  
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tarafindan kabul edilmis ve bu degisikliklerin islenmis haliyle Türkiye açisindan 

yürürlüktedir15.  

Tezde, özellikle  Konvansiyon’un 18, 20, 21, 22, 23, 24  ve 26. maddeleri 

degerlendirilmistir. 3 Sayili  Montreal Protokolü ile yolcu tasimasina iliskin 22. madde 

tamamen degistirilmistir. Fakat burada esya tasimaya iliskin bir degisiklik olmamistir; 

bu nedenle söz konusu degisiklik üzerinde durulmamistir16. Degisiklikler, Lahey 

Protokolü ve 4 Sayili Montreal Protokolü ile getirilenlerle sinirli olarak incelenmistir.  

Anlasilacagi üzere Varsova Konvansiyonu içerik itibari ile yolcu, bagaj ve esya 

tasimalarini birlikte düzenleyen bir konvansiyondur. Bu durumda sadece yüke iliskin 

hükümler ayristirilarak ziya ve hasar sorumluluguna iliskin paragraf ve alt paragraflar 

ayrica irdelenmistir. Istisnalar, sorumsuzluk halleri ve sair hususlar diger tasima 

konvansiyonlarinda getirilen düzenlemelerle uyumu ve farkliliklari nedenleri ile 

karsilastirmali olarak ortaya konulmustur.  

28 Mayis 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu tüm Varsova Konvansiyonu ve 

ekleri olan protokolleri tek bir konvansiyonla düzenlemek üzere ICAO Konseyi 

tarafindan hazirlanmis ve Türkiye’nin de katilimi ile imzalanmistir 17. Ancak, yürürlük 

sarti olan 30 taraf devletin kabul, katilma, onay ya da benzer sekilde baglayici hale 

getirmesini müteakiben 60.gün 04.11.2003 tarihinde dolmus ve  konvansiyon yürürlüge 

girmis ise de; Türkiye, katilma ya da onay sartini yerine getirmedigi için henüz taraf 

degildir. Montreal Konvansiyonu geçmisten gelen karmasik protokoller ve eklerle 

                                                                 
15  03.12.1977 tarih ve 16128 sayili RG’de yayinlanmis ve Lahey protokolü ile 23.06.1978 tarihinde 

yürürlüge girmistir. Daha sonra 4 Sayili Montreal Protokolü de 14.06.1998 tarihinde VK’ya islenmek 
üzere yürürlüktedir. Resmi çevirisinde Konvansiyon yerine Sözlesme terimi kullanilmistir. Tasima 
belgeleri ve sorumluluga iliskin düzenlemeler getirmekte olup; yolcu, bagaj ve esya tasimalarinin 
tamamina iliskin düzenlemelerde bulunmus uluslararasi hava tasimalarinda temel hukuk kaynagidir. 
VK’ya taraf devletler ve metin için bkz., Kendigelen/Aydin , Mevzuat, s.451 vd.; Türkiye açisindan 
nihai metin için bkz. a.g.e .,  s.514 vd.; VK’nin tarihi degisim süreci ve Türkiye açisindan baglayiciligi 
hakkinda bkz. Bülent Sözer, “Havayolu ile Yapilan Uluslararasi Tasimalarda Tasiyanin 
Sorumlulugunu Düzenleyen Varsova-Lahey Sisteminin Tadiline Iliskin 1999 Montreal Sözlesmesi”, 
Batider, C.XXI, S.1, 2001, s.148 vd.  

16  Ayrintili bilgi için bkz. Bülent Sözer, “Milletler Arasi Hava Tasimalarina Iliskin Kurallar ve Uygulama 
Sartlari”  Batider, C.9, S.2, 1977, s.375 vd.  

17  Konvansiyon metni ve taraf devletler ile imzaci devletler için bkz. www.lexmercatoria.org., Çevirim 
içi, 20.04.2005. 
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anlasilmasi zorlasan Varsova sistemini yeniden düzenlemek gayesi gütmüs ve bazi temel 

degisiklikler disinda özellikle esya tasimalari bakimindan eski sistemi yeniden 

yazmistir 18.  

Montreal Konvansiyonu, artik degisikliklerle karmasik bir hal alan Varsova 

Konvansiyonu yerine yeni bir konvansiyon olarak ortaya çikmis olup, tez çalismamizin 

konusu disinda tutulmaktadir19. VK, Lahey ve 4 sayili Montreal Protokolü20 islenmis 

sekliyle, Türkiye tarafindan kabul edilmis ve baglayici bir hukuk kaynagi haline 

gelmistir21. Türkiye’nin taraf olmadigi degisiklik ve Ek Protokoller ile Montreal 

Konvansiyonu üzerinde durulmamis22 ve taraf olunan nihai metin üzerinden gerekli 

açiklamalar yapilmistir.  

2.3. Demiryoluyla Uluslararasi Esya Tasima Sözlesmesine Iliskin Yeknesak 
Kurallar (COTIF-CIM) 

Uluslararasi demiryolu tasimalari için 09.05.1980 tarihinde ana bir konvansiyon 

olarak COTIF23, yolcu ve bagaj tasimalarina iliskin yeknesak kurallar EK-A (CIV)24 ve 

                                                                 
18  Mercy Awori, Montreal Convention 1999: An Overview, Ius Coeli , 2000-1 s.15 (www. 

forwarderlaw.com, çevirimiçi 20.04.2005).  
19  1999 Montreal Konvansiyonu hakkinda açiklamalar için bkz. Sözer, Montreal Konvansiyonu, s.161 

vd.; Awori, a.g.e ., s.15-19.  
20  25 Eylül 1975 tarihli dört adet ek protokolden sadece 4 Sayili Protokol sorumluluk ve tasima senedi ile 

ilgili düzenlemeler getirmis ve Lahey Protokolü degisikligine yönelmistir (Tahir Çaga, “Hava 
Tasiyicisinin Sinirli ve Sinirsiz Mesuliyetine Dair”, Ticaret Hukuku ve Yargitay Kararlari 
Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar-V (25-26 Mart 1988), Ankara, 1988, s.183).  

21  Bu son sekliyle 4.06.1998 tarihi itibari ile yürürlükte olmasina ragmen 2004 yilinda basilan eserinde 
Kaner; Türkiye açisindan 4 Sayili Montreal Protokolü’nün baglayiciligini dikkate almamistir (Inci 
Deniz Kaner, Hava Hukuku (Hususi Kisim), 2.Basi, Istanbul, 2004, s.13.) . 

22  1999 yilina gelindiginde VK gerek ilk haliyle ve gerekse degistiren protokollerle farkli sekillerde 
toplam 147 devlet tarafindan kabul edilmis ve yeknesaklik saglamaktan çok farkli uygulanir hale 
gelmistir. Bu çerçevede 1999 Montreal Konvansiyonu tek bir konvansiyon olarak VK sistemini 
yeniden düzenlemek için ve tasiyicidan ziyade müsteriye yönelik hazirlanmis ve yürürlüge de girmistir 
(Malcolm A. Clarke, Contracts of Carriage By Air, Londra, 2002, s.16). Türkiye henüz  Montreal 
Konvansiyonuna taraf olmamistir. Ancak Türkiye’nin de bu konvansiyona katilmasi hava tasimalarina 
iliskin yeknesakligin saglanmasi bakimindan yararli olacaktir. 1999 Montreal Konvansiyonun Ingilizce 
metni için bkz.: Clarke, Air Carriage , s.209 – 223; www.lexmercatoria.org  (Çevirimiçi, 08.12.2004); 
ayrintili inceleme için bkz.: Sözer, Montreal Konvansiyonu, s.161 -189.   

23  COTIF Fransizca’dan kisaltma olup, orijinal adi “Convention relative aux transports internationaux 
ferroviaires”dir. Ingilizcesi “The Convention Concerning International Carriage By Rail”, Türkçe 
resmi çevirisi ise “Uluslararasi Demiryolu Tasimalarina Iliskin Sözlesme”dir. Bu konvansiyondan 
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esya tasimalarina iliskin yeknesak kurallar EK-B (CIM)25 kabul edilmistir. COTIF ile 

OTIF 26 adinda bir örgütün varligini da öngören uluslararasi demiryolu tasimaciligina 

iliskin bir hukuki sistem kurulmustur 27. COTIF-CIM, Türkiye tarafindan kabul 

edilmistir 28. Çalismamizda COTIF-CIM, IV. Bölümde 35 – 51. maddeleri arasindaki 

sorumluluk hükümleri degerlendirilmistir. 

2.4. Esyanin Denizyolu Ile Tasinmasina Iliskin Lahey (LK) ve Lahey-Visby 
Kurallari (LVK) ile Hamburg Konvansiyonu (HK) 

Denizde esya tasimalarina iliskin olarak genel kabul görmüs uluslararasi 

konvansiyon, Lahey Kurallari olarak bilinen, Konismentoya Iliskin Bazi Kaidelerin 

Birlestirilmesi Hakkindaki Uluslararasi Konvansiyon’dur29. Bu Konvansiyonun 4. 

maddesi açikça ziya ve hasar sorumlulugunu istisnalari ile ortaya koymaktadir.  

Lahey Kurallari, Brüksel Protokolü ile kabul edilen Visby Kurallari30 ile 

degistirilmis olup; artik bu kurallar Lahey-Visby Kurallari olarak anilmaktadir 31. Lahey-

                                                                                                                                                                                               
önce, COTIF-CIM olarak adlandirilan, 1924 tarihli Demiryolu ile Uluslararasi Esya Tasimasina Dair 
Bern Konvansiyonu uygulanmaktaydi (Bern Konvansiyonu hakkinda ayrintili bilgi için bkz. N. I. 
Franko, “Demiryollariyle Beynelmilel Emtia Nakliyatina Dair Bern Mukavelenamesi (CIM)”, IBD, 
C.XXVII, S.1, 1953 , s.14 vd.). 

24   “…concernant le transport des voyaguers et des bagages”. 
25   “…concernant le transport des merchandises”. 
26   Fransizca “Organisation intergouvernementale pour les trasports  internationaux ferroviaires”; 

Türkçe olarak, “Demiryolu ile Uluslararasi Tasimalar Hükümetlerarasi (devletler arasi)  Örgütü” 
terimi ile kullanilmaktadir. 

27  Sabih Arkan, Demiryoluyla Yapilan Uluslararasi Esya Tasimalari, Ankara, 1987, s.5 vd. Yazar 
ayrintili bir tarihi sürece yer vermektedir. Ayrica resmi çeviride geçen “Birlesik Hükümler” teriminin 
dogru olmadigini; burada kastedilenin “Yeknesak Kurallar” oldugunu açiklamaktadir. 

28   01.05.1985 tarihi itibari ile Türkiye’de yürürlükte olmak üzere 21.03.1985 tarih ve 3172 sayili Kanun 
ile onaylanan ve 27.03.1985 tarihinde 18707 sayili RG ile yayinlanan konvansiyonun resmi çeviri 
metni için bkz. Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.293 vd.  

29  14.02.1955 tarih ve 6469 sayili kanun ile onaylanan bu konvansiyon resmi çeviri metni 22.02.1955 
tarih ve 8937 sayili RG’de yayinlanmistir. Bu konvansiyon için de resmi çeviride sözlesme terimine 
yer verilmistir. Daha sonra 29.06.1956 tarih 6762 sayili, 09.07.1956 tarih ve 9353 sayili RG’de 
yayinlanmis 01.01.1957 tarihinde yürürlüge girmis TTK içine islenerek de ayrica yürürlüktedir.  

30   Her ne kadar CMI tarafindan gerek konferans ve gerekse protokol Brüksel’de hazirlanmis ise de, 
Lahey Kurallari’na yapilacak degisiklikler için deniz tasima hukuku bakimindan tarihi öneme sahip 
Isveç’e bagli Gotland adasi’nin bas kenti olan Visby’e komite bir tur düzenleyerek degisiklik 
tekliflerini burada 1963 Konferansi’nda imzalamis ve daha sonra bu degisiklik teklifleri üzerinde 
uzlasilmaya çalisilmis olmakla kurallara adini vermesi uygun bulunmustur (Anthony Diamond, “The 
Hague-Visby Rules” LMCLQ, 1978,  s.225, dn.1). 
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Visby Kurallari ayni zamanda 1968 tarihli Brüksel Protokolü ile Degistirilmis Lahey 

Kurallari olarak da adlandirilmaktadir. Türkiye tarafindan bu degisiklikler henüz kabul 

edilmemistir. Ancak seçilen hukuk ola rak uygulama alani bulmasi olasidir. Lahey 

Kurallari, adindan da anlasilacagi üzere, tasima sözlesmelerinden ziyade konismentoya 

iliskin kurallar getirmekte ve ulusal hukuka kanunlastirmayla da aktarilmasi 

mümkündür. Bu konvansiyon Türkiye açisindan hem Türk Ticaret Kanunu içinde 

düzenlenmis ve hem de daha öncesinde Lahey Konvansiyonu’na taraf olunarak 

yürürlüge sokulmustur 32.  

Lahey-Visby Kurallari’na alternatif sayilabilecek Türkiye’nin taraf olmadigi; 

ama genel kabul gören Denizyolu Ile Esya Tasimasina Iliskin Birlesmis Milletler 

Konvansiyonu - Hamburg Kurallari33 da tez kapsaminda karsilastirma amaciyla 

degerlendirilmistir. Zira, Hamburg Konvansiyonu tasiyicinin sorumlulugu açisindan 

önemli degisiklikler öngörmekte ve daha ziyade esyanin ilgilileri lehine denge 

saglayacak düzenlemelere yer vererek tasiyicinin ziya ve hasar sorumlulugunu belirli 

ölçüde agirlastirmaktadir34. Kaldi ki; getirilen düzenleme konismentodan ziyade tasima 

sözlesmesini esas alan bir temele dayandirilmis ve gerçek anlamda uluslararasi deniz 

                                                                                                                                                                                               
31   Metin için bkz.: Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.781 vd. 
32  Yazicioglu  ise; LK’nin ancak TTK ile Türk Hukuku’na girdigini, sadece TTK’daki haliyle Türkiye 

açisindan baglayici oldugunu, daha önce kanun gücü verilmedigini savunmaktadir. Böylece 
uluslararasi tasimalar bakimindan uygulanacak hukukun da MÖHUK’a göre belirlenecegi ileri 
sürülmektedir (Emine Yazicioglu, “Lahey Kurallari ile Türk Ticaret Kanunu Arasinda Uygulanacak 
Kurallar Sorunu”, DHD, Y.4, S.3-4, Eylül-Aralik 1999, s.51; a.y., “Uluslararasi Deniz Tasimalarinda 
Uygulanacak Kural Sorunu”, Gündüz Aybay’in Anisina, DHD , Y.5, S.1-4, Ocak-Aralik 2000, s.55). 
Bu görüse katilamamaktayiz. Zira Türkiye LK’yi hem bir andlasma olarak kabul etmis hem de TTK’ya 
islenmis haliyle kabul etmistir. Burada belki önceki kanun sonraki kanun tartismasina yer verilebilir 
ise de, antlasmalarin sonraki kanunla tadili de artik mümkün olmamakla, LK en azindan uluslar arasi 
tasimalar bakimindan aynen uygulanacak hukuktur.   

33  Hamburg United Nations Convention on the Carriage of Goods By Sea, 1978; Ingilizce metin için bkz. 
Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.791 vd.; Ingilizce metin ile birlikte, Türkçe özgün çeviri için bkz. 
Erdogan Göger, “Birlesmis Milletlerin Denizde Esya Tasima Hakkindaki 31 Mart 1978 Tarihli 
Milletlerarasi Sözlesmesi (Hamburg Kurallari)”, Batider , 1978, C.IX, S.3 , s.655-722; Türkçe özgün 
çeviri için bkz. Tahir Çaga, “Birlesmis Milletler Denizde Esya Tasima Konferansi, 1978”, Batider, 
1979, C.X, S.2, s.329-352. 

34  Her konvansiyon tasima hukuku tarihi sürecinde siyasi ve hukuki çerçevede bir adim teskil etmekte ve 
hiçbir zaman son düzenleme budur denilemeyecegi hususunda bkz. Diamond, a.g.e., s.225. 
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tasimalarini düzenleyen ilk konvansiyon olma özelligini göstermektedir35. Bu durumda 

Hamburg  Kurallari’nin diger tasima yöntemlerine has konvansiyonlardaki sorumluluk 

ilkelerine yakinlasma hatta genel anlamda aynilasma olarak kabul edilmektedir.  

2.5. Esyanin Uluslararasi Karma Tasinmasi Hakkinda Birlesmis Milletler 
Konvansiyonu (BM -CK) 

BM-CK36, esyanin farkli yöntem ve araçlarla tasinmasinin tek bir tasima 

sözlesmesinin esasini teskil ettigi tasimalarda uygulanmak üzere hazirlanmis kurallari 

içermekte olup, bu tasima sözlesmelerini kullanilan yöntemlerin karmaligi dikkate 

alarak karma tasima sözlesmeleri olarak nitelendirmekteyiz. Burada her farkli tasima 

yöntemi için kendi sorumluluk kurallarinin uygulama ala ni bulma olasiligina ragmen 

tüm tasima sürecinin tek bir tasima sözlesmesine konu edilmesi halinde tek bir 

konvansiyon kurallarinin uygulanmasi hedeflenmektedir. Aslinda tüm süreç için tek bir 

sorumluluk kurallarinin uygulanmasinin,  gerek tasiyici ve gerekse tasitan/gönderen 

açisindan daha yerinde olacagi kanaatiyle bu tasima ayri bir yöntem olarak 

degerlendirilmektedir. Özellikle, konteyner tasimaciliginin büyük bir çogunlugu artik 

karma tasima sözlesmelerine konu edilmektedir. Hatta uluslararasi ticarette taraflara ait 

bir çok yükümlülügün üçüncü kisi lojistik isletmelerine (third party logistics) devir 

edilmekte olmasi gerçegi karsisinda karma tasima yönteminin kullanilmasi öngörülen 

tasima sözlesmeleri ve buna dayali sorumluluk tespiti büyük önem arz etmektedir37.  

Ziya ve / veya hasar sorumlulugu III. Bölüm altinda 14 ile 21. maddeler arasinda 

düzenlenmistir. Bu hükümler çalismamizda degerlendirilmistir. Ayrica V. bölümde 

tazminat hakkinin kullanilmasina iliskin hükümler diger konvansiyon hükümleri ile 

karsilastirilmistir.  

                                                                 
35  Emine Yazicioglu, Hamburg Kurallarina Göre Tasiyanin Sorumlulugu Lahey/Visby Kurallari ile 

Karsilastirmali Olarak, Istanbul, 2000, s.13. 
36  “United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods” adiyla UNCTAD 

tarafindan karma tasimalar alaninda emredici kurallarla sorumluluga iliskin düzenleme getirmek üzere 
bir boslugu doldurmak için hazirlanmis 24.05.1980  tarihinde üye ülkelerin kabul ve onaylari için 
sunulmus olup; MTC 1980 kisaltmasi da kullanilmaktadir (Hugh M. Kindred and Mary R. Brooks, 
Multimodal Transport Rules, The Hague, 1997, s.37). Türkiye henüz bu konvansiyona taraf degildir. 

37   Kindred/Brooks, a.g.e., s.11 vd.  
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3. YÖNTEM  

Çalismamizda konvansiyonlar, karsilastirmali norm  incelemesi seklinde ele 

alinmistir. Konu; doktrindeki eserler, Yargitay ve yabanci mahkeme kararlari 

çerçevesinde islenmistir. 

Birinci bölümde her bir tasima yöntemine iliskin Konvansiyonlar tek tek 

uygulama sartlarina  iliskin düzenlemeleri ile incelenmistir. Zira, uygulanmasi mümkün 

olmayan bir tasima sözlesmesinde ilgili konvansiyon ve kurallarin getirdigi sorumluluk 

düzenlemelerinin de bir anlam ifade etmesi düsünülemez.  

Bundan sonra tez çalismasinda karayolu ile yapilan uluslararasi tasima 

sözlesmelerine iliskin konvansiyon temelinde ve bununla karsilastirmali olarak diger 

düzenlemeler incelenmistir. Farkliliklar ve ayniliklar bu çerçevede ortaya konulmus; 

farkli düzenlemeler gerektikçe alt basliklarla incelenmistir. Ancak benzer konular ve 

düzenlemeler ayni baslik altinda degerlendirilmistir. Bu çerçevede; ikinci bölümde tüm 

konvansiyonlar ve kurallarda getirilen ziya ve veya hasar sorumluluguna iliskin 

düzenlemeler belirlenmistir. Bunlar gerekli sekilde karsilastirma konusu yapilmis ve bu 

düzenlemelerin farklilik gerekçeleri ortaya konulmustur. Kavramlar ve sorumluluk 

sartlari ayrica ve karsilastirmali olarak ele alinmistir. Ayrica burada sorumluluk sinirlari 

ve tazminat hesaplamalarinda farkliliklar da ele alinmistir. 

Üçüncü bölüm ise tasiyicinin sorumluluktan kurtulmasi halleri ve sorumsuzluk 

gerekçelerine ayrilmistir. Her bir konvansiyon açisindan sorumluluktan tasiyicinin 

kurtulus imkanlari ve bunlarin gerekçeleri ayrica irdelenmistir. Ayni nitelikte olan 

kurtulus sebepleri ayni baslik altinda incelenmis, ancak farkli düzenlemeler ve özellikle 

LK ve LVK düzenlemeleri için ayri alt baslik altinda gerekli açiklamalarda 

bulunulmustur. 

Dördüncü bölümde uluslararasi tasimalardan kaynakli ziya ve hasara iliskin 

davalarda ortaya çikabilecek usul hukuku meseleleri, hakkin düsmesi sebepleri ve hak 

düsümü süreleri ele alinmistir. Yetkili ve görevli mahkeme,  dava ve taraf ehliyeti 

açisindan ilgililer ve ispat konulari ayri ayri anlatilmistir. Zamanasimi süreleri, durmasi 

ve kesilmesi meseleleri tasima hukuku bakiminda degerlendirilmistir. 
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Daha sonra bir sonuç ve degerlendirme kismi ile tüm tasima yöntemleri açisindan 

tek bir konvansiyon ile ziya ve hasar sorumluluguna iliskin ayni nitelikte düzenlemeler 

getirilip getirilemeyecegi, ya da sorumluluk kriterlerinde farkliligin gerekliligi 

hususlarindaki düsüncelerimizi yansitmaya çalistik.  

4. TERMINOLOJI  

Gerek resmi çeviriler, gerekse uygulamaya bakilarak ve geçerli dil olarak 

belirlenen yabanci dillerdeki terimler de dikkate alinarak uluslararasi yeknesakligi 

amaçlayan konvansiyonlarla ilgili olan tez çalismamizda tasimacilik terimlerinde de 

yeknesakligi hedeflemekteyiz. Her bir tasima yöntemi ve uluslararasi konvansiyon için 

ayri terimler kullanmak yerine hepsi için geçerli ve anlasilir terimler kullanilmaya 

çalisilmistir. Ancak, tasima isini üstlenen için Türk Ticaret Kanunu açisindan deniz 

tasimalarinda tasiyan terimi kullanilmakta ve diger tasimalar açisindan tasiyici terimi 

kullanilmakta38 ve bu husus tasimanin yöntemini belirleyici bir nitelik göstermektedir. 

Alman  hukuku disinda uluslararasi terminolojide böylesi bir ayrim bulunmamakla 

birlikte, deniz tasimalarinda tasiyan terimi ve karma tasimalar dahil diger tasimalar için 

ise tasiyici terimi kullanilmaya devam edilmistir. Yine tasima isini yaptiranin her zaman 

gönderen olmadigi ve tasima sözlesmesinde gönderen ve gönderilenin aynilastigi da söz 

konusu olmakta ise de sözlesmenin tarafi olarak gönderen ifadesini kullanmaktayiz39. 

Bununla birlikte esyaya ve tazminata iliskin hak ve talep sahipleri için ise esyanin ilgilisi 

kavramini her tasima sözlesmesi için kullanmayi tercih etmekteyiz. Her bir tasima 

                                                                 
38   TTK disinda tasiyici yerine tasimaci kavraminin da kullanilmakta oldugu özellikle resmi çeviri CMR 

ve KTK’da tasimaci kavraminin kullanildigi yine COTIF-CIM’de “demiryolu isletmesi” kavraminin, 
BM-CK’da ise karma tasima tasiyicisi karsiligi “multimodal transport operator” ve kisaca MTO  
kavraminin tasiyici yerine kullanildigini da belirtmek gerekir. VK açisindan da tasiyici yerine tasiyan 
kavrami kullananlar vardir ( Sözer, Batider -1977 , s.369 vd.; a.y., Montreal Konvansiyonu, s.143). 

39  TTK sisteminde genel olarak tasimalarin düzenlendigi ve esas olarak kara tasimasinin yer aldigi 3. 
Kitap, 6. Fasil Ikinci Kisimda  “tasiyici” ve “gönderen” tasima sözlesmesi taraflari olarak gösterilmis 
iken; 4. Kitap, 4. Fasil 1. Kisimda tasima sözlesmesi tarafi olarak  “tasitan” ve “tasiyan” terimleri 
kullanilmaktadir. Her bir tasima yöntemi açisindan genel hükümler nitelikli 6.Fasil 2. Kisimda yer alan 
tasiyici teriminin kullanilmasi daha tercihe sayan gözükmekte ise de bunun aksine her bir yöntem için 
tasiyan terimi tercihi için bkz. Bülent Sözer, Tasiyanin Tasima Sözlesmesinden Dogan Sorumlulugunu 
Düzenleyen Hükümlere Iliskin Bazi Meseleler ve Görüsler (Karayolu, Denizyolu, Havayolu ile 
Yapilan Tasimalar Üzerine Mukayeseli Bir Inceleme), Batider, 1987, C.XIV, S.2, s.89.  
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yöntemi açisindan tasima senetlerine iliskin kavramlari da ayri nitelemenin tasima 

yöntemini tespit için gerekli oldugu kanaatiyle ayri terimler olarak kullanmaya devam 

etmekteyiz. 

Tasima sözlesmeleri denince taraflari genellikle 40 özel hukuk kisileri olan ve özel 

hukuk hukuki islemleri olan tasima isinin yapilmasinin taahhüt edildigi sözlesmeler akla 

gelmektedir. Bu nedenle, bazi yazarlarca41 kurallar koyan ve taraflari devletler olan 

konvansiyonlar için sözlesme denilmesini de dogru bulmamakla, bunlara salt sözlesme 

denilemeyeceginden; biz sözlesme terimini kullandigimizda konvansiyon ve kurallari 

degil bunlarin uygulanacagi ulus lararasi tasima sözlesmesini kastetmekteyiz42. Yine 

hukuki tasnif olarak kamu hukuku degil; özel hukuk alaninda olusu ve sözlesmelere 

iliskin olunmasi nedeniyle de bu konvans iyonlar, kamusal anlam tasiyan antlasma43 

terimi ile karsilanmamak gerekir kanaatiyle konvansiyon teriminin 44 aynen Türk hukuk 

terminolojisinde de kullanilmasi gerektigini düsünerek tezde bu sekilde kullanmaktayiz. 

Hamburg Kurallari ve Lahey Kurallari ile degistiren konvansiyonlar ile bu 

konvansiyonlarin kisaca Kurallar olarak anilmasi ilgili konvansiyonlarda salik verildigi 

için bu konvansiyonlara Hamburg Kurallari, Lahey Kurallari ve Lahey-Visby Kurallari 

denilmesi halinde dahi konvansiyo nlar nitelendirilmis olmaktadir., 

                                                                 
40   Kamu hukuku kisilerince de tasima sözlesmesi aktedilmesi mümkün olup; bu durumda kamusal bir erk 

kullanimi söz konusu olmadigindan kamu kisisi de özel hukuk kisisi gibi degerlendirilecektir. 
Genellikle ele alinan konvansiyonlarda bu husus özellikle belirt ilmektedir. 

41  Sözlesme kullanimi için bkz.; Ülgen, Uluslararasi Tasimacilik, s.29; Sabih Arkan, “Karayolu ile 
Esya Tasinmasina Iliskin Uluslararasi Sözlesmenin Uygulanma Kosullari ve Tasiyicinin 
Sorumlulugunu Düzenleyen Hükümleri” Batider, 1979, C.X S.2, s.397. Anlasma kullanimi için bkz. 
Dogan Demirsoy, “Uluslararasi Karma Tasimalarda Tasiyicinin Sorumlulugu”  Yayinlanmamis 
Doktora Tezi, Istanbul, 1996, s.5 vd.  

42  Her ne kadar metin içinde “Anlasma” terimi tercih edilmis ise de; makalede adi sözlesme olarak ele 
alinmistir (Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.311; Kaya, Gecikme , s.7-8; Resmi Çeviri için bkz. 
Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.131 vd.). 

43  Sözlesme kavraminin yanlis kullanildigini dogru bir sekilde ortaya koyan Aydin, CMR için sekli 
anlamda bir Antlasma oldugu gerçeginden hareketle Antlasma terimini kullanmaktadir (Aydin, a.g.e, 
s.3). Ancak teknik olarak antlasma olmakla birlikte bu konvansiyonlarin özel hukuk iliskilerine has 
olmasi nedeniyle Konvansiyon olarak anilmalari ve daha özel bir terim olarak konvansiyon teriminin 
Türkçe’de hukuk terimi olarak kabul edilmesi gerektigini düsünmekteyiz.  

44   Konvansiyon terimi kullanimi için bkz.: Sözer, Batider -1977 , s.369 vd.  
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Karma tasimalarda, Ingilizce ‘multimodal’ terimi yerine çok modlu, kombine, 

degisik tür tasitlarla gibi Türkçe karsiliklar kullanilmaktadir45. Biz ise, tasima 

yöntemlerinin çesitli olmasi sebebiyle karma tasima terimini kullanmayi seçtik. Karma 

tasimadan kastimiz, sözlesmelerin karmaligi degil, kullanilan tasima yöntemlerinin 

birden fazla ve karma olmasidir. 

Uluslararasi Konvansiyonlar incelenirken Türkçe çevirilerinde kullanilan 

terimler yerine Türk Hukuku açisindan genel kabul gören terimlerin kullanilmasina 

dikkat edilmis ve çeviriden kaynakli yeni terimler üretilmesi seklinde karsimiza çikan 

terimlere teveccüh edilmemistir.  

Uluslararasi tasimalara iliskin konvansiyon ve kurallar incelenirken ve 

uygulanirken esas itibari ile uluslararasi ticarette öngörülebilirligi temin ve yeknesak 

uygulama çabasi dogrultusunda uluslararasi anlam ve uygulamaya uygun bir sekilde 

yorumlanmak ve uygulanmak gerekmektedir. Ulusal mevzuat ile iliskilendirilerek dar 

yorumlanmaktan kaçinarak ulusal mevzuat ve uygulamaya uyumdan çok konvansiyonun 

uluslararasi yeknesaklik amacina uygun bir yorum tarzi benimsenmelidir.Bu noktada 

Ingilizce ve Fransizca gibi konvansiyon dili olarak benimsenmis dillerdeki 

konvansiyonlar dikkate alinmali, konvansiyon ve ele alinan maddenin amaci iyiniyet 

kurallari dikkate alinarak degerlendirilmeli, konvansiyon bütünlükleri gözetilmeli ve 

gerekirse gerekçeler de dikkate alinarak uluslararasi yeknesak uygulama ve anlayis 

                                                                 
45  Terminoloji tartismalari için bkz. Birgül Sopaci; “Multimodal Tasimalarda Tasima Hukukuna 

Iliskin Problemler”,  Yayinlanmamis Doktora Tezi, Istanbul, 2001, s.9-12. Yazar; “multimodal” 
tasima kavramini tercih etmekte ve karma terimine,borçlar hukukundaki karma sözlesme kavraminin 
burada kullanilmamasi maksadiyla karsi çikmaktadir. Demirsoy, “karma” terimini kullanmayi tercih 
etmektedir (Demirsoy, a.g.e., s.1 vd.). Arkan ise; “degisik tür tasitlarla” terimine yer vermistir (Sabih 
Arkan, “24.05.1980 tarihli Esyanin Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasinmasina Iliskin 
Konvansiyon Üzerinde Bir Inceleme” Batider, 1982, C.XI, S.3, s.27 vd.). Yine Akin; burada “çok 
modlu” kavrami ile “kombine” kavramlarini birlikte kullanmaktadir (Mehmet Zeki Akin, “Uluslararasi 
Tasimacilikta Multimodal Çalismalar ve Sigorta Problemleri” Sorumluluk ve Sigorta Hukuku 
Bakimindan Esya Tasimaciligi Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar, Ankara-1984, s.37 vd.). 
Ingilizce terimin tam karsiligi ise “çok türlü” olmakla birlikte burada kastedilen ayni sözlesmeyle 
birden fazla yöntemle tasimanin öngörülmesi olup Türkçe kars ilik olarak, Demirsoy gibi tasima 
yöntemlerinin karmasi karsiligi “karma” teriminin daha uygun düstügü kanaatindeyiz. Burada 
sözlesmenin degil sözlesme konusu yöntemlerin birden çok ve bir arada karma olusu esastir; yoksa 
borçlar hukukundaki atipik sözlesmelerden “karma” sözlesmeleri kastetmedigimiz açiktir (Bu anlamda 
karma sözlesmeler için bkz. Haluk Tandogan, Borçlar Hukuku Özel Borç Iliskileri C.I/1 Istanbul, 
1990, s.69 vd.; Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler C .1, Istanbul, 1994 , s.19 vd.).  
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hedeflenmelidir. Özellikle uluslararasi uygulamada mahkeme içtihatlari ve doktrinden 

de ayni ölçüde yararlanarak her bir devlet için farkli uygulamanin önüne geçilmelidir. 

Hatta her bir tasima yöntemi açisindan ilgili konvansiyon uygulamalari ile diger tasima 

yöntemlerine iliskin uygulamalar da gözetilerek karsilastirmali konvansiyonlar 

uygulamasi yaklasiminin sergilenmesinde de fayda gözetilmelid ir. Bu çerçevede, tez 

çalismamizda konvansiyon madde ve kavramlarinin yorumlari yapilmaya çalisilmistir.  
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I. BÖLÜM 

ULUSLARARASI ESYA TASIMA SÖZLESMELERI ILE ILGILI 
KONVANSIYONLARIN UYGULAMA SARTLARI 

1. KARAYOLU ILE ULUSLARARASI ESYA TASIMA 
SÖZLESMELERI HAKKINDA KONVANSIYON (CMR)  

1.1. Genel Olarak 

“Karayolu Ile Uluslararasi Esya Tasima Sözlesmeleri Hakkinda Konvansiyon” 

(CMR)’nin Türkçe çevirilerinde, gerek resmi ve gerekse özgün çevirilerde farkliliklar 

olmakla birlikte1, orijinal dillerden biri olan Ingilizce metninden tercümesi bu sekilde 

olmalidir 2. Bazi yazarlar, CMR’yi Konvansiyon olarak Türkçe’ye tasirken, Konvansiyon 

adindaki sözlesme ibaresini dislayarak sadece tasima kavrami ile adlandirma yoluna 

gitmektedirler3. Tasima isi ile tasima sözlesmesi4 ayri kavramlar olarak kabul 

edildiginde CMR’nin tasima isine degil, tasima sözlesmesine uygulanmak üzere 

                                                                 
1  Resmi çeviriye elestiriler için bkz. (Abuzer Kendigelen / Alihan Aydin, “Karayolu ile Uluslararasi 

esya Tasima Sözlesmesine Iliskin Antlasma (CMR)-Resmi Çeviriye iliskin Sorunlar ve Bir Serbest 
Çeviri Denemesi”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55.Yas Günü Armagani C.I, Istanbul, 2002, s.495 
vd.).  

2   Bkz. Aydin, a.g.e., s.153. Yazar, Fransizca adindan hareketle “Karayolu ile Uluslararasi Esya Tasima 
Sözlesmesine Iliskin Antlasma” demeyi uygun bulmakta iken; resmi çeviride “Esyalarin Karayolunda 
Uluslararasi Nakliyati Için Mukavele Sözlesmesi (CMR) ” denmektedir. Oysa mukavele ile sözlesme 
ayni kavramlar iken ve bunlara verilen anlam tüm Borçlar Hukuku literatüründe ayni iken; böyle bir 
resmi çeviri anlasilmasi zor bir metin ortaya koymustur. Kaldi ki yazar da; “sözlesmeye iliskin 
antlasma” demektedir. Burada sözlesmeye iliskin antlasmadan ziyade sözlesmeyi düzenleyen ve 
sözlesmeye temel olarak uygulanacak bir antlasma - konvansiyon söz konusudur. Sözlesmeye iliskin  
terimi tam olarak uluslararasi yeknesakligi da saglamaya yetmemektedir. Ingilizce metinde “in 
relation to” degil “for”  kullanilmaktadir ki; bu tam olarak “tasima sözlesmeleri konvansiyonu” 
anlami vermektedir. 

3   “Karayolu ile esya tasinmasi” terimi kullanimi için bkz. Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.311; 
Sabih Arkan; “Esyanin Karayolu ile Uluslararasi Tasinmasina Iliskin Konvansiyon (CMR) Üzerinde 
Bir Inceleme” Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakimindan Esya Tasimaciligi Sempozyumu, 
Bildiriler-Tartismalar , 26-27 Ocak 1984, Maçka-Istanbul, Ankara, 1984, s.8. Son yazar da; burada 
“...Tasinmasina Iliskin Konvansiyon”  terimine yer vererek tasima ile tasima sözlesmesinin aynilastigi 
gibi bir sonuca bizi götürmektedir. Oysa tasimaya degil tasima sözlesmesine uygulanacak bir 
Konvansiyon söz konusudur. Zira bazi tasimalar tasima sözlesmesine baglanmadan da yapilabilmekte 
iken tasima sözlesmesi açisindan tasima sadece bir edimden ibarettir.  

4   Tasimanin tasima sözlesmesinin bir edimi oldugu hakkinda bkz., Kaya, Gecikme, s.10. 
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hazirlandigini görmekteyiz. Tasima sözlesmeleri bakimindan, tasimanin ifa edilecek bir 

edim olarak degerlendirilmesi gerekir. Ayrica, CMR uyarinca tasima sözlesmesi olarak 

nitelenemeyecek bir sözlesmeyle yapilan tasimalarda da uygulama alani bulmayacaktir.  

Konvansiyon, giris kisminda kisaca gerekçesini de ortaya koymaktadir5. 

Uluslararasi esya tasimalarini havi sözlesmelere uygulanacak kurallara uluslararasi  

yeknesaklik getirmek ve en azindan taraf ülkelerde uluslararasi tasima sözlesmelerinin 

ayni hükümlere tabi olmasini saglamak için bu Konvansiyon hazirlanmistir6. Özellikle 

yeknesakligi saglanacak hususlar, tasiyicinin sorumlulugu ve tasima belgeleri olarak 

gösterilmistir7. Buradan Konvansiyon içeriginde tasiyicinin sorumlulugunun yeterli ve 

açik bir sekilde düzenlendigini anlamak mümkündür. CMR m.1’de düzenlenen 

uygulama sartlari ayni zamanda CMR’ye tabi olabilecek tasima sözlesmelerinin hangi 

unsurlari tasiyacagini8 ve tasima sözlesmesinin varligi sartlarini da kendi içinde 

barindirmaktadir. 

1.2. Tasima Sözlesmesinin Varligi 

CMR adindan da anlasilacagi üzere 9, taraflarca belirlenen esyanin uluslararasi 

tasinmasi taahhüdünü içeren bir tasima sözlesmesini (contract of carriage) ve bu 

sözlesmenin sartlari ile özellikle bu sözlesme sartlarina aykirilikta uygulanacak hukuku 

tespit etmektedir 10. Sözlesme ise “genellikle birbirinden farkli menfaat ve amaçlarla 

                                                                 
5   “…having recognised the desirability of standardising the conditions governing the contract for the 

international carriage of goods by road,…” ifadelerinde sekillenen üye devletlerin uluslararasi 
karayolu tasima sözlesmelerine uygulanacak hukuka yeknesaklik getirme yönündeki güçlü istek ve 
arzudan söz edilmektedir. 

6   Tasima sözlesmesine ve belgelerine iliskin yeknesak kurallar koyma amaci için ayrica bkz. Arkan, 
Sorumluluk, s.400.  

7    “…particularly with respect to the documents… and to the carrier’s liability…”. 
8  A. Malcolm Clarke, International Carriage Of Goods By Road: CMR , Third Ed., London, 1997, 

Nr.10a(iv). 
9   Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.313. Bu hususa yer veren yazar, konvansiyonun adinda yer alan 

“tasima sözlesmesi” terimi yerine “ tasima”  terimini tercih etmis gözükmektedir. 
10   Messent Andrew and Glass David A.,  Hill & Messent CMR: Contracts For Ther International 

Carriage of Goods By Road, Third Ed., Londra, 2000, Nr.1.2 vd. Yazarlar, uluslararasi tasimaya 
degil uluslararasi tasimayi bir edim olarak seçmis sözlesmeyi düzenleyen ve ona uygulanacak 
konvansiyondan açikça söz etmektedir. Zira konvansiyonun Ingilizce ve Türkçe basligi ve içerigi de 
bu yorumu zorunlu kilmaktadir. 
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hareket eden kisiler arasinda hukuki bir sonuç dogurmak ve özellikle bir borç iliskisi 

kurmak…için yapilan anlasmadir”11 diye tanimlanabilmekte ise de; Borçlar Kanunu’nun 

1. maddesinde iki tarafin karsilikli ve birbirine uygun irade beyani ile olusan hukuki 

islem sözlesme olarak tespit edilmektedir. Sözlesmede riza ile borç dogurucu islem 

yapmak iradelerinin uyusmasi asildir12. Bu durumda CMR’nin getirdigi hukuksal 

düzenlemelerin hüküm ifade edip uygulama alani bulabilmesi için öncelikle bir tasima 

konusunda irade açiklamalarini havi bir sözlesmeye yani tasima sözlesmesine ihtiyaç 

vardir13.  

CMR’de tasima sözlesmesinin kuruldugu ana iliskin açik bir düzenleme yok ise 

de; sözlesmelerin rizailigi prensibi ve Konvansiyon içeriginden taraflarin irade uyusmasi 

ile tasima sözlesmesinin kuruldugu sonucuna varilmaktadir 14. Burada TTK 15 ve KTK16 

                                                                 
11  Buradan anlasilan irade uyusmasi ile borç iliskileri kurulmasi halinde sözlesmeden söz edilecegidir. 

Kanun bazen ayni manada akit veya mukavele demekte ise de bunlar bizim hukukumuz açisindan ayni 
anlamda kullanilmaktadir (S.Sulhi Tekinay / Sermet Akman / Haluk Burcuoglu / Atilla Altop, 
Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7.Basi Istanbul, 1993, s.51). 

12   Kemal Oguzman / Turgut Öz; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Istanbul, 2000, s.43 vd. 
13  Türk hukuku bakimindan tasima sözlesmesinin unsurlari için bkz. Kaya, Gecikme , s.10-15; CMR 

açisindan bkz. Arkan, Sorumluluk, s.402.  
14   Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.314; Aydin, a.g.e., s.6. 
15  TTK m. 768 ilk cümlede; tasiyicinin talebi halinde iki nüsha tasima senedinin gönderen tarafindan 

tasiyiciya verilmesini sart etmistir. Fakat bu senet verilmezse de taraflarin muvafakati ve esyanin 
tasiyiciya teslimi ile sözlesmenin kurulacagi ikinci cümlede yazilidir. Burada sözlesmenin kurulmus 
sayilmasi için iki farkli durum söz konusudur. Eger yazili olarak tasima senedi tanzim edilmis ise 
sözlesme kurulmustur ya da yazili tasima senedi yoksa; mal teslimi sarttir ve ifa edimleri ile 
sözlesmenin kurulmasina iliskindir. Yani tasima sözlesmesi TTK uyarinca ya real akit olarak ya da 
yazili sekilde tasima senedi tanzim edilerek kurulur. Ancak uygulamada farkli görüsler ileri sürülmekte 
ve yasal olarak TTK’ya tabi tasimalarin real akit olduklari genel kabul görmektedir. Ancak akitlerin 
rizai olmasi esastir ve rizai olarak kurulmus bir tasima sözlesmesine aykiri bir sekilde esyayi 
tesellümden kaçinma halinde tasiyicinin tasima hukukuna aykiriliktan sorumluluguna gidilememesi 
anlasilir gibi degildir (Aydin a.g.e ., s.5 vd. dn.1). Ülgen; real akit olarak kanunda düzenlenmis olmakla 
birlikte de lege feranda  bu akitlerin de rizai akit olarak yasal düzenleme haline getirilmesi 
görüsündedir (Hüseyin Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, Ankara, 1987, s.56; a.y., “Tasima Hukuku,” 
40.Yi linda Türk Ticaret Kanunu, Istanbul, 1997, s.237; Ismail Doganay, Türk Ticaret Kanunu 
Serhi, C.2 Istanbul, 2004, s.2249). TTK sistemindeki tasima sözlesmesinin real oldugunu Arkan’da 
Tasima Isleri Komisyonculugunu islerken tespit etmekte ve esyanin tesliminin sözlesme kurulusu için 
sart olduguna deginmekte ise de; genel olarak rizai akit görüsündedir (Sabih Arkan, Ticari Isletme 
Hukuku, Ankara, 1999,  s.220; a.y., Kara Tasimalari, s.18; Kaya, Gecikme , s.25-27 vd.; Resat 
Atabek, Esya Tasima Hukuku, Istanbul, 1960, s.39-40; Ünal Tekinalp, “TIR Sözlesmeleri Açisindan 
Türk Tasima Hukukunun Bazi Temel Kavram ve Ilkelerine Genel Bakis”, TIR Anlasmasi Semineri, 
Istanbul, 1971, s.28-29). Kanaatimizce TTK m. 768 düzenlemesi tasima aktinin real oldugunu degil 
rizai olarak ancak yazili “tasima senedi” ile kuruldugunu, böyle bir senet yok ise de esyanin teslimi 
yani ifa hareketleri ile sözlesmenin kuruldugunu düzenlemektedir.  
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anlaminda tasima sözlesmesi üzerinde kisaca durmak faydali olacaktir. TTK 

düzenlemesi tasima sözlesmesinin kurulmasinin, ya yazili sekilde tasima senedi tanzimi 

ve taraflar arasinda teatisi ya da  tasinacak malin tasiyiciya teslimi aninda gerçeklestigini 

belirtmektedir. KTK m.7’de “tasimacinin yükümlülügü” basligi altinda yolcu ve esya 

tasimasindan söz etmekte ve bagaj tasimasini ayri bir kategori olarak almazken esyaya 

mi yoksa; yolcu tasimaya mi dahil ettigi dahi anlasilamamaktadir. Esyaya iliskin KTK 

m.7/5’te ise tasima senedi hükümlerine atifta bulunulmus ve sanki tasima senedi 

düzenlemenin bir zorunluluk oldugu varsayimindan hareket edilmistir17.  

CMR, her ne kadar sorumluluk tespitinde tasima senedini esasli delil olarak ele 

almakta ve tasima senedine iliskin sekil sartlarini düzenlemekte ise de; TTK’daki esya 

tasimalarinin aksine tasima sözlesmesini belirli sekil sartlarina bagli kilmamistir. CMR 

m. 9/1’de sevk mektubu - tasima senedinden söz etmekte ve bunun tasima sözlesmesinin 

kurulduguna, sözlesme sartlarina ve malin tasiyici tarafindan kabulüne karine teskil 

ettigini belirtmektedir. Burada, tasima senedi düzenlenmesinin sözlesmenin kurulduguna 

karine olmasi riza ile tasima sözlesmesinin kurulmasini kabul anlamina gelmektedir. 

Zaten, yazili sekilde yapilan tasima senedi ve mala iliskin diger belgelendirme gerekleri 

uluslararasi tasima sözlesmesinin ifasi sürecinin bir parçasi olarak ortaya çikmaktadir. 

                                                                                                                                                                                               
16  4925 Sayili ve 10.07.2003 tarih ve 4925 sayili Karayolu Tasima Kanunu 19.07.2003 tarihinde 25173 

sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüge girmis ise de; Tasari asamasindaki elestiriler dikkate 
alinmaksizin denetim ve koordinasyonun saglanmasindan ziyade tasimanin her yönüne el atar sekilde 
ancak uygulama ve TTK ve CMR ile uyumsuz bir düzenleme olarak ortaya çikmistir (Tasari hakkinda 
elestiriler için bkz. Hüseyin Ülgen/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya, “Karayolu Tasima Kanunu 
Tasarisi Hakkinda Düsünceler” Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yas Günü Armagani, C.I,  Istanbul, 
2002, s.798 vd.). 

17  Esya tasimlarindan mutlaka senetle tevsik konusunda bkz. Hakan Karan, “Karayolu Tasima Kanunu ve 
Yönetmeligi”, Batider, C.XXII, S.3, 2004, s.102. Tasari asamasinda özel hukuka iliskin 
düzenlemelerin KTK’dan çikarilmasi gerektigi görüslerinin ne kadar isabetli oldugu da bu 
düzenlemeden anlasilmaktadir. Ayni madde içinde m.7/6’da ceza puani ve idari kolluga iliskin 
hükümler ile sorumluluk hükümleri bir arada düzenlenmis olan kanuna tasari asamasinda yapilan 
elestirilerde; m.6, 7, 8 ve 9’da getirilen hükümlerin özel hukuka iliskin sorumluluk getirdikleri ve bu 
kanun ile düzenlenmemesi önerilmistir (Ülgen/Kendigelen/Kaya, KTK Tasarisi Hakkinda, s.801). 
Her ne kadar; KTK m.6 düzenlemesi tasimacinin sorumlulugu basligini alma kta ise de buradaki 
sorumluluk idari yaptirima baglanmis sorumluluk olup; TTK ve CMR düzenlemelerinde yer alan 
sorumluluktan farkli telakki edilmek gerekir (Karan, a.g.e., s.122-123). 
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Baska bir ifadeyle, tasima senedi ne bir kurucu unsurdur, ne de düzenlenen senedin 

kaybi ya da eksiklikleri tasima sözlesmesinin varligini etkileyecektir18. 

CMR m.32/1 b.b ve c)’de; zamanasimi süresinin baslangici için tasimanin 

basladigi veya sözlesmenin kurulma ani olmak üzere iki farkli baslangiç 

öngörülmektedir. Tasimanin baslangici ile sözlesmenin kurulmasi zamanlarinin farkli 

olabilecegi, tasima sözlesmesinin riza ile kurulmasi kabul edilmis olmaktadir.  

CMR özellikle tasima sözlesmelerine sorumluluk açisindan uygulanacak hukuku 

düzenlemektedir. TTK m.814 anlaminda tasima isleri komisyoncusunun uluslararasi 

tasima sözlesmesini tasiyici sifati ile imzalamasi halinde artik o CMR kapsaminda 

tasiyicidir ve aradaki sözlesme tasima sözlesmesidir. Buna da CMR uygulanir; ancak 

diger komisyonculuk faaliyetleri CMR’ye tabi degildir 19. Bunlarin disinda, araç 

kiralanmasi, aracin personeli ile birlikte belirli bir süre için devri de CMR kapsaminda 

tasima sözlesmesi olarak deger bulmaz20. 

CMR m.4 açikça tasima sözlesmesinin kurulmasi için yazililik ya da baskaca bir 

sekil sartini öngörmemektedir. Aksine tasima senedinin düzenlenmemis olmasi ya da 

içerigi eksik olmasi halinde tasima sözlesmesi vardir21. Ancak tasima senedi sürekli 

CMR’de sözü edilen bir vesika olmasina ragmen bunun kim tarafindan düzenlenecegi 

hususunda bir açiklik yoktur 22. Konvansiyon, 5. maddesinin 1. fikrasinda tasima 

senedinin üç suret olacagi ve birlikte imzalanarak bir suretin gönderene verilecegini 

düzenlemektedir. Verilecek denmesinden senedin düzenleme görevinin tasiyicida 

oldugu anlami da çikarilabilmektedir23. Kanaatimizce; tasinacak esya baslangiçta 

                                                                 
18   Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.315. 
19   Clarke, a.g.e., Nr.10a; Ülgen, Uluslararasi Tasimacilik, s.29; Arkan, “CMR Üzerinde Bir 

Inceleme”, s.9.  
20  Clarke, a.g.e., Nr.10c. 
21   Arkan, Sorumluluk , s.402. 
22  Açikça tasima senedinin kim tarafindan düzenlenecegine deginmeyen CMR uyarinca tasima senedini 

düzenleyen kisinin gönderen ya da onun nam ve hesabina komisyoncusu olacagini da belirtmektedir. 
IRU tarafindan hazirlanmis form seklinde  bu senetler gönderence doldurulur ve senede uygun mal 
tesellümünü tasiyici kontrol etmek zorundadir (Clarke, a.g.e., Nr.23).   

23  Ülgen, “Tasima Hukuku” 40.Yilinda TTK, s.237. Ancak kanaatimizce, tasima senedi mali teslim 
borcu altinda olan gönderen tarafindan tanzim edilmek, öncelikle imzalanmak ve sonra tasiyicinin 
imzalamasi için tasiyiciya verilmek üzere 3 nüsha tanzim edilmeli ve sonra bir imzaladiktan sonra bir 
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gönderenin kontrolünde iken tasima senedi gönderen tarafindan  tanzim edilir. 

Gönderence imzalandiktan sonra, imza için tasiyiciya verilir ve tasiyicinin da 

imzalamasi ile senet tamam  olur24.  

Tasima sözlesmesi sekle tabi bir sözlesme degilse de; karayolu ile yapilan 

uluslararasi tasima sözlesmelerinde hemen her zaman tasima senedi25 düzenlendigi için 

tasima sözlesmesinin unsurlari, taraflarin hak ve borçlari açisindan tasima senedi ispat 

açisindan büyük önem tasimaktadir. CMR’de de tas ima senedine belirli fonksiyon ve 

sonuçlar baglanmistir. Bunlarin en önemlisi CMR m.9 geregi, taraflar arasi sorumluluk 

sartlarini tespitte ispat fonksiyonudur26. CMR, bu senede emtia senedi nevinde kiymetli 

evrak vasfini tanimamaktadir. Ancak Konvansiyon tarafi devletler, CMR 1/5 uyarinca 

kendi aralarinda bu senede kiymetli evrak vasfini kazandirici özel anlasmalar 

yapabilirler27.  

Tasima sözlesmesi yapma zorunluluguna iliskin CMR’de bir hüküm 

bulunmamaktadir. Buna karsilik KTK m. 5/6’da böyle bir zorunluluk öngörülmüstür. 

Fakat bu hüküm CMR m.1/5’e aykirilik teskil etmemekte ve uluslararasi tasimalar 

bakimindan da geçerli kabul edilmek gereken bir düzenlemedir. Ancak buna aykiriligin 

yaptirimi idari para cezasi olarak düzenlenmis oldugundan kat’i bir zorunlulugun 

varligindan söz edilemez28. 

                                                                                                                                                                                               
nüshasi gönderene iade edilmeli anlamindaki CMR 5. maddesinden düzenleme görevini gönderene 
verir kabul edilmelidir.  

24  CMR m.5/2’de her iki tarafinda belirli kosullarda farkli tasima senedi düzenleme talebinde 
bulunabileceginden söz etmekle bu senedin nihai sekliyle birlikte tanzim edildigi anlasilmaktadir.  
Uygulamada bos tasima senedi gönderen veya yardimcilari tarafindan doldurulmakta ve daha sonra 
tasiyici tarafindan imzalanmakla senet tamam olmaktadir. Tasima senedinin düzenlenmesindeki 
aksakliklardan gönderen; imza yükümlülügüne aykiri davranilmasindan dolayi ise tasiyici sorumlu 
olacaktir (Clarke, a.g.e ., Nr.23). 

25  Uygulamada tasima senedine CMR Senedi ya da CMR Yük Senedi de denilmektedir (Abuzer 
Kendigelen, Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbes Yil, Hukuki Mütalaalar (Mahkeme 
Kararlariyla Birlikte), C.I Tasima ve Sigorta Hukuku, Istanbul,  2001, s.17 ve 25). 

26   Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.315; Clarke, a.g.e., Nr.25. 
27   Bu açik hükme ragmen CMR’de düzenlenen Tasima Senedi-Sevk Mektubunun kiymetli evrak 

vasfinda oldugunu söyleyen yazarlar da vardir (Ziya Akinci, Karayolu ile Milletlerarasi Esya 
Tasimaciligi ve CMR, Ankara, 1999, s.47 vd.).  

28   Karan, a.g.e., s.122. 
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1.3. Tasima nin Bedel Karsiliginda Yapilmasi 

CMR’ye tabi bir tasima sözlesmesinden söz edilebilmesi için 1. maddenin 1. 

bendi uyarinca tasiyicinin uluslararasi tasima isini üstlenmesinin bir bedel karsiligi (for 

reward) olmasini gerektirmektedir 29. Bedelin açikça belirlenmedigi durumlarda 

tasiyicinin tacir olmasi halinde tasima isinin bir bedel karsiligi yapildigi ve CMR’ye tabi 

oldugu kabul edilmek gerekir. TTK m.12 b.10 açikça tasima isi ile istigal edenleri tacir 

olarak kabul etmektedir 30. Bu durumda aksi kararlastirilmadigi sürece en azindan Türk 

hukuku açisindan tasima her zaman bedel karsiligi yapiliyor denilebilir31 ve uluslararasi 

oldugu zamanda bu tasima sözlesmelerine CMR uygulanacaktir 32. Ancak sözlesmede 

açikça tasimanin bedelsiz yapilacagi belirtilmis ise; CMR uygulanmayabilir33. Taraflar 

                                                                 
29   Her ne kadar doktrinde tasima karsiligi alinan bedel ücret olarak degerlendirilmekte ise de burada söz 

konusu olan teknik anlamda ücret degildir. Ingilizce metinde reward terimi kullanilmaktadir. Oysa 
ücret terimine karsilik fee, wage ya da salary kullanilmak gerekirdi. Burada bir ödül benzeri kari da 
içeren, emek karsiligindan fazla belirlenen bir gelir olan tasima bedeli söz konusudur. Kaldi ki tasiyici 
tarafindan sunulan hizmet emekten çok sermaye gerektiren bir ticari isletme faaliyetine dayanmaktadir. 
Buradaki ücret, is akti geregi ödenen isçinin geliri ile ayni nitelikte degildir (Ücret kullanimi için bkz. 
Aydin, a.g.e., s.5; Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.315; Franko, Hatir Nakliyati , s.11 vd.; Arkan, 
Sorumluluk, s.403). Ancak, bütün tasimalar açisindan tasima bedelini “navlun” olarak 
nitelendirmekte tasima hukuku bakimindan terim birligi için fayda oldugu düsünülmekte ise de kavram 
sadece deniz tasimalarini çagristirdigi için kullanilmamaktadir.  

30   Ticari isletme türlerinden ticarethanelerden biri olarak kara,deniz, hava, nehir ve göllerde yolcu ve 
esya tasimak isi ile istigal eden ticari islemeler sayilmaktadir. Yine, kararlastirilmasa bile yapilan is 
için münasip bir bedel isteme tacirin haklarindandir (Arkan, Ticari Isletme , s.28, 133). Ayrica TTK 
uygulamasi açisindan da tasima bedeli-tasima ücreti zorunlu unsur olarak belirtilmekte olup, ayrintili 
bilgi için bkz. Sabih Arkan, “Tasiyicinin Ücret Hakki”, Prof. Dr. Fadil H. Sur’un Anisina Armagan, 
Ankara, 1983, s.339 vd. 

31  Türk hukuku bakimindan açikça taraflar arasinda ahlaki temele dayali bir hatir iliskisi ve buna bagli bir 
tasima söz konusu ise artik tasimanin hatir tasimasi oldugu burada her ne kadar akti bir iliski varsa da 
ivazsiz oldugu konusunda mutabakat ve bu nedenle ticari is olarak telakki edilemeyecegi hususlarinda 
ayrintili bilgi için bkz. Ahmet Iyimaya, “Hatir Tasimaciligi” Yargitay Dergisi, C.15, S.1-4, 1989-
Ankara, s.749 vd.; Franko, Hatir Nakliyati, s.53 vd.; a.y., Sempozyum, s.122 vd. 

32  Ulusal tasimalar bakimindan yolcunun karayoluyla bedelsiz tasinmasi halinde dahi tasiyici için bir 
kurtulus sebebi öngörülmemis ve tehlike sorumlulugu prensibi aynen ücretli tasinanlara karsi oldugu 
gibi uygulanmaktadir (Ergun Özsunay, “Araç Sahibinin Hatir Için Ücretsiz Tasidigi veya Hatir Için 
Ücretsiz Olarak Kullandirdigi Sahislara Karsi Sorumlulugu” IÜHFM, 1966, C.XXXII, S.1, s.177 vd.). 
Bu uygulama aynen esya tasimalari için de geçerli olmak ve tasiyici-araç sahibinin sorumlulugunu 
tasima hukuku disinda genel hükümlere göre çözümlemek gerektigi kanaatindeyiz. 

33   Tasima isinin bedelsiz üstlenildigi iddiasinda olan tasiyici, tacir oldugu takdirde bunu ispat külfeti 
kendi üstündedir (Arkan, Kara Tasimalari, s.15. Franko , Hatir Nakliyati , s.20 vd. ayrintili bilgi ve 
görüsler için  bkz. a.g.e.,  dn. 97-100). Hatir nakliyatinda sorumlulugun haksiz fiile göre belirlenmesi 
gerektigi yönlü görüse katilmamaktayiz. Zira burada da bir sözlesme iliskisi kuruldugu ve hatir için 
tasima taahhüdüne girenin dahi bir edimi ifa görevi altina girdigi göz ardi edilemez (Aksi yönde 
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tacir olsa bile yazili veya sözlü olarak yapilan tasima sözlesmesi, tasima isinin 

karsiliginda bir bedel alinmayacagini öngörerek sözlesmenin CMR uygulama alani 

disina çikarilmasini saglayabilirler.  

Tasima isi karsiligi belirlenen bedelin bir miktar para olmasi sart degildir. Bunun 

para ile degerlendirilebilen bir mal ya da tasinan esyanin bir kismi olmasina engel bir 

düzenleme yoktur34. Ancak belirlenen bedel ile yapilan tasima isi arasinda bir uyum ve 

paralellik olmasi da gerekmektedir35. Burada söz konusu denklik ve paralellik her somut 

sözlesmede ayrica degerlendirilmek ve genis yorumlanmakta fayda vardir. Sirf bedel 

varmis gibi gösterecek sekilde düsük bedel tayini halinde tasimanin karsiliksiz yapildigi 

ve CMR’nin uygulanmayacagi sonucuna varilmalidir. Ancak, uluslararasi tasimalara da 

uygulanan KTK m.11’de getirilen “ücret ve zaman tarifeleri” hususundaki düzenleme ve 

özellikle kamu otoritesine taninan tavan ve taban belirleme yetkisi özellikle esya 

tasimalari bakimindan serbest rekabet ve tasima bedelinin serbestçe belirlenmesine 

iliskin taraf iradelerine de aykiri gözükmektedir36. 

1.4. Karayolu Ile Tasima 

Tasima sözlesmesi konusu tasima isinin karayoluyla yapilmasi halinde CMR 

uygulama alani bulacaktir. Ayni tasima sözlesmesinde farkli tasima yöntemlerine yer 

verilmesi halinde CMR m.2’deki istisna hariç ; CMR uygulama alani bulamaz37. 

                                                                                                                                                                                               
Yargitay kararlari ve görüs için bkz. Nisim Franko, “Yargitay Kararlari Açisindan Hatir Nakliyati”, 
Ticaret Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyumu VII, Bildiriler-Tartismalar, Ankara, 1990, 
s.122 vd.).  

34  Clarke, a.g.e., Nr.17; Ülgen,  Uluslararasi Tasimacilik , s.29; Kaya, Oguz Imregün Armagani, s.315; 
Arkan, Sorumluluk , s.403; a.y.,Ücret Hakki, s.340; Franko, Hatir Nakliyati, s.12. Bu sebeple de 
tasima karsiliginda alinan bedel, ücret olarak nitelendirilemez.  

35   Aydin, a.g.e., s.9-10; Arkan, Sorumluluk, s.403.  
36   Ülgen/Kendigelen/Kaya, KTK Tasarisi Hakkinda, s.803; Özellikle gidis ve dönüs için farkli ücret 

tarifesine iliskin yasaklayici düzenleme ancak KTY m.38/e ile yumusatilmaya çalisilmis ve %20’ye 
varan indirim imkani saglanmis ise de bu yönetmeligin kanuna ne denli uygun düstügü de tartisilabilir 
(Karan, KTK ve Yönetmeligi, s.129).  

37   CMR m.2’de belirlenen yükün tasitlardan bosaltilmadan tasitlarla baskaca tasima yöntemlerinin de 
kullanilmasi halinde dahi CMR uygulama alani bulabilecektir. Bu düzenleme, karayolu ile tasimanin 
istisnas ini teskil etmektedir. Ancak CMR m.2/1-2.cümlede CMR tasiyicisinin sorumlulugunun da 
varsayimsal olarak diger tasima yöntemi tasiyicisi gibi sorumlu olacagi istisnai bir duruma da yer 
verilmistir. Bu husus tasiyicinin kusuru olmamasi, tasima yönteminin zararda etkin olmasi, gönderen 
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Konvansiyonda açikça karayolu (road) ibaresine yer vermektedir. Yani konvansiyonun 

amaci, karayolunda yapilan uluslararasi esya tasimalarini konu edinmis sözlesmeleri 

düzenlemektir.  

Karayolu tanimi konvansiyonda yer almamaktadir. Ancak, her taraf ülke 

açisindan karayolunun ne oldugu konusunda kendi iç mevzuatlarina bakilmak gerekir. 

Karayollari Trafik Kanunu m.3/3’de karayolunun tanimi yapilmistir. Burada kamunun 

yararlanmasina açik olan arazi seridi, köprüler ve alanlar karayolu olarak tanimlanmistir. 

Kamuya açik tünel, viyadük veya köprülerde yapilan diger unsurlari mevcut tasimalar 

karayolunda yapilan tasimalar olarak kabul edilmek gerekir.  

CMR m.2 geregi esyanin üzerinde bulundugu tasittan ayrilmadan yolun bir 

kisminda deniz, demiryolu, nehir, kanal ya da havayolu ile tasinmis olmasi halinde dahi 

CMR kapsaminda tasimadan söz edilmeye devam edilecektir38. Bu kapsam genislemesi 

Ingiltere ile Kita Avrupasi arasindaki tasimalar ve benzeri sahalar için yerinde olmustur. 

Bu durumda tasiyici söz konusu diger yöntemden ileri geldigi ispatlanan zararlardan 

sorumlulukta o yönteme iliskin kurallara göre; aksi takdirde CMR’ye göre sorumlu 

olmaya devam edecektir 39. Ancak esya, yalin halde veya kaplarla araçtan ayrilarak baska 

bir tasima yöntemiyle tasinmissa;  CMR uygulama alani bulmayacaktir40. Bu durumda 

taraflar arasinda ilgili yönteme iliskin tasima sözlesmesi yapils aydi uygulanacak hukuk 

ne olacaktiysa o hukuka göre sorumluluk tespit edilecektir41. 

                                                                                                                                                                                               
ile tasiyici arasinda varsayimsal bir tasima sözlesmesi varligi, ve ilgili yönteme iliskin konvansiyon ve 
kurallarin uygulanmasi (geleneksellesmis hükümler degil), gibi sartlarin bir arada olmasi 
gerekmektedir (Ali Akkiprik, “Karma Tasimada Tasimacinin Sorumlulugu - CMR m.2.1: Deniz ile 
Karayolu’nun Kesisme Noktasinda Bulaniklik”, Gündüz Aybay’in Anisina, DHD, Y.5, S.1-4, Ocak-
Aralik 2000, s.220-222; Arkan, , s.404; Clarke, a.g.e., Nr.14,15).  

38  Bu tür tasimalara Ingiliz Hukukund a  “piggyback” Alman hukukunda ise “huckepackverkehr” 
denilmektedir (Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.316; Arkan, Sorumluluk , s.404). 

39  Akkiprik, a.g.e., s.216. 
40  Clarke, a.g.e., Nr.15. 
41   Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.317; Akkiprik, a.g.e., s.221. 
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1.5. Tasima nin Belirli Tasitlarla Yapilmasi  

CMR m.1/1’de ‘tasitlar içinde - in vehicles’ terimini kullandiktan sonra; 2. 

fikrada tasitin ne oldugu ve tasit kavramindan ne anlasilmasi gerektigini açiklanmistir. 

Her ne kadar “içinde” kavramina yer verilmisse de; tasitin üzerinde veya açik araçla 

tasima da CMR kapsamindadir; çünkü bu haller CMR m.17/4 b.a)’da sorumluluktan 

kurtulma sebebi olarak düzenlenmistir . Burada bahsi geçen tasitlarin tanimlamalari için 

ise; 19 Eylül 1949 tarihli Genf Karayolu Trafik Antlasmasi’nin 4. maddesine atifta 

bulunulmustur 42. Ancak sayma yolu ile de bu araçlar söz konusu fikrada motorlu tasitlar, 

bagli tasitlar, römorklar ve yari römorklar olarak belirtilmistir 43. Bu sayma sinirli sayiyi 

göstermekteyse de, söz konusu antlasmada verilen tanimlamalarina göre bazilari CMR 

açisindan tasit olarak kabul görmeyebilecektir. Sayilanlarda nihayetinde genel kavramlar 

olup, bunlarin uygulamada treyler, kamyon ve benzer terimlerle tanimlanmis kara nakil 

vasitalari olarak karsimiza çiktigi da bir gerçektir.  

CMR’de sözü edilen motorlu tasitlar demiryolunda ya da belirli elektrik 

hatlarinda hareket etmek üzere tasarlanmamis, böylesi bagimliliklari olmayan  

karayolunda hareket etmek için tasarlanmis motor gücü ile çalisanlardir. Bunlara 

motosiklet, otomobil, kamyon ve diger tasitlar dahildir. Önemli olan özgülenme 

amaçlarina hizmet edip edememeleri hususudur. Doktrinde traktörler motorlu tasit 

olarak kabul edilmemekte44, özellikle uluslararasi alanda dahi komsu ülkeler arasi tasima 

isi için römorklari ile kullanilabilmeleri olasidir. Hatta hiç tarimda kullanilmayan ve 

sadece yük tasiti çekmede kullanilan traktörlerin varligi da bir vakiadir. Ancak atifta 
                                                                 
42   Bu Konvansiyon 08 Kasim 1968 tarihinde yenilenmis ve CMR açisindan da tasit kavramlari yeniden 

tanimlanmistir. Ancak CMR’deki açik atif karsisinda 1949 tarihli Antlasma’daki kavram 
tanimlamalari mi yoksa; 1968 tarihli Antlasma’daki kavram tanimlamalari mi esas alinacaktir yönünde 
tartisma vardir (Clarke, a.g.e., Nr.16 dn.56; Aydin, a.g.e., s.15 dn. 37). Kanaatimizce asil olan idare 
hukuku ve tasima mevzuati açisindan tasitlari ayni sekilde nitelemeyi amaçlayan CMR hazirlayicilari 
1949 tarihli Antlasma’ya atifta bulunurken bunun yerine geçebilecek ancak taraf olunan Antlasma ya 
da antlasmalari da hedeflemis olmak gerekir. 

43   Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.316; Arkan, Sorumluluk, s.403). 
44   Arkan, Sorumluluk , s.404. Aydin, a.g.e., s.17’de “normal olarak insan ve esya naklinde kullanilma 

kosulu gerçeklesmediginden”  ibarelerine yer vererek traktörü tasit olarak kabul etmemekte ise de bazi 
yörelerde traktörün yük tasimada ya da yük tasiyici tasitlari çekmekte kullanildigi göz ardi 
edilmektedir. Oysa traktörün tasit olarak kabul edilmemesi sadece Antlasma hükmünden 
kaynaklanmaktadir.  
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bulunulan antlasmanin açik hükmü karsisinda bunlar motorlu kara tasiti kategorisinde 

degerlendirilemez45.  Kanaatimizce; bu durumda dahi çekilen römorklarin kara tasiti 

olarak kabul edilmesinde CMR bakimindan bir engel yoktur. Ancak uluslararasi 

tasimlarla iliskili olarak KTK traktörü tasit olarak kabul etmemistir 46.  

Türkçe çevirisinde dizi halinde tasitlar olarak nitelenen bagli tasitlar, römork ve 

yari römorklar da CMR açisindan tasit olarak nitelendirilecektir. Ancak özellikle 

römorklarin hareketini saglayan tasitin da CMR anlaminda motorlu bir tasit olmasi 

gerektigi fikrine47 yukarida traktör ile ilgili açiklamalardan dolayi katilmamaktayiz. 

Bunlari çeken motorlu gücün ayrica tanimlara uymamasi halinde de CMR’ye tabi bir 

tasimanin varligi kabul edilmelidir.   

CMR’de sayilanlar disindaki tasit türleri, CMR açisindan tasima sözlesmesinin 

ifasina yarar tasit olarak kabul edilmeyecektir. Böylesi bir durumda CMR uygulama 

alani bulmayacaktir. Yani, burada belirtilenler disinda kullanilan tasitlarla yapilan 

uluslararasi tasima isbu konvansiyona tabii olmayacaktir. Ancak madde metninde 

belirtilen ‘motorlu tasitlar’ kavraminin muglakligi karsisinda, özel otomobillerin de tasit 

olarak kullanilmasi mümkündür 48.  

1.6. Tasinanin Esya Olmasi 

CMR, adinda da yer verdigi üzere esyanin ulus lararasi tasinmasina iliskin tasima 

sözlesmelerinde uygulanacak hukuku düzenlemektedir. Esya tasimasi denildiginde de 

medeni hukuk anlaminda tasinacak esya, tasinir  (menkul) esyadir. CMR, esya 

tanimlamasina yer vermek yerine ; uygulamasinda esya olarak kabul edilemeyecek 
                                                                 
45   Karayolu Trafik Antlasmasi 1.madde p bendi. Burada açikça traktörlerin tarim amaciyla üretildikleri 

ve arizi olarak yük tasisa ya da yük tasimakta kullanilan tasitlari çekse de motorlu tasit olarak kabul 
edilmeyecektir.  

46   KTK m.2/2’de özel olarak traktör ve çekilen römorklar birlikte tasit kavrami disinda tutulmustur. 
47   Aydin, a.g.e., s.16.  
48   Arkan, Sorumluluk , s.404. Ancak KTK m.2/2 düzenlemesi artik Türkiye açisindan otomobil, bunlarin 

çektigi römorklar, kamu kurumlarina ait otomobillerle yapilan tasimalar ve özellikle TSK’ya ait 
motorlu tasit ve bunlarin römorklari ile yapilan tasimalar en azindan idare hukuku açisindan tasit 
olarak dikkate alinmayacaktir. Özel hukuk bakimindan ise KTK m.2/son düzenlemesi karsisinda taraf 
olunan antlasmalardan biri de CMR oldugundan, CMR düzenlemesi esas alinacaktir (Karan, a.g.e., 
s.106). 
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seyleri sayma yoluna gitmistir. Bu sayma ile esya tanimina belirli ipuçlariyla netlesme 

saglanmis oldugu söylenebilir 49. Ancak burada sayilmamis olmakla birlikte esya hukuku 

bakimindan menkul mal sayilan elektrik ya da benzer dogal güçler, CMR kapsaminda 

esya olarak kabul edilemezler. 

1.6.1. Esya Kavrami  

Esya, CMR’de belirtilenler50 ve niteligi geregi karayoluyla tasimaya konu 

edilemeyecek olanlar hariç, tasima sözlesmesi konusu edilen menkul mallardir51. 

Tasinan seyin ticari bir degerinin olup olmamasi da önemli degildir52. Satilmak üzere 

tasinan bir sey oldugu gibi atilmak üzere tasinan bir seyde esya olarak kabul edilecektir. 

Esyalarin paketi, kutusu, konteynerler ya da en genis anlami ile esyalarin her türlü kabi 

da esya ile brüt agirlik içinde kabul edilecektir53. Ayrica esyanin kendi tekerlekleri 

üzerinde tasinmasi da onlarin esya olmasi durumunu etkilemez. Bu neviden paket ve 

saklama kaplari ve konteyner, palet gibi tasimada kullanilan tasima malzemeleri de 

tasinmasinda sorumlu olunan esyalarin disinda ise de; tasinan esyanin brüt agirliginda 

dikkate alinacaktir54.  

Bagajlar, CMR çerçevesinde esya olarak kabul edilemezler55. Bunun sebebi 

tasinmalarina iliskin bir tasima sözlesmesinin var olmamasi ve akibetlerinin yolcu 

tasima sözlesmesinin içerigine tabii olmasindandir. Genel anlamda bagaj tasimasi, yolcu 

tasimasina iliskin sözlesmenin yan edimlerindendir.    

                                                                 
49   Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.318; Arkan, Sorumluluk, s.402-403. 
50   CMR’de esya sayilmakla birlikte m.22’de belirtilen ve KTK m.5/5 geregi tehlikeli esya niteligindeki 

esya bakimindan özel izinle tasima sarti aranmaktadir. Bu izin gerek ulusal, gerekse Uluslararasi 
nitelikte ve Türkiye’de cereyan edecek tasima kismi için sarttir (Karan, a.g.e ., s.121). 

51  Bu çerçevede para, dogal güçler, bir tasinmaza bagli ayrilmaz parçalar esya olarak 
degerlendirilemeyecek iken; kendiden tekerlekli araçlar, bagimsiz olarak tasinan konteynerler ve 
römorklar esya sayilmaktadirlar. Konteyner ve römorklarin içerisinde esya varsa; ayrica esya olarak 
degerlendirilemez. Ancak bunlar gönderence temin edilmesi halinde esyanin brüt agirligina dahil 
edilirler (Clarke, a.g.e., Nr.11).    

52   Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.318. 
53   Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.318; Clarke, a.g.e., Nr.11.   
54  CMR m.23/3 esyanin paketi ve paketlemede kullanilan malzemeleri de brüt agirlik hesabina dahil 

etmektedir. 
55   CMR yolcu ve bagaj tasimalarina iliskin her hangi bir düzenleme de içermemektedir.  
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1.6.2. Esya Kavrami Disinda Kalan Tasima Konulari 

1.6.2.1. Uluslararasi Posta Antlasmalari Çerçevesinde Yapilan Tasimalar 

Posta isletmeciligi kapsaminda ve uluslararasi antlasmalar çerçevesinde yapilan 

posta tasimalarina taraf olunan söz konusu antlasmalar uygulanir. CMR posta 

isletmelerince yapilan tasimalarda uygulanmaz (CMR m.1/4 b.a). Tasima isinin kamu 

kurumu ya da bagli isletmeler tarafindan yapilmasi bu hususa etki etmemektedir.  CMR 

m.1/3’te açikça tasima isini yapan kamu kurumu ya da bagli bir isletme ise de, CMR 

uygulanacaktir. Burada posta tasimaciligina iliskin ayri bir antlasmaya taraf olmaktan 

kaynakli bir istisna söz konusudur 56.  

1.6.2.2. Cenaze Tasimasi 

Bu istisna ile CMR uygulama alani disina birakilan tasimalar hayvan veya insan 

cenazelerinin tasinmasidir57. Cenaze töreni yapmak ve defnetmek amaciyla bu cesetlerin 

tasinmasi58 halinde konvansiyon uygulanmayacaktir. Cenaze amaçli olarak cesetlerin 

tasinmasi yaninda bunlara ait tabut, çelenk veya gömülecek bazi esyalarin tasinmasi da 

bu kapsamda degerlendirilebilir. Ancak bunlarin cenaze ile birlikte tasinmasi söz konusu 

degilse; artik tasima CMR kapsamindadir59. Cenaze amaci olmadan, insan ve hayvan 

cesetlerin in tasinmasi, CMR kapsamina dahildir60. Ticari bir deger atfedilen cesetler de  

bu kapsamindadir.  

                                                                 
56  Türkiye, 1131 sayili Kanun’la Dünya Posta Birligi Kurulus Yasasi Ile Son Protokolü ve Bunlara Bagli  

Birlesmis Milletler Teskilati Ile Dünya Posta Birligi Arasindaki Antlasmalar’a topluca taraf olmustur 
(RG. 25.03.1969, S.13157). Söz konusu antlasmalarin listesi için bkz.:Kendigelen/Aydin, Mevzuat, 
s.953 - 955.  

57  TTK bakimindan böyle bir istisna yoktur ve bunlarin tasinmasi da esya tasima olarak telakki 
edilecektir (Kaya, Gecikme, s.11). Ancak cenazenin defin için kamu kurumlari tarafindan nakli ise 
kamu hizmeti olarak kabul edilmek ve tasima sözlesmesinin varligindan söz edilmemek gerekir 
(Ahmet Zeyneloglu, Tasima Hukuku, Ankara, 1993, s.89).  

58   Clarke, a.g.e., Nr.12a.  
59  Örnegin cenazenin alinmasi için cenaze mahalline gönderilen tabut ve benzerinin tasinmasi CMR 

kapsaminda degerlendirilecek iken bu tabut ve benzerinin ceset ile tasinmasi halinde artik CMR’ye 
tabii bir tasimadan söz edilemeyecektir. 

60   Bir üniversitenin anatomi laboratuarinda kullanilmak üzere siparis ettigi 100 adet cesedin tasinmasinda 
artik CMR kapsaminda bir esya tasimasi yapilmaktadir.  
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1.6.2.3. Ev Esyasi Tasimasi 

Ev esyasi tasimasi, CMR kapsaminda yapilan tasimalardan degildir (CMR m.4/4 

b.c). “Ev esyasi tasimasi”  kavramindan ne anlasilmasi gerektigi hususunda farkli 

görüsler vardir61. Burada asil ele alinacak olan ne tasitin ne de tasiyicinin özelliklerid ir. 

Ayrica esyanin yeni ya da eski olup olmamasi da etkili degildir. Önemli olan tasima 

sözlesmesinin içeriginde ev esyasina yüklenen anlamdir. Eger ev esyasi kavrami esyanin 

tasinmadan önce toparlanip paketlenmesini ve tasindiktan sonra da bir yere 

yerlestirmesini kapsayacak sekilde sözlesmede tanimlanmis ise, CMR’ye tabii bir 

tasimadan söz edilemez. Burada kriter in esyanin sadece toparlanmasi ve yerlestirilmesi 

degil birinin de varligi halinde artik tasima CMR’ye tabii olamayacaktir. Tasinacak ev 

esyasi yeni dahi olsa tasindigi yerde bir yerlestirme ve düzenlemeye tabii tutulacak ise 

artik bu tasima CMR uygulama alani disinda kabul edilmek gerekir. Yine, ofis ya da 

isyeri esyasi tasimalari için de ayni sekilde CMR’ye tabii bir tasimamin varligi kontrol 

edilebilecektir. Esyanin ev esyasi karakteri ve dolaysi ile CMR uygulamasinin istisnasi 

olmayi saglayacak olan tasima sözlesmesinde bulunan tasiyicinin tasima yaninda taahhüt 

ettigi yan fakat asli mertebesinde edimleridir62.  

Ev esyasi tasinmasindan söz edebilmek için esyanin kullaniliyor olmasi ve 

kullanilmak üzere tasinmasi gerektigi yönünde ileri sürülen görüs63 kabul edilse bile, 

bunun gerekçesini anlamak kolay olmamaktadir. Oysa bir yerden toparlanan ya da bir 

yere yerlestirilmek üzere tasinan esya, tasiyici tarafindan toparlama ve/veya yerlestirme  

yapiliyorsa, artik CMR’nin istisnasi olan bir tasima söz konusudur. Çünkü burada ev  

                                                                 
61  Aydin, burada kastedilenin, kullanilan ve bir bütünün parçalari olan esyalarin tasinmasinin esas 

alinmasi gerektigini savunmaktadir (Aydin, a.g.e., s.12-15). Clarke, tasiyicinin ayrintili görev ve 
sorumluluklarinin gerekliligine ve ev esyasi tasimanin özelligine göre karar verilmesi gerektigini 
savunmaktadir. Yazar,  O.L.G. davasina deginmekte ve eger esyalarin bir kismi geride evde kaldigi 
halde bir kisminin tasinmasi halinde CMR’nin uygulanamayacagi sonucuna varan karari da hakli 
olarak elestirmektedir (Clarke, a.g.e., Nr.12b).  

62   Ev esyasi kavrami üzerinde anlasmanin olmadigi, farkli sekilde yorumlayan karar ve görüsler oldugu 
ortaya konulmaktadir. Yine de sirf  ev esyasi olarak tanimlanabilecek esyalarin tasinmasinda da CMR 
kapsaminda tasimanin yapilabilecegi, ya da aksine ev esyasi olmayan esyanin da ev esyasi olarak 
CMR istisnasi seklinde tasinabilecegi kabul edilmektedir (Clarke , a.g.e., Nr.12b). Kanaatimizce de 
esyaya ev esyasi vasfindan degil, ek islerden dolayi ev esyasi denilmekle CMR disinda birakilmistir.  

63   Aydin, a.g.e., s.14 
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veya isyeri esyasi salt tasinmamakta, farkli hizmetleri de kapsamaktadir. Yani 

Konvansiyon’un bu istisnayi getirmesindeki gaye ev ya da ofis esyasi tasimasinda 

tasiyicinin edimlerine bir baska ve uzmanligi da gerektiren edimin tasima sözlesmesinde 

asli edim mertebesine eklenmesidir. Tasiyici sadece tasima isini yapiyor ve esyalarin 

evden toplanmasi ve/veya götürüldükleri yerde yerlestirilmesine karismamis ise, bu 

durumda tasima CMR’ye tabi olacaktir. 

1.7. Tasiyicinin Esyayi Teslim Alacagi ve Teslim Edecegi Yerlerden En Az 
Birinin CMR Tarafi Devletin Ülkesi Sinirlari Içinde Bulunmasi 

CMR m.1/1’de “Bu sözlesme, sözlesmede belirtildigi gibi yükleme yeri ve teslim 

için belirlenen yerin en az biri akit ülke olan iki ayri ülkede olmasi halinde, taraflarin 

ikametgahi ve milliyetine bakilmaksizin…” seklindeki ifadesinden anlasildigi gibi 

konvansiyona tabi bir tasima sözlesmesinin varligini sart kosmasina ragmen bu 

sözlesmenin nerede akdedildigi, taraflarin uyrugu, ikametgahi hususlari önemli 

degildir64. Burada iki adet baglama noktasi öngörülmüstür. Birincisi tasinacak esyanin 

alindigi yerin; ikincisi ise teslim edilecegi yerin Konvansiyon tarafi bir devlet ülkesinde 

olmasidir 65. Tasima sözlesmesinin akdedildigi veya tasima esnasinda  esasli olarak 

tasima isinin gerçeklestigi veyahutta daha önemlisi sözlesmesel sorumluluga sebep olan 

olayin meydana geldigi yer de önemli degildir66. Asil olan tasima konusu esyanin 

                                                                 
64  Sözlesme taraflarinin is merkezi, ikametgahi, uyrugu gibi unsurlarin da tasima CMR’nin uygulama 

sartlarini belirlerken her hangi bir önemi yoktur (Arkan, Sorumluluk, s.405; Kaya, Oguz Imregün 
Armagani , s.319). Bu unsurlar ancak CMR yaninda uygulanacak hukuku tespitte önem arz 
edebilecektir. 

65  Bu sart “…yükleme yeri ile teslim yerinin ayri ülkelerde olmasi ve bu yerlerden en  az birinin 
sözlesmeye taraf bir ülke sinirlari içinde bulunmasi…” seklinde de formüle edilmektedir (Kendigelen, 
Mütalaalar, s.16). Ancak taraf olan ülke degil devletlerdir ve sözlesme kavraminin tercih edilmis 
olmasi da sanki tasima sözlesmesine taraf olmak gibi karisikliga yol açacak niteliktedir. Yarg. 11. HD., 
28.09.2004 tar., 2003/14394 E., 2004/8998 K. sayili karari: “Esyalarin Karayolunda Uluslararasi 
Nakliyati için Mukavele (CMR. Konvansiyonu) ve buna ek 5.7.1998 tarihli protokolü onaylayarak, 
4.1.1995 tarihli Resmi Gazete’nin 22161 sayili nüshasinda yayinlanmasi ile Türkiye sözlesmeye taraf 
olmustur. Somut olayda Tasimaya iliskin hamule senedinde CMR kaydi bulundugu gibi, tasimanin 
varis yeri ülkesi olan Türkiye’nin Konvansiyona dahil bir ülke olmasi nedeniyle dava konusu tasimada 
CMR hükümlerinin uygulanmasi gerek mektedir.” (karar elden alinmistir).    

66  01.04.1995’ten önce, Türkiye’nin taraf olmadigi süreçte, taraflar CMR’ye göre tasima yapmaktayken 
dahi; CMR yerine uygulama TTK’ya göre olmustur. Almanya’dan baslayan ve Türkiye’de sonlanan 
bir tasimada gerek bilirkisiler ve gerekse yerel mahkeme, yanlis bir sekilde TTK’yi uygulamistir 
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tasinmak üzere teslim alindigi veya teslim edilecegi yer ülkesi hukuklarindan birinin 

CMR’yi uluslararasi tasima sözlesmelerinde uygulanmak üzere taraf olarak kabul 

etmesidir 67. Ayrica fiili teslim alma ya da teslim etme degil, taraflar arasi sözlesmede 

belirlenen yer lerdir. Bu husus CMR m.1’in birinci cümlesinde “as specified in the 

contract” ifadesinde açiklanmaktadir68. Tasima sözlesmesinin ifasi sirasinda yol 

tamamlanamadan ayni ülke sinirlari içindeyken sonlandirilmak zorunda kalsa bile ortada 

CMR’ye tabii bir tasima sözlesmesi vardir69.  

Tasima sözlesmesi, ulusal tasima hususunda yapildiktan sonra, yüke tasarruf 

etmeye hak sahibi olanlarca verilen talimatla bir baska devlet ülkesi sinirlarinda teslim 

amaçli olarak degistirilirse; hangi hukukun uygulanacagi konusu tartismalidir. Bir görüs, 

talimatla tasimanin uluslararasi olmasindan dolayi, sözlesme yenilenmis olur ve CMR 

uygulama alani bulur. Diger görüsse, baslangiçta taraflarin yaptigi sözlesmeye 

uygulanacak hukukun degismeyeceginden CMR uygulanmayacaktir70.  

Kanaatimizce; asil olan taraflar arasindaki sözlesmedir. Baslangiçta taraflarin 

iradeleri bir ulusal tasima yapilmasi hakkinda uyusmus iken; daha sonra bu irade 

uyusmasi degismekte ve  uluslararasi bir tasima yapilmaktadir. Böylece taraflar 

aralarindaki sözlesmeyi yenilemektedirler. Sonraki sözlesme degisikligi çerçevesinde 

uygulanacak hukuk  da baslangiçtan itibaren CMR olmasi gerekir. Burada verilen 

talimat, her ne kadar tek tarafli sözlesmenin yenilenemeyecegi, bu nedenle yenileme 

                                                                                                                                                                                               
(Bilirkisi raporu için bkz. Kendigelen, Mütalaalar , s.24-27; yerel mahkeme karari için bkz. a.e., s.29). 
Yükleme yeri Türkiye ve varma yeri Almanya olan benzer olayda da gerek bilirkisiler ve gerekse yerel 
mahkeme ayni yönde uygulama yaparak TTK’ya göre çözüm üretmislerdir (Bilirkisi raporu için bkz. 
Kendigelen, Mütalaalar , s.37; yerel mahkeme karari için bkz. a.e.,  s.41-42). Yine hatali olarak; hem 
CMR, hem de TTK’nin birlikte ayni olayda uygulanmasi için bkz. Kendigelen, Mütalaalar , s.52-54.  

67   Arkan, Sorumluluk, s.406. 
68  Burada önemli olan tasima sözlesmesinde belirtilen teslim alma ve teslim etme yerleridir. Ayrica 

CMR’nin uygulanmasi için tasima sözlesmesinde CMR’ye açikça yollama yapilmasina gerek yoktur. 
Yarg. 11.HD.nin 30.04.1999 tar. 1999/825 E., 3429 K. sayili karari: “…tasima sözlesmesinde ve 
belgelerinde CMR ibaresi olmasa bile bu sartlari içeren tasima sözlesmelerinden çikan 
uyusmazliklarda CMR hükümlerinin uygulanacagindan tereddüt etmemek gerekir.” (Batider, C.XX, 
S.2, s.199 – 200).   

69  Öngörülen varma yerine tasinan esya hiç ulasmasa bile sorumluluk açisindan CMR’nin uygulanacagini 
“…so long as the contract contemplates…” ibareleri ile açikça ortaya konulmaktadir (David A. Glass / 
Chris Cashmore , Introduction to the Law of Carriage of Goods , Londra, 1989, Nr. 3.10).   

70  Bu tartisma ve görüsler için bkz.: Aydin , a.g.e., s.22 ve dn. 55-56.  
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iddiasinin dogru olmayacagi gibi bir yoruma yol açsa da; talimatin kabul edilip 

tasimanin icrasinin uluslararasi boyutta gerçeklesiyor olmasi, iki tarafinda sözlesmeyi 

yenileme iradesini ortaya koymaktadir. Baska bir ifadeyle, tasiyicinin ifaya yönelik 

hareketleri yenilemenin iki taraf iradesi ile gerçeklestigini kabul etmemizi 

gerektirmektedir. Baslangiçta uluslararasi nitelikte yapildiktan sonra ulusal bir nitelikte 

tamamlanan tasima sözlesmeleri içinde ayni yönde düsünmek gerekir.  

Müteakip tasimada tasimanin belirli periyotlarinin bir baska tasiyici tarafindan 

üstlenildigi durumlarda da, alt tasima sadece bir ülke sinirlari içinde gerçeklesiyor olsa 

bile ana tasima sözlesmesi uluslararasi olmakla yerel tasima sürecine CMR 

uygulanacaktir71. Dogal olarak, burada asil tasima sözlesmesi açisindan her müteakip ve 

kismi tasima asil tasima sözlesmesine göre gerçeklesecektir. 

Uygulama sartlari dikkate alindiginda taraf olmayan bir devlet mahkemesinde de 

CMR uygulanma imkani bulabilmektedir. Çünkü tasimanin gerçeklestirildigi ülkelerin 

bir tanesinin taraf devlet ülkesi olmasi yeterli görülmektedir72.  Tasima sözlesmesinin 

taraflarindan birinin devlet ya da her hangi bir kamu kurumu olmasi da tasima 

sözlesmesinin özel hukuk sözlesmesi karakterini etkilemeyecek ve  CMR’ye tabi 

olacaktir. 

1.8. Tasima Senedinin Etkisi 

CMR m. 4’ün ilk cümlesinin lafzindan tasima senedi olmaksizin bir tasima 

sözlesmesi kurulamayacakmis gibi bir anlam çikmaktadir. Ancak maddenin devamina 

bakildiginda tasima senedi düzenlenmeden de CMR’nin uygulanacagi bir tasima 

                                                                 
71  Asil tasima sözlesmesinde teslim alma ve teslim etme yeri olarak belirlenen yerler uygulanacak hukuk 

açisindan esas alinmakta olup, alt tasimalarla yapilan ana tasimanin her kismina yine de CMR 
uygulanmakta devam edecektir. Yeter ki, ana tasima açisindan CMR uygulanacaktir (Arkan, 
Sorumluluk, s.406; Aydin, a.g.e.,  s.22).  

72  Arkan, Sorumluluk , s.406-407; Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.319. Buna karsin Yargitay, 
Türkiye’nin CMR’ye taraf olmadigi dönemde konvansiyonun uygulama sartlarini dikkate almadan, 
CMR kapsamina giren tasimalara TTK. hükümlerini uygulamistir. Örnek kararlar için bkz.: Yarg. 11 
HD.nin 24.10.1996 tar., 1996/6480 E., 7227 K. sayili karari (Kendigelen, Mütalaalar, s.48;  Yarg. 11 
HD.nin 27.04.1995 tar., 1995/1505 E., 3820 K. sayili karari Kendigelen, Mütalaalar , s.64).   
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sözlesmesinin kurulabilecegi anlasilmaktadir73. Uygulamada tasima sözlesmesinin 

ayrica yazili olarak yapilmadigi hallerde, tasima senedinin sözlesmenin esasli delilini 

olusturdugu ve yine CMR senedi, CMR belgesi gibi  terimlerin yaygin olarak 

kullanildigi bir vakiadir 74. Bu nedenle CMR’nin uygulanacagi tasima sözlesmelerinde 

senedin de düzenlenmesi teamül haline gelmistir. Kaldi ki, tasima senedi ve içerigi 

CMR’nin III. Bölümünde tasima sözlesmesinin kurulmasi ve uygulanmasi basligi 

altinda ele alinmakla sözlesmenin varligi ile siki irtibati da vurgulanmis olmaktadir75.  

CMR m. 6’da tasima senedinde bulunmasi gereken kayitlar ayrintili bir sekilde 

sayilmis ve m. 7’de de belirlenen hususlarin hatali ya da eksik olusundan kaynaklanan 

hasar, ziya ve yapilmasi gereken ödemelerden gönderenin sorumlu olacagi 

düzenlenmistir76. Görüldügü üzere bu hususlarda sorumluluk direkt olarak gönderene 

yüklenerek tasiyici sorumluluktan kurtulmaktadir. 

Buna karsin esas itibari ile tasima senedi, tasiyiciyi baglayici ve tasiyici aleyhine 

karine teskil eden bir özellige de sahiptir. CMR m. 9 açikça tasima senedinde 

yazilanlarin dogrulugu hususunda karine olustugunu düzenlemektedir77. Yine devami 

maddelerde tasimanin tasima senedi hükümlerine göre gerçeklestirilecegi, senet metnine 

göre talimat verme ve esyaya tasarruf etme yetkisinin kimde oldugunun belirlenecegine 

deginilmektedir. Iste bu çerçevede tasima senedi düzenlenmis bir tasima sözlesmesinde 

sene t, sözlesme hükümlerini tespit bakimindan esasli kaynak ola caktir. 

                                                                 
73  CMR’ye tabi tasima sözlesmesinin tasima senediyle belgelendirilecegi hususu sadece tasima senedine 

baglanan ‘prima facia’ karinesinin olusturmasi bakimindandir. Yoksa sözlesmenin kurulmasi 
açisindan degildir (Clarke, a.g.e., Nr.22; Messent/Glass, a.g.e ., Nr.4.3).  

74  Yarg. 11. HD’nin, 02.03.2000 tar., 1999/8071 E. ve 2000/1725 K. sayili kararinda “…CMR belgesi 
ibraz edildigi halde mahkemece bu husus üzerinde durulmamistir...” (Kendigelen/Aydin, Mevzuat, 
s.138); Yarg. 11. HD’nin 06.06.1994 tar., 1993/6337 E., 1994/4720 K. sayili kararinda “…hamule 
senedinde tasimanin CMR’ye tabii oldugu ve taraflarin bu konuda anlastigi...” (Batider, 1994, 
C.XVII, S.4, s.147-149). Ayrica doktrinde de bu terimler kullanilmaktadir: CMR senedi kullanimi için 
bkz.: “…çok defa bu bildirim CMR senedine yazilacaktir”  (Kendigelen, Mütalaalar , s.17). 

75  Messent/Glass, a.g.e., Nr.4.3. 
76  Messent/Glass, a.g.e., Nr.4.21; Clarke, a.g.e, Nr.24. 
77  Bu sonuç CMR m.8’deki tasiyicinin esyayi teslim alirken kontrol etme yükümlülügünden dogmaktadir 

(Clarke, a.g.e ., Nr.25). 
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CMR m.1/5 uyarinca tasima senedi, emtia senedi degildir. Konvansiyon tasima 

senedini özel olarak bir ispat araci olarak düzenlemistir78. Ancak taraf devletler tasima 

senedine sinir trafigi ve kendi ülkeleri açisindan kiymetli evrak vasfini da taniyabilirler. 

1.9. CMR Disinda Uygulanabilecek Diger Hukuk Kaynaklari  

1.9.1. Genel Olarak 

CMR, uluslararasi karayolyla yapilan esya tasimalarinda belgelendirme ve 

sorumlulukta uygulanacak hukuku yeknesak hale getirmek amaciyla düzenlenmistir79. 

Dolaysiyla tek basina uluslararasi karayolu ile esya tasima sözlesmelerinin her türlü 

sorununa çözüm getirecek düzenleme niteiginde degildir 80. Konvansiyon esasen ziya, 

hasar ve gecikmeden kaynakli sorumluluga iliskin hükümler ile tasimaya iliskin 

belgeleri düzenlemistir. Yani temel tasima problemlerine çözüm getirmeyi hedeflemistir. 

Diger taraftan, tasima sözlesmesi taraflarinin bazi asli ve yan edimlerine iliskin 

düzenlemeler de getirilmistir. Teslimde ödeme kaydi, talimatlara uyma bu nevi yan 

edimlere örnektir.  

Tasima sözlesmesinin geçerliligi sartlari, tasiyicinin tasima karsiligi talep edecegi 

bedele iliskin düzenlemeler, sözlesmeye baskaca ödencelerin ve cezalarin konulup 

konulamayacagi gibi sorunlara iliskin CMR’de her hangi bir cevap yer almamaktadir. 

Bu türden sorunlarin çözümü ve benzer sorumluluk sebepleri açisindan hangi ulusal 

hukukun CMR yaninda uygulanmasi gerektigi sorusunun cevaplanmasi gerekmektedir.  

CMR’de bazi özel durumlara iliskin olarak kanunlar ihtilafi kurallari 

getirilmistir. Bunlarin yaninda genel bir kanunlar ihtilafi kuralina yer vermemesi ise bir 

                                                                 
78  Messent/Glass, a.g.e., Nr.4.4. 
79  Buna karsin Yargitay; TTK’da CMR ile paralel düzenlemelere yer verildigi durumlarda CMR 

hükümlerinin yerine TTK’nin uygulanmasina izin vermektedir.  Yarg. 11. HD., 25.10.2004 tar., 1243 
E., 10263 K. sayili karari: “…uluslararasi tasimaya iliskin dava konusu olaya TTK hükümleri degil 
CMR (Esyalarin Karayolundan Uluslar arasi Nakliyati Için Mukavele Sözlesmesi) hükümleri 
uygulanmasi gerekir ise de TTK’nun 780. maddesine paralel hükümlerin CMR’de de yer almasi 
nedeniyle gerekçede bu maddeye atif yapilmasi sonuca etkili görülmediginden…temyiz itirazlarinin 
reddi gerekmistir.” (karar elden alinmistir).      

80  Clarke, a.g.e., Nr.1; Aydin, a.g.e  s.24 
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eksikliktir81.  Kanaatimizce; CMR yaninda uygulanacak hukukun tespitinde söylece bir 

ayirimin yapilmasi gerekir:  

1.9.2. CMR Hükümlerince Atifta Bulunulan Hukuk  

CMR, kendisi kural koymadigi bazi münferit durumlara has olmak üzere 

kanunlar ihtilafi kurallari tasimaktadir. Burada yollama yapilan hukuk, her somut sorun 

için farklilik göstermektedir.  

Tasima senedinde imzalarin matbu ya da baski seklinde olmasi, geçerliligi ve 

kase ve mühürün kullanilabilip kullanilamayacagi gibi sorunlarda CMR çözüm üretmek 

yerine söz konusu senedin tanzim yeri hukukuna (lex loci contractus) yollama 

yapmaktadir. CMR m.5/1, tasima senedinin nüsha ve sekliyle alakali olarak, bunlarin  

düzenleme ve imzalanmalarina kendisi cevaz vermekte, ancak düzenleme yeri 

hukukunun da izin veriyor olmasi sartini aramaktadir82. Kanaatimizce bu düzenleme 

yersizdir. Yani basili imza ya da mühüre cevaz veren CMR’nin ayrica senet düzenleme 

yeri hukuku ile kontrol edilmesi dogru olmamistir. Zira, yeknesakligi amaçlayan bir 

konvansiyon da bu denli farklilasmalara izin verilmemesi gerekirdi. Ancak imza ile ilgili 

böyle bir düzenleme yapilmasi ilgili ülkenin kamu düzeni kriteri ile kontrol edilmesi 

gerektigi düsüncesi etkili olmustur. 

Tasima konusu esyanin satilmasi zarureti hasil oldugunda; CMR m.16/5 

uyarinca, satisin gerçeklesecegi yer hukuku kurallarina uygun yapilmasi gerekmektedir. 

Bu düzenleme satis islemleri açisindan dogru bir kanunlar ihtilafi düzenlemesi olarak 

gözükmektedir (lex rei sitae). Yine CMR m.20/4 malin bulundugu yer hukukunun 

uygulanmasi açisindan bir düzenleme yapmistir. Eger mallar kaybolur ve gerekli süre 

içinde bulunmaz ise, artik gönderen ya da gönderilenin tazminati talep ettigi ve bunu 

aldigi durumlarda, tasiyicinin esyaya tasarruf haklari malin bulundugu yer hukukuna 

göre belirlenecektir.  

                                                                 
81  Cemal Sanli, “Uluslararasi Kara ve Demiryolu Tasima Sözlesmelerine Uygulanacak Hukuk”, MHB, 

1989, S.1, s.51 vd. 
82  Taraflarin imzalari elle atilmis ise, geçerlilik incelemesine gerek yoktur (Messent/Glass, a.g.e., 

Nr.4.12). Ingiliz hukuku açisindan basili ya da kase ile de imza atilabilir (Clarke, a.g.e., Nr.23). 
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CMR m.29/1 uyarinca kasit ve agir kusura iliskin ihtilaflarin halli ve 

zamanasiminin durmasi ile kesilmesine iliskin sebepler, CMR m.32 geregince 

yargilamayi yapan yer hukukuna (lex fori) göre tespit edilecektir. Belirtilen hususlarda 

lex fori’ye atfin gerekçesi; kasit ve agir kusurun takdirinin mahkemece tayin ve tespit 

edilmesi geregi ve zamanasiminin durma ve kesilme sebeplerinin de usule iliskin kabul 

edilmesidir.  

CMR maddi hukuka iliskin düzenlemeler getiren ve istisnalar haricinde,  usul 

hukuku ile ilgili kaidelere yer vermeyen bir Konvansiyon’dur. Bu nedenle söz konusu 

kanunlar ihtilafi kurallari geregi bakilacak yer hukuklarinda da o hususlardaki maddi 

hukuk kurallari direkt olarak uygulama bulacak, ayrica kanunlar ihtilafi kurallarina 

bakilmayacaktir83.  

1.9.3. Tasima Sözlesmesinde Kararlastirilan Hukuk 

Konvansiyonun düzenleme yaptigi konularda uluslararasi tasima sözlesmeleri 

bakimindan taraf devletlerce uygulanacak tek yasal düzenleme olarak kabul 

edilmektedir. CMR m.1/5, tasima senedine kiymetli evrak vasfi kazandirmak ve sinir 

trafigi açisindan istisna ve muafiyete iliskin düzenlemeler getirilmesine izin 

vermektedir. Ancak belirtilen bu haller çok sinirli istisnalar olup ; CMR 

düzenlemelerinin uygulanmasi emredici olarak öngörülmüstür. Baska bir deyisle taraf 

devletler izin verilen hususlar disinda istisnalar getirmemek durumundadir lar.  

CMR’ye taraf olan devletler için yukarida belirtilen kural, tasima sözlesmesi 

taraflari için de 41. maddede düzenlenmistir. Tasima sözlesmesinin taraflari, CMR’yi 

dislanmak suretiyle hukuk seçimi yapamazlar. Konva nsiyon hükümlerini ihlal edici 

sözlesme düzenlemeleri geçersiz olacaktir.  

Taraflar yaptiklari sözlesmede bir devlet hukukunun uygulanacagini 

kararlastirirsalar, bu su anlama gelir. CMR düzenlemelerinde bulunan kanunlar ihtilafi 

                                                                 
83  Aydin, farkli gerekçelerle de ayni sonuca varmakta; zira yükün satimi ile ilgili atifta yer hukuk ve 

teamüllerinin uygulanacaginin açikça söylenmis olmasini diger atiflar içinde maddi hukuk olarak 
kabule bizi götürecegini beyan etmektedir (Aydin, a.g.e., s.26).  
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kurallari ve maddi hukuk düzenlemeleri disinda ulusal hukuka birakilmis alanlarda 

ancak etkili olacak seçilmis hukuktan söz edilebilir84. Zira, Türk Hukuku açisindan 

MÖHUK m.24/1’de “sözlesmeden dogan borç iliskileri taraflarin açik olarak seçtikleri 

kanuna tabiidir” denilmekle; tasima sözlesmeleri açisindan da CMR dislanmadigina 

göre; seçilen hukuk ancak, CMR düzenlemesi disindaki sorunlarin çözümünde 

basvurulabilecek hukuk olabilecektir. Seçilen hukuk pek tabii CMR’de bulunmayan 

hususlarda Türkiye açisindan uygulanacak hukuk olarak degerlendirilecektir.  

Hukuk seçimi yolu ile CMR veya konvansiyonun atfi geregi ulasilan maddi 

hukukun uygulanmasi bertaraf edilemeyecek tir. Fakat seçilen hukuk, bu hukuk normlari 

yaninda ve düzenleme bulunmayan konularda etkili olacaktir. Seçilen hukukun kamu 

düzeni gibi gerekçelerle dislanmasi ve uygulanma masi da olasidir85.  

1.9.4. Milletlerarasi Özel Hukuktaki Baglama Kurallari  

CMR’de düzenlenmemis ve konvansiyonca atifta bulunulmayan konularda, 

uyusmazligin çözümünde uygulanacak bir ulusal hukuka da ihtiyaç vardir. Türk hukuku 

açisindan burada taraflar uygulanacak hukuku kendileri seçebilirler. Seçimin söz konusu 

olmadigi durumlarda ise; MÖHUK m.24/2 geregince “...borç iliskisinin agirligini teskil 

eden edimin ifa yeri hukuku...” uygulanacaktir 86. Tasima sözlesmelerinde bedel ve 

tasima edimi seklinde iki edim vardir . Bunlardan tasima isi karakteristik edimdir. Bu 

halde esyanin  teslim edilecegi yer hukukunun, ifa yeri hukuku olarak kabulü 

gerekmektedir 87. Varma yeri hukukunun da Türk hukuku açisindan kamu düzenine 

aykiri olup olmadigi  MÖHUK m.5 uyarinca kontrolü lazimdir. 

                                                                 
84  Sanli, Uygulanacak Hukuk, s.52.  
85  Örnek olarak seçilmis hukuk açisindan MÖHUK m.5, Türk hukuku açisindan böylesi bir kamu düzeni 

kontrolünü zorunlu kilmaktadir.  
86  Gülören Tekinalp, “Tasima  Sözlesmesine Uygulanan Hukuk”, MHB, S.2 s.39; Sanli, Uygulanacak 

Hukuk , s.53. 
87  Fakat tasima hukukunun özelligi geregi ifa yerinden ziyade ifa borçlusunun mutat meskeni, ikametgahi 

veya islerinin idare merkezinin bulundugu yer hukukunun (lex portitoris) uygulanmasi gerektigi ve 
MÖHUK’a da münhasiran uluslararasi tasima sözlesmele ri bakimindan hüküm ilave edilmesinin 
uygun olacagi ifade edilmektedir (Sanli, Uygulanacak Hukuk , s.53). 
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CMR m.2 düzenlemesinde böylesi kanunlar ihtilafi kurallari ile varilacak 

hukukun uygulanacagindan söz edilemez88. Zira, burada uygulanacak hukukun 

varsayimsal sözlesme geregi ilgili yönteme iliskin konvansiyon oldugu açikça ortaya 

konulmustur. Ancak, Türkçe çevirideki ilgili konvansiyon ve kurallar yerine kullanilan 

‘geleneksellesmis hükümler’ terimi gibi bütünselligi de bozan hatalardan dolayi madde 

yanlis yorumlara sebebiyet vermektedir.   

Netice itibariyle, CMR’ye tabi bir tasimada çikabilecek sorunlarin çözümüyle 

mesgul olan mahkemeler, konvansiyonda bir düzenleme olamamasi halinde, kendi 

ülkesi kanunlar ihtilafi kurallarini uygulayarak yeni bir hukuk tespit edebilirler. Bunun 

sonucu olarak, tek bir genel kanunlar ihtilafi kaidesine ayrica yer vermeyen CMR; ziya, 

hasar ve gecikme sorumluluklari ile tasima senedine iliskin hükümler disinda yeknesak 

bir uygulama saglamaktan uzak gözükmektedir.  

1.9.5. Incoterms  ile Milletlerarasi Ticari Örf ve Adet 

Incoterms, uluslararasi alim satimlarda mallarin sevk ve teslimine iliskin  

Uluslararasi Ticaret Odasi (ICC) tarafindan hazirlanan ve uluslararasi kabul gören 

terimlerdir 89. Incoterms ve tasimaya iliskin teamül ve ticaret uygulamalarindan da90,  

uluslararasi tasimaya iliskin sorunlarin çözümü asamasinda, özellikle esyanin ilgilisinin 

kim oldugunu tespitte, yararlanilmaktadir91. Incoterms ticari örf ve adet olarak kabul 

                                                                 
88  Katilmadigimiz bir sekilde CMR m.2/1, 2. cümlede söz konusu tasima yöntemine uygulanacak hukuk 

belirlenirken kanunlar ihtilafi hükümlerinden hareket edilmek gerektigi de ileri sürülmektedir 
(Akkiprik, a.g.e., s.225). 

89  Ayrintili bilgi için bkz.: Schmitthoff, a.g.e ., s.9-62; J.C.T. Chuah, Law of International Trade , 
London, 1998, s.70-116; Cemal Sanli / Nuray Eksi, Uluslararasi Ticaret Hukuku, Istanbul, 2003, 
s.133-143. 

90  Charles Debattista, Incoterms in Practice, Paris, 1995, ICC Publications, s.11;  yazar her uluslararasi 
alim satim sözlesmesi ve kullanilan Incoterms’in tasima sözlesmesi ile ilgili bir yükümlülük ya da 
tasimaya iliskin bir meseleye degindigini ortaya koymaktadir. 

91  CIF satista gönderen konumundaki satici, gönderilen-alicidan tahsil ettikten sonra zayi olan mal 
bedelini ayrica sigortacidan da almis ise, sigortacinin tasiyiciya bundan dolayi rücu imkani yoktur. 
Çünkü, gönderenin gerçek anlamda bir zarari yok iken ödemede bululmustur. Burada CIF satistaki iç 
iliski geregi sigorta, gönderen tarafindan gönderilen lehine yapilmaktadir (Yarg. 11. HD’nin 
02.03.1989 tar. 1989/1140 E. ve 1253 K. sayili karari için bkz. Isil Ulas, Uygulamali Sigorta 
Hukuku, Ankara, 1992, s.260-261). Sigortalinin CIF satisin özelligi geregi ugradigi bir zarar 
olmaksizin tasimada ugranilan ziya nedeniyle tazminat almis olmasi; sigortacinin halefiyetine yol 
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edilmediklerinden; ancak taraflarin akdettigi bir sözlesmede kayit edilmis olmalari 

halinde uygulama alani bulmaktadir. Kayit edilen kloza ragmen, satis ve teslim farkli 

sekilde apilmis ise bu gerçek uygulama ispat edilmekle esas alinir92. Buna karsin ticari 

örf ve adet kurallarinin uygulanmasi hususunda taraflarca bir irade açiklamasi yapilmasa 

bile; TTK m.1/2 geregi kendiliginden uygulama alani bulacaklardir.  

Uluslararasi esya tasimalarinda karayolu tasimaciliginda bir yeknesaklik 

hedefleyen CMR’ye taraf olan ülkeler ve uygulayici yargi mercileri önlerindeki sorunun 

çözümünde; ilgili terimin sözlesmeye kaydedilmesi sartiyla ve uluslararasi karakterini 

gözeterek ICC uygulamalari, tanimlamalari ve kurallarini da yeknesakligi saglamada 

göz önünde bulundurmalidir. Bu noktada esyanin ilgilisini tespitte uluslararasi satis 

sözlesmesi terimleri olan ve tasima senedine ya da tasima sözlesmesine konulan terimler 

talepte bulunani da tayin için önem arz etmektedir 93.  

                                                                                                                                                                                               
açmaz (Kendigelen, Mütalaalar , s.333; Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi’nin, Yargitay 11.HD’nin 
31.10.1994 tar., 3911 E. ve 7988 K. sayi ile onanan 22.04.1994 tar., 1992/296 E., 1994/290 K. sayili 
karari için bkz. s.335). 

92  Yarg. 11. HD., 25.11.1999 tar., 7548 E., 9524 K. sayili karari: “O halde, dava disi alici ile dava disi 
satici arasindaki satisin faturalardaki kayda ragmen CIF satis seklinde gerçeklestirilmedigi, mal 
bedelinin vesaik mukabili ihracat esaslarina göre, teslimden sonra teslim edilen mal miktarina göre 
ödeme yapilacagi da Döviz alim belgesinden anlasilmasina, dava disi saticinin da Nakliyat Sigortasi 
ile satis konusu mallari kendi deposundan alicinin deposuna ulasincaya kadar olusacak rizikolara 
karsi bizzat kendi adina sigorta ettirmesi karsisinda, bu sekilde gerçeklesen bir dis satimda satis 
konusu mallarin dava disi aliciya teslimine kadar geçecek süre içerisinde dava disi saticinin TTK.nun 
1311.maddesinin yollamasi ile ayni yasanin 1339.maddesi uyarinca menfaat sahibi olmasi dolayisiyla, 
sigorta ettirmekte hukuki yarari bulunmaktadir.Nitekim, dava disi satici sigorta poliçesini kendi lehine 
düzenlettirmis olmasi ve bu poliçeyi TTK.nun 1150.maddesi hükmü uyarinca aliciya intikal 
ettirilmemis olmasi da bu hususu dogrulamaktadir” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi). Bu son kararda 
göstermektedir ki asil olan kloz degil gerçeklesmedir ve kloza ragmen gerçeklesme kloza göre degilse 
gerçek durum hak sahipligi ve halefiyeti tainde asas rol üstlenmektedir. 

93  Yarg. 11. HD 19.03.2002 tar. ve 2001/10668 E. ve 2002/2513 K. sayili kararinda da; CIF ve FOB ile 
Mal Mukabili Satis terimlerinin davada hak sahibini tespitindeki önemi göz ardi edilmemesi gerektigi 
belirtilmistir (Batider, 2003, C.XXII, S.1, s.285 vd.); CIF satista satici tasimayi da üstlenmekte ve 
gönderilene esya ulasana kadar risk saticinin üzerinde kalmakta; FOB satista ise, tasimada meydana 
gelen risk alicinin üzerinde olmakta ve esyaya iliskin dava ve talep haklari buna göre belirlenmektedir 
(Michael Bridge, The International Sale of Goods -Law and Practice, 1st. Ed., Oxford, 1999,  
Nr.4.04; Nr.5.02).  
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2. ULUSLARARASI HAVA TASIMALARINA ILISKIN BAZI 
KURALLARIN BIRLESTIRILMESI HAKKINDA VARSOVA 
KONVANSIYONU (VK)   

2.1. Genel Olarak 

Tasima yöntemlerinden en teknik , en son94 ve en hizli olani havayolu tasimasidir. 

Bu nedenle daha baslangiçta uzun mesafeli uluslararasi tasimalar açisindan yeknesak 

kurallar koyma ihtiyaci ile95 sivil havaciligin gelismeye basladigi 1929 yilinda Varsova 

Konvansiyonu, havayolu ile uluslararasi yolcu, bagaj ve yük tasimasina iliskin 

düzenlemeler getirmek üzere hazirlanmis ve gelismeler dogrultusunda sürekli 

degisikliklere ve eklemelere tabi tutulmustur 96. Ayrica getirilen düzenleme esya ve bagaj 

açisindan ziya ve/veya hasar yaninda, yolcu bakimindan cismani zarar ile ölüm hali ve 

her biri açisindan gecikmeye iliskin97 sorumluluk kurallarini da koymaktadir.  

1929 tarihli Konvansiyon “Uluslararasi Hava Tasimalarina Iliskin Bazi 

Kurallarin Birlestirilmesi Konvansiyonu”dur98. Adindan da anlasilacagi üzere 

konvansiyon, her boyutu ile uluslararasi hava tasimalarina uygulanacak hukuku 

düzenlemis degildir. Diger tasima yöntemlerine göre pahali olan bir yöntem olarak 

                                                                 
94  Uzay tasimasi tekniginin gelistigi ve hava tasimasi disinda oldugu hususunda bkz. Ülgen, IBD-1984, 

s.614, dn.2.  
95  Ancak konvansiyon hava tasima sözlesmeleri açisindan tam kapsayici ve her soruna çözüm bulacak 

nitelikte hazirlanmamakla birlikte düzenledigi konularda uygulanmasi zorunlu bir düzenlemedir. 
“…but are exclusive on what they do deal with…” (Clarke, Air Carriage , s.7). 

96  Varsova Konvansiyonu, 1955 tarihinde Lahey Protokolü, 1961 tarihli Guadalajara Konvansiyonu,  
1971 yilinda Guatemala Protokolü ve 1975 tarihli 4 adet Montreal protokolleri ile degistirilmistir. Esya 
tasimlari bakimindan asil olan 1929 tarihli Varsova Konvansiyonu ile 1955 tarihli Protokol ile getirilen 
düzenlemeler sistemi ve 4 Sayili Montreal Protokolü olup, ayrintili tarihi süreç için bkz. 
I.H.Ph.Diederiks - Verschoor, An Introduction To Air Law, The Hague, 2001, s.59 vd.; Sözer, 
Montreal Konvansiyonu , s.157 vd.  

97  Hava tasimalarinda gecikme konusunda ayrintili bilgi için bkz. Inci Deniz Kaner, “Hava Tasiyicisinin 
Gecikme Zararlarindan Sorumlulugu”, Selim Kaneti Armagani, Istanbul, 1996, s.130 vd. 

98  Türkçe “Uluslararasi Hava Tasimalarina Iliskin Bazi Kurallarin Birlestirilmesine Iliskin Sözlesme” 
olarak 01.03.1997 tarih ve 2073 sayili kanun ile Türkiye tarafindan konvansiyona katilinmistir. 
Özellikle esya tasimada getirilen 4 sayili Montreal Protokolü degisiklikleri de 12.11.1998 tarihi itibari 
ile yürürlüktedir. Süreç hakkinda ayrintili bilgi için bkz. Çaga, Hava Tasiyicisinin Sorumlulugu, 
s.177 vd. 
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gelismis olmasi ve hizi nedeniyle gerek sorumluluk sistemi ve gerekse sinirlari 

bakimindan diger konvansiyonlardan farklilasma söz konusudur. 

VK’yi degistiren Lahey Protokolü ile yeknesaklik saglama hedeflenen hususlar; 

tasima belgeleri, esya tasinmasi hakkindaki hukuksal iliskilerin tespiti ve özellikle hava 

tasiyicisinin sorumluluguna iliskin kurallardir99. Ayrica Lahey Protokolü ile tasiyicinin 

adamlari ve yardimcilarin sinirli sorumluluktan yararlanmasi saglanmis ve sorumluluk 

sinirlari genisletilmistir100.  

VK ve degistiren protokoller esas itibari ile yolcu, bagaj ve esya tasimalari 

açisindan tek bir hukuksal düzenleme getirilerek, ortaya çikabilecek sorunlarin 

çözümlenmesi hedeflenmistir. Konvansiyon 1. maddesi bu hususu açikça 

belirtmektedir 101. Tasima yöntemlerine iliskin diger konvansiyonlarin aksine, Varsova 

Konvansiyonunda yolcu,  bagaj ve esya tasimalari tek bir hukuk metni olarak birlikte 

düzenlenmistir.  

2.2. Uygulama Sartlari  

VK, uygulama sart ve esaslarini belirlemek için 1. ve 2.maddesinde Uluslararasi 

hava tasima sözlesmesinden hareketle düzenlemeler getirmis durumdadir. VK m.2/1’de, 

özellikle tasiyicinin devlet102 ya da kamuya ait hükmi sahis olmasi halinde de VK’nin 

uygulama alani bulacagi belirtilmistir 103. VK m.2/2-3’te de posta isletmeciligi 

çerçevesinde yapilan tasimalar, CMR’de oldugunun aksine104, tasiyicinin ilgili posta 

mevzuatina göre sadece posta idaresine karsi sorumlu olacagini bunun disinda 

                                                                 
99  Ulusal tasimalar bakimindan TSHK, VK’nin Lahey degisiklikleri ile birlikte bir tercümesi ve 

uyarlanmasi seklinde hazirlanmistir (Atalay Özdemir, Hava Tasiyicisinin Bagaj ve Yükün Kaybi, 
Hasari ve Gecikmesinden Dogan Zararlar Nedeniyle Sorumlulugu, Ankara-1992, s.1 vd.). 

100  Glass/Cashmore, a.g.e., Nr. 6.02 v.d.; Sözer, Batider-1977, s.370 vd.  
101  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.60. 
102  Lahey Protokolü ile getirilen çekince geregi devlet kontrolünde olmayip bilfiil devlet tarafindan 

yapilan tasimalar ile askeri uçaklarla yapilan tasimalar VK uygulama alani disinda birakilabilmektedir 
(Clarke, Air Carriage, s.45). 

103  Tasima sözlesmesinde tasiyicinin hava tasitinin sahibi olmasi ya da çarterleyeni olmasi ya da baskaca 
bir sekilde hava araci sahibi ile sözlesmesel iliskide bulunmasin in önemi yoktur (Lord Mc Nair /  
Michael R.E. Kerr / Antony H.M. Evans, The Law of The Air, Londra, 1964, s.138). 

104  Bkz.: Birinci Bölüm 1.6.2.1.   
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konvansiyonun uygulanmayacagini düzenlemektedir. Diger bir deyisle; tasiyici ile ilgili 

posta idaresi arasindaki iliski VK’ya tabidir. 

VK m.1 ve 2 dikkate alindiginda, Konvansiyonun uygulama alani bulabilmesi 

için bir tasima sözlesmesinin var olmasi, tasima sözlesmesi konusu asli edim olan 

tasimanin hava araci ile yapilmasi, tasima isinin bir bedel karsiliginda ya da bedelsiz de 

olsa tasima isletmesi tarafindan yapilmasi, taahhüt edilen tasima isinin konvansiyonun 

belirledigi uluslararasi karakterde olmasi, esyanin tasima konusu edilmesi ve gerek 

hareket ve gerekse varma yeri devletinin konvansiyon tarafi olmasi sartlari 

aranmaktadir105.  

VK m.31’de ayrica kombine tas ima terimi ile karma tasimalara iliskin bir hüküm 

getirmekte ve bu durumda VK sorumluluk sisteminin sadece hava tasima kismina 

uygulanacagi da açikça ortaya konulmaktadir106. Burada getirilen düzenleme CMR 

m.2’den farkli olup; hava aracina baskaca bir tasima yöntemi aracinin esyayla 

yüklenmesi halinde hava tasimasinin söz konusu oldugu hususunda tereddüt yoktur. 

                                                                 
105  Clarke, Air Carriage, s.33 vd.; Diederiks -Verschoor, a.g.e, s.60-63; Hüseyin Ülgen, Hava Tasima 

Sözlesmesi, Ankara, 1987, s.15. Yargitay da uygulama sartlarini söyle açiklamistir:  “Dava, hava yolu 
ile uluslararasi tasimadan dogan alacak istemine iliskindir. Türkiye’nin de taraf oldugu 
Varsova/Lahey Konvansiyonu’nun 1 nci maddesinde (uçak ile ücret karsiliginda yapilan bütün 
uluslararasi insan bagaj veya esya tasimalarinda) konvansiyon hükümlerinin uygulanacagi 
öngörülmüs olup, Konvansiyon’un 1/2 nci maddesi ile uluslararasi tasima teriminin hareket ve varis 
yerinin ya sözlesmeye taraf olan ülkeler arasinda veya anlasmaya taraf olmasa bile baska bir ülkenin 
hükümdarligi altindaki yere yapilmasinda da, bu uluslararasi Konvansiyon hükümlerinin 
uygulanacagi belirtilmis olup, yapilan tasimanin güzergahi (Amsderdam-Hollanda, Casablanca- Fas ) 
ve ülkelerin sözlesmeye taraf olduklari hususu gözetilerek, uluslararasi tasima oldugu ve bu tasimaya, 
tasimanin yapildigi tarih itibariyle Varsova/Lahey Konvansiyonu’na ait hükümlerin uygulanacagi 
açiktir.Hava yolu ile uluslararasi tasimadan kaynaklanan uyusmazliklarda, tasima ve teslim süresi ile 
tazminat hesabi gibi hususlarin, sözlesmeye taraf olan ülkeler açisindan Varsova-Lahey Konvansiyon  
hükümlerinin uygulanmasi gerekmektedir. Tasimanin gerçeklestirildigi Türkiye ile Hollanda ve Fas da 
anilan uluslararasi  sözlesmeyi imzalayarak  taraf olmuslardir. Bu nedenle dava konusu uyusmazligin 
Varsova-Lahey Konvansiyon hükümlerine göre çözümlenmesi gerekmektedir. Mahkemece, Konvansi-
yon hükümlerini dikkate alinarak uyusmazligin çözümlenmesi gerekirken, yazili sekilde TTK. 
hükümlerine göre karar verilmesi dogru görülmemistir.” (Yarg.11. HD., 03.05.2004 tar., 2003/ 11040 
E., 2004/4782  K.; Karar elden alinmistir).    

106  “Kombine ve bölünmemis tasima” terimi kullanilirken sözlesmenin tek olusu ve tasima sürecinin 
bölünmedigi tasimalarin, VK m.31 kapsaminda degerlendirilecegi belirtilmektedir (Lord Mc Nair, 
a.g.e., s.173). 
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2.2.1. Tasima Sözlesmesi 

Konvansiyon’da açikça taraflar arasinda yapilmis bir tasima sözlesmesi sartindan 

söz edilmemekte ise de m.1/2’de “...taraflar arasinda yapilan anlasmaya göre...” 

denilmekle, tasiyici ile gönderen arasinda bir sözlesmenin varliginin gerekli ve sart 

oldugu sonucuna varilabilmektedir107. Yine ayni maddenin 3.fikrasinda, taraflar arasinda 

yapilan anlasmadan söz edilmektedir. Böylece Varsova Konvansiyonu’nun her türlü 

hava tasimasi açisindan uygulama alani bulmayacagi; ancak bir sözlesmeye dayanan 

hava tasimalari açisindan uygulama alani bulacagi sonucuna varilmak gerekir108. Kaçak 

ve sözlesmesiz tasiyicinin bilgi ve kabulü haricinde gerçeklesen tasimalar bir 

sözlesmeye bagli olmadigi için burada Varsova Konvansiyonu’na tabi bir tasimadan söz 

edilemez.  

Çarter sözlesmeleri olarak adlandirilan, asagida kisaca açiklanacak olan109, bir 

hava aracinin bir kisminin kullandirilacagina iliskin sözlesmelerde de Varsova 

Konvansiyonu uygulama alani bulmaz. Zira bu sözlesmelerde tasima taahhüdü yoktur110. 

Buna ragmen personelin tasinmasina iliskin sözlesmeler uyarinca yapilan tasimalar 

Konvansiyon manasinda tasima olarak kabul görmektedir. 

Tasima sözlesmesi de genel olarak Borçlar Hukuku çerçevesinde 

degerlendirilmek gereken ve kanaatimizce rizai olarak kurulan sözlesmelerdendir. Yani 

TTK sistematigi içinde düzenlendigi üzere yorumla bunlarin real akit olarak kabul 

edilmesi ve yükün tesliminin sart edilmesi gibi bir sart yoktur 111. Bu konuda Varsova 

                                                                 
107  Düzenlenen sorumlulugun akdi nitelikte oldugu, ancak sözlesmenin IATA üyesi tasima sirketlerinin 

birbirini yetkili kilmasi nedeniyle temsilen de yapilmis sayilabilecegi hususlarinda bkz. Çaga, Hava 
Tasiyicisinin Sorumlulugu,  s.186. 

108  Bir sözlesmeye dayanmayan ya da tasimanin konu edilmedigi sözlesme iliskileri geregi yapilan 
tasimalarda Varsova Konvansiyonu uygulama alani bulamayacaktir (Ülgen, Hava Tasima 
Sözlesmesi, s.15; Sözer, Batider-1977, s.382). 

109  Bkz.Birinci Bölüm 2.2.4.2. 
110  Ülgen, IBD-1984, s.622; Sözer, Batider-1977, s.391. Sefer çarteri açisindan karsi görüs için bkz. 

Clarke, Air Carriage, s.34. 
111  Ifa hareketleri ile zimni olarak tasima sözlesmesinin kurulmasi da mümkündür. Bu durumda esyanin 

tasimaya verilmesi sözlesmenin kurulusunu degil ifa hareketleri ile zimnen önceden kuruldugunu 
gösterir (Sözer, Batider-1977, s.383). 
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Konvansiyonu uygulamasinda CMR ile ayni sonuca varilacaktir. Ayrica, yazili olmak, 

hava yük senedine baglanmak gibi belirli bir sekle tabi olma zorunlulugu da yoktur. 

2.2.2. Tasimanin Hava Tasiti Ile Yapilmasi  

Havayolu ile yapilan esya tasima isinin bir hava tasiti ile gerçeklestirilmesi  

zorunludur. Konvansiyonda bir hava araci tanimina yer verilmedigi gibi Türkçe 

çevirisinde hava araci yerine direk uçak terimi kullanilmistir. Uçakla tasima sartinin 

aranmasi Konvansiyon’un gayesi bakimindan çok dar kalmaktadir. TSHK m.3’te hava 

tasiti sayilmak için; havalanabilme ve havada seyredebilme kabiliyetini haiz olmayi sart 

kosmaktadir112. Yasa koyucunun resmi çeviride uçak kavramini kullanmasinda gayenin 

tasimanin uçakla yapilmasina yönelik olarak kabul edildigi yorumuna da yol 

açmaktadir113. Bu hususta uçak sartini aramak dogru olmayacak ve Uluslararasi 

yeknesakliga aykiri olabilecektir114.  

Hava tasitina konulan kara tasiti veya benzer bir aracin içinde tasima söz konusu 

oldugunda da, hava tasiti ile tasima sarti gerçeklesmis olacaktir. Bu durumda kara tasiti 

veya benzer araçlar hava tasimasi bakimindan esya veya esyanin kabi hükmünde olup; 

hava aracinin niteligine tesir etmeyecektir.  

2.2.3. Bedel Unsuru  

VK m.1/1’de açikça “...all international carriage of... or goods …for reward” 

ifadesine yer vererek tasima karsiligi bir bedelin alinmasinin bu konvansiyona tabi bir 

                                                                 
112  Zeyneloglu, a.g.e.,  s.130; Ingiliz hukukunda da durum aynidir ve Helikopter tasimasi da hava tasima 

araci ile tasima olarak kabul edilmektedir (Clarke, Air Carriage, s.37). 
113  Sözer, Batider-1977, s.393. Uluslararasi yeknesaklik bakimindan sadece uçak hava aracidir demek 

çok da dogru olmamaktadir. Orijinal metinde hava araci denilmekle TSHK tanimlamasi çerçevesinde 
hava aracinin uçak kavramina üstün tutulmasi gerekmektedir kanaatindeyiz.  

114  Hava tasiti kavrami 1944 tarihli Sikago Uluslararasi Sivil Havacilik Konvansiyonu’nda da TSHK ile 
benzer bir tanimlama yapmakta ve bu çerçevede yerden bagimsiz balon, helikopter, hava gemisi gibi 
hava araçlarini da kapsamaktadir. Buna karsin roket, yere bagimli balon gibi hava araçlari bu 
kapsamda degerlendirilemez (Diederiks-Verschoor, a.g.e , s.5). 
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tasimadan söz edebilmek için gerekli oldugunu göstermektedir115. Tasima karsiligi 

alinacak bedelin sadece para cinsinden belirlenmesi sart degildir. Para ile ölçülebilen her 

sey tasima karsiligi kararlastirilmis olabilir. Ayrica bunun miktarinin da bastan 

belirlenmis olmasi sart degildir. Tasimanin bedel karsiliginda yapilacagi hal ve 

sartlardan anlasiliyor ise, yapilan tasima ücret mukabilinde oldugu kabul edilmelidir. 

Bedel karsiligi yapilmayi sart olmaktan çikaran tek ve önemli bir istisna; hava 

isletmesi tarafindan yapilan ücretsiz tasimalarin da  VK’ya tabi olmasidir. 

Konvansiyonun m.1/1 son cümlesinde bu husus, açikça ortaya konulmaktadir116. Burada 

gaye tasima isletmelerinin ücretsiz personel tasimalari ya da promosyon tasimalarini da 

konvansiyon kapsaminda tutmak oldugu savunulmaktadir 117. Konvansiyon 

düzenleyicilerinin vurgu yapmak istedigi sey, tasima sözlesmesinde tasiyicinin ücretsiz 

de olsa bir tasima isine özgülenmis isletmenin varligi halinde bu isletmenin taraf oldugu 

sözlesmeye ücretli veya ücretsiz fark etmeyecek sekilde konvansiyonun uygulanmasini 

saglamaktir118. Hemen her uluslararasi tasima sözlesmesinde tasiyicinin tasima 

isletmesi119 oldugu gözetildiginde sözlesmesel olan ücretsiz tüm tasimalarin Varsova 

Konvansiyonu kapsaminda oldugu görülmektedir 120. 

                                                                 
115  Ülgen, IBD-1984, s.625; Sözer, Batider-1977, s.394; Arzu Arslan, “Uluslararasi Hava 

Tasimalarinda Tasiyicinin Yükün Ziya ve Hasarindan Sorumlulugu”, Yayinlanmamis Yüksek 
Lisans Tezi, Istanbul, 1997, s.16-17. Ancak bu gereklilik, bir zorunluluk olarak düzenlenmis 
gözükmemektedir (Clarke, Air Carriage, s.37; Diederiks-Verschoor, a.g.e, s.60). 

116  Konvansiyonda tasima isletmesinin ne oldugu tanimlanmamistir. Genel kabul gördügü sekliyle 
isletmenin amacinin hava yoluyla tasimacilik yapma olmalidir (Clarke, Air Carriage , s.37).  

117  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.18; Personel için karsi görüs, Sözer, Batider-1977, s.395. 
118  Zira bire tasima isletmesinin yaptigi bedelsiz tasimalarda dahi tanitim, propaganda ve benzeri bir 

menfaat güdüsüyle hareket edilmektedir (Diederiks-Verschoor, a.g.e, s.60). 
119  Tasima isletmesinin ne oldugu da konvansiyonda düzenlenmemis ise de bu husus ulusal hukuka göre 

tespit edilecektir. Bu çerçevede hava tasima konusunda faaliyette bulunmak isletmenin ana 
konularinda biri ise bu isletme tasima isletmesi olarak kabul edilecektir. Bu noktada çarter sözlesmesi 
ile hava araci kullanan, tur düzenleyen, ya da tasima sektöründe yer alan isletmeler tasima isletmesi 
olarak kabul edilecek iken; uçus kulüpleri ve uçus okullari bu kapsamda tasima isletme si 
sayilmayacaktir (Clarke, Air Carriage, s.38).  

120  Buna karsin Zeyneloglu, bu denli önemli istisnayi hiç görmezden gelerek, Varsova Konvansiyonu’nun 
uygulanmasinda ücret-bedel unsurunu temel sart olarak göstermektedir. Oysa hemen her tasimada 
tasiyicinin bir isletme olacagi gerçegi göz ardi edileme z (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.18; a.y., 
IBD-1984, s.626; Sözer, Batider-1977, s.395). Sözer, bu denli önemli hatta istisnayi kural seviyesine 
çikaran hüküm için sadece personelin ücretsiz tasinmasi gerekçesine dayanabilmektedir. Kanaatimizce, 
her tas ima isini üstlenenin tasima isletmesi oldugu dikkate alindiginda personel olsun olmasin 
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Sonuç olarak, taraflar arasinda ücret mukabili karsilikli edimleri havi bir 

sözlesme varsa veya bedelsiz de olsa bir tasima isletmesince tasima taahhüt ediliyorsa121 

Varsova Konvansiyonu uygulama alani bulacaktir. Bu sebeple hava tasimalarinin 

Varsova Konvansiyonuna tabi olup olmadiklari hususunda tasimanin ücret karsiliginda 

yapilmis olmasi belirleyici bir unsur olmaktan uzaktir. 

2.2.4. Tasima Konusu 

Olagan üstü sartlarda yapilan esya olsun ya da olmasin bütün tasimalar 4 sayili 

Montreal Protokolü öncesi VK m.34 geregi uygulama alani disinda tutulmusken122, 

mevcut düzenlemede sadece tasima belgeleri açisindan bu istisna korunmaktadir123.  Bu 

bölümde tasima konusu esyanin ne oldugu hususu üzerinde durmak gerekir. 

2.2.4.1. Esya Kavrami 

VK m.1 ve devaminda hava tasimasi bakimindan esya (yük) kavramindan 

bahsedilmekte ; ancak bunun ne oldugu hususunda bir ayrintiya yer verilmemektedir. 

Burada CMR’de oldugunun aksine, bir sinirlama ya da istisnadan söz edilmemektedir. 

Bu çerçevede özel hukukça esya kavrami içinde kabul edilen her türlü mal ya da 

deger124 hava tasima sözlesmesi konusu olabilecek ve bunlarin tasinmasi da 

Konvansiyon’a tabi olacaktir. Ancak yolcu tasima sözlesmesi kapsaminda tasinan bagaj 

                                                                                                                                                                                               
sözlesmeye tabii ve fakat ücretsiz bir tasima taahhüt edilmis olsa bile Konvansiyon uygulanacaktir; 
sadece tasiyicinin yardimci ve adamlarinin tasimanin ifasinda kullanilmalari dolaysi ile tasinmalari bu 
istisna kapsaminda olacaktir.  

121  Hüseyin Ülgen, “Türk Sivil Havacilik Kanunu’nun Havayolu ile Tasimalar Bakimindan Öngördügü 
Yeni Düzenleme”, IBD, 1985, C.59, S.1-2-3, s.23. 

122  Bu noktada hava aracinin bakim ve onarimi için yapilan uçuslar, kesif uçuslari ve benzeri konularda 
yapilan tasimalar da VK kapsaminda degildir. Burada Konvansiyon manasinda tasiyicidan söz 
edilemez (Diederiks-Verschoor, a.g.e , s.60-61). 

123  Diederiks-Verschoor, a.g.e, s.61. 
124  Burada esya bagaj disinda tasinabilir her seyi kapsamaktadir Bu çerçevede Anglo-amerikan hukukunda 

cenaze amaçli ceset tasimasinda esya sayilirken; Fransiz hukukunda esya karsiligi “marhandises-ticari 
esya” kavrami kullanimindan dolayi cenaze amaçli ceset esya sayilmamaktadir (Clarke, Air Carriage, 
s.36). Yük kavrami, bagajdan ayirmak için olsa gerek, Konvansiyon’da tercih edilmis ise de biz tüm 
konvansiyonlar açisindan esya kavramini burada da kullanmayi tercih ettik (Yük kullanimi için bkz. 
Sözer, Batider-1977, s.395). 
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gerek yolcu ile birlikte, gerekse ayri ve kayitli tasinsin esya tasimasi kapsaminda 

degerlendirilemez. Buna karsin VK, bagajla ilgili sorumluluk hükümlerini esya 

tasimasiyla paralel düzenlemistir. 

2.2.4.2. Posta Tasimalari 

Posta tasimalari,  VK m.2/2 ve 3’te özel olarak kismen düzenlenmistir. Posta 

tasimalarinda tasiyicinin  sorumlulugu, VK’ya tabi degildir. Tasiyici posta tasimalarina 

iliskin konvansiyon hükümlerine göre125; sadece söz konusu tasima isini taahhüt ettiren 

posta idaresine karsi sorumlu olacaktir126. Baska bir deyisle, posta idareleri disindaki 

kisilerin posta tasimasindan mütevellit tasiyiciya karsi her hangi bir talep hakki 

olmayacaktir127. 

Posta tasimalari açisindan uluslararasi baskaca kurallar vardir128. Bu kurallar ile 

posta idaresi ve tasiyici arasindaki sözlesme uygulanacak hukuk tayin etmektedir. Posta 

gönderisinin göndereni ya da alicisinin muhatabi sadece ilgili posta idareleridir. Eger her 

hangi bir sorumluluk gerektiren husus varsa bu nedenle akdi iliskiden dolayi 

basvurulacak kurum ilgili posta idaresidir129. Konvansiyon sadece tasiyicinin 

sorumlulugunun posta idaresine karsi ve ilgili kurallar a göre oldugunu tespit etmis ve bu 

konuda emredici bir düzenleme getirmis, bunun kapsamini ilgili antlasma ve özel hukuk 

sözlesmesine birakmistir. 

                                                                 
125  Diederiks-Verschoor, a.g.e, s.61. 
126  4 Sayili Montreal Protokolü ile bu husus düzenlenmistir. Bundan önce iki fikradan olusan VK m.2’nin 

ikinci fikrasi posta tasimalarini tamamen kapsam disi birakmaktaydi. VK’nin 4 sayili Montreal 
Protokolü öncesi hali için bkz. Eksi, a.g.e., s.520; Ülgen, IBD-1984, s.626; Ülgen, Hava Tasima 
Sözlesmesi, s.17; Sözer, Batider-1977, s.395.  

127  Posta idaresine bir esyasini teslim eden kisi VK açisindan gönderen olarak telakki edilmemektedir 
(Clarke, Air Carriage, s.45).  

128  Dünya Posta Birligi Kurulus Yasasi ile Ek Protokoller ve BM ile Uluslararasi Posta Birligi arasinda 
yapilan antlasmalar bunlardandir (Ayrintili bilgi için bkz. Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.29, dn. 
81). 

129  Bu düzenleme posta gönderisi hak sahibinin hava tasiyicisina karsi haksiz fiil sorumlulugu 
çerçevesinde basvuruda bulunmasini engelleyici nitelikte degildir (Clarke, Air Carriage, s.45). 
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2.2.4.3. Çarter Sözlesmeleri 

Çarter sözlesmesinin konusu hava tasimaciligi bakimindan; personeliyle veya 

personelsiz olarak hava aracinin tamaminin ya da bir kisminin bir baskasina 

kullandirilmasi ve karsiliginda belirli bir bedel alinmasidir130. Yapilan tasimanin çarter 

sözlesmesi olarak nitelendirilmesinde tasinacak esya esasindan hareket edilmemekte, 

tasiyacak araç veya aracin belli bir kismi kriterine bakilmaktadir. Burada esya tasimasi 

degil, aracin bir kisminin ya da tamaminin kira akdi disinda bir akitle tahsisi söz 

konusudur131 ve çarter sözlesmeleri Varsova Konvansiyonu uygulamasi disinda 

kalmaktadir lar132.  Çarter sözlesmesiyle hava aracini kullananlar VK m.1 açisindan 

tasima isletme leri olup, kendileri baskaca kisilerle tasima sözlesmeleri akdetmektedirler. 

Böylece hava araci sahibi ya da kiracisi olmayanlarinda tasiyici olmalari mümkündür133.  

Çarter sözlesmesinin sartlarina bakilmali ve eger esya tasima taahhüdünü içinde 

barindiriyorsa bu sözlesmeler Konvansiyon çerçevesinde degerlendirilmeli görüsünü 

savunanlar da vardir134. Oysa, somut olayin özelliklerine göre degerlendirme yapilarak 

her somut sözlesme içerigine ayrica bakildiginda tahsis yaninda bir tasima da taahhüt 

edilmekte ise artik salt çarter sözlesmesinden söz edilemeyecektir135. Bu durumda çarter 

sözlesmesi ile tasima sözlesmesi karma olarak düzenlenmis olmakta ve asli edim tasima 

olarak degerlendirilerek uygulama sartinin gerçeklestigi sonucuna varilmaktadir. 

                                                                 
130  Tahsis taahhüdü seklindeki tanimlama için bkz. Ülgen, IBD-1984, s.622. 
131  Ulusal tasimalar açisindan TSHK m.118/1 uyarinca eger uçagin personelsiz kiralanmasi söz konusu ise 

BK’nin kira akti hükümlerine göre; personeliyle kiralanmasi ya da kismen tahsisi söz konusu ise de 
TTK’nin uygulanacagi belirtilmektedir. Buradan anlasilan ikinci halin çarter sözlesmesi oldugu 
sonucuna varilmamak gerekir. Ancak gerek çarter sözlesmelerine gerekse uçagin personeli ile 
kiralanmasina uygulanacak hukuk TTK tasima hükümleri olacaktir (Ülgen, IBD-1984, s.630; a.y., 
IBD-1985, s.24). Çarter sözlesmelerinde TSHK tasima hükümlerinin uygulanacagi da savunulmaktadir 
(Bülent Sözer, “Türk Sivil Havacilik Kanunu’na Iliskin Görüsler ve Degerlendirmeler”, Batider, 
C.XII, S.2-3; 1984, s.91).  

132  Çarter sözlesmesinde tasima taahhüdü yoktur ve sadece hava aracinin kapasitesi ile birlikte bir 
baskasina devri vardir ki bu devir alan kisiye karsi tasima degil, aracin tamami ya da bir kisminin devri 
taahhüt edilmektedir. (Zeyneloglu, a.g.e., s.142; Ülgen, IBD-1984, s.622; Sözer, Batider-1977, s.391; 
Sefer çarteri açisindan karsi görüste bkz. Clarke, Air Carriage, s.34). 

133  Clarke, Air Carriage, s.38. 
134  Sözer, Batider 1977, s.393; Ülgen, IBD-1984, s.627; a.y., Hava Tasima Sözlesmesi, s.32.  
135  Ulusal tasimalar açisindan gerek kira ve gerekse çarter sözlesmelerinin yazili sekilde düzenlenecegi 

TSHK m.119’da belirtilmistir (Ülgen, IBD-1985, s.25). 
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Dolaysi ile, hava araci devri ve çartererin tasimaya iliskin taahhüdü bir arada taahhüt 

konusu ise artik bu tasima taahhüdü bakimindan Konvansiyon uygulanacaktir. Yani 

sözlesmeyi taraflarin nitelendirmesi degil, sözlesmenin içeriginin belirleyici olmasi 

esastir. Tasima taahhüdünü havi sözlesme bu çerçevede zaten çarter sözlesmesi 

olmaktan çikip tasima sözlesmesi olmaktadir.  

Çarter sözlesmesiyle bir hava araci mürettebatli ya da mürettebatsiz kiralanmis 

ise çarterer ile çarterleyen arasindaki iliski yine çarter sözlesmesi kapsamindadir. Kira 

aktine çok benzemekte olup, buna Konvansiyon degil ulusal hukuk uygulanacaktir136. 

Çarterer eger bu araçla kendi esyalarini tasirsa artik ortada Konvansiyon’a tabi bir 

tasimadan söz edilemez. Buna karsin, baskaca kisilere ait esyalari tasima sözlesmeleri ile 

tasirsa Konvansiyon’a tabi bir tasima söz konusu olabilir. Eger çarterer, çarterleyen ile 

birlikte tasima taahhüdü altina girerlerse, her somut tasima açisindan Konvansiyon 

uyarinca tasiyici sayilirlar. Ancak halen çarter sözlesmesi taraflari, aralarindaki sözlesme 

ve kira hükümlerine tabi olmaya devam ederler137.   

2.2.5.Uluslararasilik Unsuru   

Baslangiçtan itibaren Varsova Konvansiyonu ve degistiren metinler hep 

“international carriage” terimine yer vermekte ve konvansiyon ve eklerinin 

uygulanabilmesi sarti olarak tasimanin uluslararasi olmasi aranmaktadir. Uygulama 

sartini tespit için uluslararasi tasimanin ne oldugu hususu da Konvansiyon’un 1. 

maddesinin 2. fikrasinda gerek varma ve gerekse çikis ülkesi devletinin taraf devlet 

olmasi ve karisik bir düzenleme ile durma noktalari bulunmasina göre açiklanmistir138.  

Burada iki ayri ihtimale yer verilmekte ve her iki halde de uluslararasilik sartinin 

gerçeklestigi tespit edilmektedir 139. Birincisi; tasimanin baslayacagi ve sona erecegi yer 

                                                                 
136  Çarter sözlesmelerinin tasima sözlesmesi olmadigi konusunda bkz.,Lord Mc Nair, a.g.e., s.372 vd. 
137  Her somut olayda ayri ayri degerlendirme yapilarak eger hem çarterer hem de çarterleyen tasima 

taahhüdüne giriyorsa bu kisilerin girdikleri taahhütler bakimindan Konvansiyon’a tabii olacaklari 
kontrol edilmelidir (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi,  s.32 vd.).  

138  Clarke, Air Carriage, s.39; metin için bkz., Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.514. 
139  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.61; Ülgen, IBD-1984, s.623-624; Sözer, Batider -1977 , s.396. 
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tasima sözlesmesinde belirlenmis140, konvansiyona taraf iki ayri devlet ülkesinde 

olmalidir. Bu sart açisindan üçüncü bir ülkede duraklama ya da mola verme söz konusu 

olsun ya da olmasin fark etmemeksizin konvansiyon uygulanacaktir. Ikinci ihtimalde 

ise, sözlesmede tasimanin basladigi ve bittigi yer konvansiyon tarafi ayni devlet 

ülkesinde yer aliyor, fakat tasima sirasinda baska bir devlet ülkesi sinirlari içinde 

duraklama ya da mola söz konusu oluyorsa bu ülkenin Konvansiyon tarafi olup 

olmadigina bakilmaksizin bu tasima da Konvansiyon’a tabi olacaktir141. Ancak bu son 

olasilikta zorunlu inis ve duraklamalar söz konusu ise Konvansiyon’a tabi bir 

sözlesmeden söz edilemeyecektir142.  

Uluslararasi tasima karakterini veren tasima taraflari kisilerin sözlesmede 

yaptiklari düzenlemeler olup 143; fiilen hangi yolun izlendigi ya da tasimada duraklama 

olup olmadigi yahutta belirtilen ülkeye tasimanin gerçeklesip gerçeklesmedigi önemli 

degildir. Eger böylesi gerçeklesme ile sözlesmesel düzenlemelerde farklilasma varsa; bu 

durumda Konvansiyon’un ilgili sorumluluk hükümleri uygulama alani bulacaktir. 

Uluslararasi tasimada sözlesme taraflarinin tabiiyetleri ya da ikametgahlari, ticaret 

merkezlerinin neresi oldugu veya hava aracinin tescil edildigi ülke, tasimanin 

uluslararasilik unsurunun tespitinde önemli degildir.  

Uluslararasilik karakterini veren ikinci ihtimalde, sözlesmedeki kararlastirilmis 

ugrak yeri ya da durakalma yerinin bir baska devlet ülkesinde olmasi halinde, fiilen 

böyle bir duraklama yapilmasa da Konvansiyon’a tabi bir uluslararasi tasima vardir. 

                                                                 
140  Burada önemli olan taraflarin sözlesmede belirtikleri yer olup; fiili tasima dikkate alinmayacaktir. Eger 

yazili bir sözlesme bulunmuyorsa, bu noktada hava tasima senedi devreye girecektir (Clarke, Air 
Carriage, s.41). 

141  Uluslararasi tasima örnekleri için bkz. Sözer, Batider-1977, s.400-401; Söyle ki: i. Istanbul’dan 
Londra’ya bir kolinin gönderilmesi halinde tasima uluslararasidir. ii. Diyarbakir’dan Istanbul’a, 
Bakü’de mola verdikten sonra ulasacak hava tasiti ile bir tasima taahhüdü uluslararasidir. iii. Yine 
Londra’dan Istanbul’a ve oradan da Ankara’ya dagitim için gönderilecek esyanin tasinmasi da 
uluslararasidir. iv. Hemen tüm devletler taraf oldugu için taraf olmakla birlikte yazar tarafindan 
Ruritanya üye olmayan devlet olarak gösterilmektedir. Bu durumda Istanbul’dan Ruritanya’ya sefer 
yapacak uçakla esya tasitilmasi sözlesmesinde uluslararasilik unsuru gerçeklesmemektedir 
(Glass/Cashmore , a.g.e., s.212).  

142  VK m.1 b.2’de “…taraflar arasinda anlasmaya göre - agreed stopping place…” ibaresi zorunlu 
inislerin uluslararasilik unsurunu saglamaya yetmedigini göstermektedir (Diederiks-Verschoor, a.g.e., 
s.61).  

143  Clarke, Air Carriage, s.40; Sözer, Batider-1977, s.397. 
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Önemli olan sarih ya da zimni olarak kararlastirilmis bir duraklama ya da ugrak yerinin 

belirlenmis olmasidir. Böyle bir belirleme olmayan sözlesmeler uyarinca yapilan 

tasimalarda ugrak gerçeklesse bile konvansiyon anlaminda tespit edilecek uluslararasi 

tasima söz konusu olmaz144. 

VK m.1/3’te birbirini takip eden birden fazla hava tasima isi birden fazla tasiyici 

tarafindan yapilacak olsa bile taraflarca bir tek sözlesmenin konusu edilsin ya da birden 

çok sözlesme yapilmis olsun, taraflarin iradesi tek bir is ve tasima ise; Konvansiyon’un 

uygulanabilirligini tespit bakimindan tek bir tasima varsayilacaktir. Bu çerçevede 

yapilan tasimada konvansiyon tarafi devletin ülkesinde yapilmis bir veya bir dizi 

sözlesmenin icrasi halinde, söz konusu tasimanin her asamasina konvansiyon 

uygulanacaktir145. Ayni hava araci ile ayni anda hem uluslararasi karakterde hem de 

ulusal karakterde tasima sözlesmelerinin ifasina yönelik tasimalarin gerçeklesmesi de 

olasidir. Bu durumda her münferit tasima sözlesmesi için uluslararasi olup olmadigi 

hususu ayrica kontrol edilecektir 146. 

Bunlarin disinda salt ulusal tasimalar ile Konvansiyon’a taraf olmayan bir ülkeye 

ya da Konvansiyon tarafi olmayan bir ülkeden yapilan tasimalarda artik Konvansiyon 

uygulama alani bulmayacaktir. Bu türden tasimalarda iç hukuk kurallari ve kanunlar 

ihtilafi ile ulasilacak kurallar uygulama alani bulacaktir147.  

                                                                 
144  Zorunlu inis yapilmasi duraklama sayilmaz ve tasima ulusal hukuka tabidir. Ayrica bilimsel amaçli 

veya olaganüstü sartlarda yapilan tasimalar da, VK’ya tabi uluslararasi bir tasima sayilmamaktadir 
(Ülgen, IBD-1984, s.624; Diederiks-Verschoor, a.g.e , s.61). 

145  Ülgen yerinde olarak tasimanin bütünlük arz edip etmedigini tespit için tasima sözlesmesine bakilmasi 
gerektigini vurgulamaktadir (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.20). Özellikle iç hatlardan esyayi-
yolcuyu toplayan birden çok tasimalarla toplanma noktasindan dis bir devlet ülkesine yapilacak 
tasimlarda tek bir tasima varmis gibi ilk asamadaki her bir tasima da VK’ya tabi bir tasima olacaktir 
(Clarke, Air Carriage, s.41).  

146  Adana’dan kalkarak Istanbul’a ugrayacak uçakta Istanbul’a getirilen esya olabilecegi gibi buradan 
sonra Londra’ya gidecek olan esya da bulunabilir. Bu durumda Adana’dan Londra’ya giden esya 
tasima sözlesmesi Varsova Konvansiyonu çerçevesinde gerçeklestirilmekte iken Istanbul’a gelen esya 
tasima sözlesmesi için TSHK uygulanacaktir (Sözer, Batider 1977, s.398).  

147  Ancak, hemen hemen taraf olmayan devlet ülkesi yok gibidir. Bu nedenle fiktif bir ülke adi 
kullanilarak olasilik degerlendirilmistir (Glass/Cashmore , a.g.e., s.212). 
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2.2.6. Hava Yük Senedinin Etkisi 

Konvansiyon adi üstünde uluslararasi hava tasimalarina iliskin bazi kurallarin 

birlestirilmesi ve taraf ülkeler bakimindan belirli yeknesakligi saglamayi hedefleyen bir 

konvansiyondur. Burada bazi kurallardan kasit, hava yük senedi148 diger tasima belgeleri 

ve sorumluluk ile ilgili bazi kurallardir. Varsova Konvansiyonu II. Kisimda üç bölüm 

halinde tasima belgelerine ve 3. bölüm altinda 5. maddeden itibaren esya tasimasina 

iliskin olarak “hava yük senedi”149 ile ilgili düzenlemelere yer vermistir. VK m.6 

senedin üç nüsha olacagini ve bunlardan birinin gönderen, birinin tasiyici ve 

üçüncüsünün de gönderilen için düzenlenecegini belirtilmistir. Gönderilen için 

düzenlenen nüsha esya ile birlikte tasinacaktir. Gönderene  verilenin ise tasiyici 

tarafindan esyanin tesellümünde imzalanmasi gerekmektedir150. VK m.8’de ise; hava 

yük senedinde bulunmasi gereken unsurlar belirtilmistir151. Konvansiyonun 5. 

maddesinin lafzindan hava yük senedinin düzenlemesinin zorunlu oldugu gibi bir 

izlenim uyandirsa da, böyle bir zorunluluk yoktur 152.  

VK m.9’da 5 – 8. maddelere aykiriligin, tasima senedinin yoklugu veya kaybi ya 

da usulüne uygun olmamasinin Konvansiyon çerçevesinde yapilan bir tasimanin 

varligina engel teskil etmeyecegi düzenlenmistir. Buna ragmen tasimanin senede 

baglanmasi sadece ispat açisindan önem arz eder. VK m.11’deki sözlesmenin, esyanin 

tesliminin ve tasima sürecinin içeriginin delili olma özellikleri hava yük senedinin, 

tasima sözlesmesi için sihhat sarti olmadigini göstermektedir153. Ancak söz konusu 

                                                                 
148  Ingilizce ‘consignment note’ kullanimi ve tasiyicinin tasima sözlesmesi yapmaktaki takdir yetkisine 

ragmen uygulanacak hukuk açisindan VK’nin emrediciligi ve senedin rolü hakkinda ayrintili bilgi 
için,bkz. Lord Mc Nair, a.g.e., s.176; ‘air waybill’ kullanimi için bkz. Diederiks-Verschoor, a.g.e., 
s.68. Ayrica  ‘air waybill’ terimi uluslararasi uygulamada ‘AWB’ seklinde kisaltilmaktadir (Clarke, Air 
Carriage, s.59). 

149  Yolcu bileti, bagaj kontrol belgesi ile ilgili ayrintili bilgi için bkz. Diederiks-Verschoor, a.g.e, s.64-71. 
150  Gönderenin nüshasi esyanin senede uygun tasiyiciya teslim edildigini, gönderilenin nüshasi ise 

gönderilene teslim ile esyanin senede göre teslim edildigini ispat için yeterlidir (Diederiks -Verschoor, 
a.g.e., s.68). 

151  TSHK m.110-112’de ayni sekilde ulusal esya tasimalari bakimindan hava yük senedine yer vermekte 
olup; bu belge ispat, talimat, refakat ve yetki belgesi nitelendirilebilir (Ülgen, IBD-1985, s.10 vd.). 

152  Tasima sözlesmesinin varligi için hava yük senedi düzenlenmesi zorunlu degildir (Ülgen, Hava 
Tasima , s.57).  

153  Clarke, Air Carriage, s.67; Diederiks -Verschoor, a.g.e , s.70. 
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senedin varligi veya yoklugu tasima sirasinda meydana gelebilecek her sorumluluk için 

özel önem arz edebilecektir154. Hava yük senedi, gönderenden teslim alinan ve 

gönderilene teslim edilen esyanin hak sahipligi ve tasima sözlesmesini tevsik açisindan 

önemli ispat fonksiyonuna sahiptir. Bu nedenle özellikle esyanin hasar ve ziyai halinde 

temel ispat vasitasi olma özelligi gösterecektir 155.  

Uluslararasi tasima sözlesmeleri bakimindan hava yük senedi tanzim 

sorumlulugu VK m. 6 uyarinca gönderene ait iken156; ulusal tasimalar bakimindan bu 

sorumluluk TSHK m.110 uyarinca tasiyiciya aittir 157. Ancak uygulamada gerek ulusal 

gerekse uluslararasi tasimalar bakimindan hava yük senedi genellikle tasiyici tarafindan 

hazirlanmakta ve gönderene verilmektedir158. 

Senet sorumluluk tespitinde büyük önemi haizdir. Zira tasiyiciya karsi 

sorumluluk tevcih edecek esyanin ilgilisi, hasar ve/veya ziya sebebiyle ugradigi zarari 

ispatta bu senedin içeriginden hareket edecektir 159. Hava yük senedinin içerigi TS HK 

m.110’da ayrintili olarak 160; VK’daysa  4 Sayili Montreal Protokolü degisikligi sonrasi 

üç temel unsura yer verilerek m.8’de belirtilmistir161.  

Hava yük senedi tanzim edilmeyen hallerde hava yük senedi yerine tasimaya 

iliskin bilgilerin kaydini içeren her türlü diger vasitanin da verilmesi mümkün 

kilinmistir. Bu durumda söz konusu bilgilere gönderenin girisini saglayabilmek için 

                                                                 
154  Bu önem sözlesmenin sihhatinde degil sözlesme ve sözlesmeye göre gerçeklestirilecek tasimanin 

ispatindadir ( Sözer, Batider-1977, s.382; Clarke, Air Carriage, s.67). 
155  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.69; Lord Mc Nair, a.g.e ., s.180 vd.;  Ismail Kirca, “Hava Yolu Ile 

Yapilan Esya Tasimalari Dolaysiyla Düzenlenen Hava Yük Senedinin Hukuki Niteligi ve Ispat 
Fonksiyonu”, Batider, 1990, C.XV, S.3, s.97 vd. 

156  Gönderen, bu görevin tasiyici tarafindan yerine getirilmesi halinde gönderence imzalanmadigi sürece 
düzenleme gerçeklesmis olmayacaktir. Bu nedenle düzenlemeden kastin imza ile baglayici hale 
getirme oldugu soncuna varilmalidir. Ancak içerik olarak tasiyicinin düzenleyebilecegi hakkinda m.6/4 
gönderenin talebi üzerine tasiyicinin düzenlemis olmasi halinde gönderen namina hareket ettigi 
varsayimina yer vermistir (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.140, dn. 32). Gönderen tarafindan 
düzenlenmesi geregi hakkinda bkz.: Kirca, a.g.e., s.90). 

157  Kirca, a.g.e., s.90. 
158  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.94. 
159  Clarke, Air Carriage, s.68-69. 
160  Içerik için bkz. Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.141.  
161  Esyayla ilgili olarak sadece esyanin agirligina iliskin bilginin yeterli olacagina iliskin m.8/3 

düzenlemesi yaninda esyayla ilgili ayrintili düzenlemeye engel bir durum yoktur. 
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tasiyici tarafindan yük alindisi düzenlenerek verilmesine VK m.5/2’de cevaz verilmistir. 

Bu durumda yük alindisi da hava yük senedi gibi islem görecektir162. VK m.6/3 uyarinca 

hava yük senedine matbu veya kaseyle imza atilmasi da kabul edilmektedir.. 

Hava yük senedinin üç nüshasindan biri gönderen için olacak ve tasiyici 

tarafindan imzalandiktan sonra gönderene verilecektir163. Bu durumda artik esyanin söz 

konusu senede göre tasiyici tarafindan teslim alindigi karinesi olusur. Konvansiyon 11. 

maddesinde senedin ispat kuvvetini ayr intili olarak düzenlemistir. Ilgili maddenin  2. 

fikrasinin son kisminda ise; istisnai olarak, yükün durumuna iliskin kayitlar gönderenin 

huzuru ile kontrol edilmesi ve senede yazilmis olmasi halinde ancak karine olusturacagi 

belirtilmistir164. Gerek tasiyici ve gerekse tasitan tarafindan senedin imzalanmasi 

gerektigi karsisinda senet, tasima sözlesmesinin içerigi hakkinda da karine 

olusturacaktir.  

Lahey Protokolüyle, VK m.15’e bir 3.fikra eklenmis ve hava yük senedinin ciro 

yoluyla devredilebilen bir senet olarak tanzim edilebilecegi hususu düzenlenmistir. 4 

Sayili Montreal Protokolü, hava yük senedine iliskin tüm kurallari bastan asagi 

degistirmis ve 15.maddede “3. kisilerin gönderen veya gönderilenden devir aldiklari 

haklari” kavramina yer vermistir. Bu çerçevede gerek Lahey Protokolü ile getirilen 

degisiklik ve gerekse 15.maddenin son hali hava yük senedinin devir edilebilir bir senet 

oldugu; fakat kiymetli evrak niteliginde olmadigi yorumunun yapilmasina zemin 

hazirlamistir165.  Buna karsilik; m.15/2’de hava yük senedine açik hüküm konularak, 

senede iliskin hükümlerin degistirilebilecegi kabul edilmekle, taraflarin hava yük 

                                                                 
162  Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.517. 
163  Tasiyici için olan gönderen tarafindan imzalanacak ve tasiyiciya verilecek; gönderilen için olan ise 

gönderen ve tasiyici tarafindan imzalanacak ve gönderen tarafindan gönderilene ulastirilacak; diger 
nüsha ise esya kabul edildikten sonra tasiyici tarafindan imzalanarak gönderene verilecektir (VK m.6). 

164  Yükün durumuna iliskin olmayan agirlik, boyut ve ambalaj seklinde ise böyle bir kontrol sarti yoktur. 
Yükün niteligi ile ilgili kayitlar ve gözlemlenebilen hususlardaki kayitlar hakkinda ayrintili 
açiklamalar için bkz. Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.147 vd.  

165  Bu durumda hava yük senedi için, hakki temsil eden kiymetli evrak niteliginde bir senet olup olmadigi 
hususunda ticari örf ve adet ile sözlesmeye uygulanacak diger milli hukukun belirleyici olacagi ileri 
sürülmektedir (Glass/Cashmore, a.g.e ., Nr. 6.28). Buna karsin; tasima süresinin kisaligi nedeniyle bu 
tür devir edilebilen senetlerin uygulamada kullanilmadigi vurgulanmakta ve kiymetli evrak nitelikli 
hava yük senedinin sakincalari olabilecegine de deginilmektedir (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, 
s.151; Kirca, a.g.e., s.94). 



 
 
 

56 

senedini kiymetli evrak seklinde düzenleyebilecegi savunulmaktadir166. Kanaatimizce, 

Lahey Protokolü degisiklikleri ve 15. maddenin 3.fikrasinda taninan kiymetli evrak 

niteliginde senet düzenlenebilecegine iliskin hüküm 4 Sayili Montreal Protokolü ile 

kaldirilmis olmakla, artik hava yük senedinin kiymetli evrak vasfinda düzenlenmesi 

kabul edilmemek gerekir.  

2.3. VK Disinda Uygulanabilecek D iger Hukuk Kaynaklari 

2.3.1 Genel Olarak 

Varsova Konvansiyonu, esas itibariyle CMR gibi uluslararasi tasimaya iliskin 

bazi kurallarin birlestirilmesini hedeflemekte ve tasima belgeleri, hukuki iliskiler ve 

tasiyicinin sorumluluguna iliskin düzenlemeler getirmektedir. Bunlarin disindaki 

hususlarda ise bazen kendisi kanunlar ihtilafi kurallari koymak, bazen de hiç düzenleme 

yapmayarak kanunlar ihtilafi kurallari ile çözüm bulunmasini serbest birakma yoluna 

gitmistir.  

VK’nin ilk halinde kasta esdeger kusurun tespiti lex fori’ye göre yapilmaktaydi. 

4 Sayili Montreal Protokolü ile bu husus açiklanmis ve “...zararin meydana gelme 

ihtimali oldugunu bilerek pervasizca yaptiklari bir hareket veya ihmal...” denilerek bu 

husus açikliga kavusturularak lex fori’ye birakilan yorumun önü kesilmistir. Ancak ispat 

problemleri de m. 28/2 çerçevesinde lex fori’ye tabi olmaya devam etmektedir167. 

Mahkeme masraflari ile diger yargilama ile ilgili masraflarin da limitlere ek olarak 

ödetilmesine iliskin lex fori’ye atif m.22/4’te sarih olarak düzenlenmektedir. 

Varsova Konvansiyonu usul hukukuna iliskin m.28/1’de getirilen yetkili 

mahkeme tayini disinda her hangi bir hüküm koymamakta ve 2.fikrada usul sorunlarinin 

                                                                 
166  Kiymetli evrak vasfinda devredilebilir senet düzenlemeyi kabul eden ve bunun faydalarina deginen 

Diederiks-Verschoor, ICAO Hukuk Komitesi toplantisinda da hava tasimasindaki sürat ve kiymetli 
evrak vasfinin gereksizligi konularinin tartisildigi; ancak bu konuda net bir tavir alinmadigina 
deginilmektedir. Özellikle müteakip tasimalar ve karma tasimalar açisindan kiymetli evrak olarak 
düzenleme geregini de ortaya koymaktadir (Diederiks-Verschoor, a.g.e ., s.69-70). 

167  Yolcu ve bagaj tasimalariyla ilgili olarak VK m.21/1 ‘de müterafik kusura ve 22/1’deki dönemsel 
ödemeye iliskin lex fori’nin uygulanmasi hususu esya tasimalarinda söz konusu degildir. 
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lex fori’ye göre çözümlenecegini düzenlemektedir. VK m.29’daki sürelerin hesaplama 

usulü de lex fori’ye birakilmistir. 

2.3.2. Tasima Sözlesmesinde Kararlastirilan  Hukuk  

Taraflar yaptiklari sözlesmeyle, Konvansiyon ya da Konvansiyon’da yer alan 

kanunlar ihtilafi kurallari geregi uygulanacak lex fori tarafindan belirlenen maddi 

hukuku devre disi birakamazlar(VK m.32) 168. Ancak sözlesme yapip yapmama 

konusunda tasiyicinin bir zorunlulugu yoktur (VK m.33)169. Sadece taraflar VK’da 

belirtilen yetkili yerlerde yürütülmek kosuluyla tahkim sözlesmesi yapabilirler. Ayrica 

taraflarin VK m.28/1 uyarinca mahkeme seçme serbestisi var gözükmektedir ve bu 

seçim ile lex fori hukukunun da degistirilebilecegi asikardir. Ancak bu degistirme de 

Konvansiyon’da sinirli sayida yetkili kilinabilecek devlet mahkemeleri ve yargi 

mercileri arasindan yapilacak seçim çerçevesi disina çikamayacaktir. Bu çerçevede 

seçilen yargi yeri, dolayli olarak lex fori’ye atif yapilan hususlarda hukuk seçimi 

sonucunu da doguracaktir.  

2.3.3. Milletlerarasi Özel Hukuktan Kaynakli Baglama Kurallari  

Türk hukuku bakimindan taraflarca seçilen hukukun belirli ölçüde bir rolü 

yadsinamaz. Konvansiyon’da her hangi bir düzenleme ya da lex fori’ye atif dahi 

bulunmayan durumlarda artik mahkeme ülkesinin kanunlar ihtilafi kurallari devreye 

                                                                 
168  Ülgen ise hakli olarak VK’nin uygulama sartlarinin gerçeklesmedigi tasimalarda ulusal hukukun 

uygulanacagi belirtmekte ve devamla katilmadigimiz bir sekilde taraflarin irade serbestisi ilkesinden 
faydalanarak VK’yi devre disi birakabileceklerini de savunmaktadir (Ülgen, IBD-1984, s.625). Karsi 
görüs için bkz. Lord McNair, a.g.e., s.176. 

169  Lord McNair, a.g.e., s.176; Türk hukukunda ise tasiyicinin sözlesme yapma zorunlulugunda oldugu 
yönünde görüs agir basmaktadir (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.59; Arzu Arslan, “Uluslararasi 
Hava Tasimalarinda Tasiyicinin Yükün Ziya ve Hasarindan Sorumlulugu” Yayinlanmamis 
Yüksek Lisans Tezi,  Istanbul, 1997, s.23). Ancak kanaatimizce; böyle bir tasima zorunlulugu artik 
ortadan kalkmistir. Havayolu tasimaciliginda görülen gelismeler ve serbestlesme ile hava yolu 
tasimasinin kamu hizmeti niteligi zayiflamis tekelcilik ortadan kalkmis olmakla tasiyicinin sözlesme 
yapma zorunlulugunun halen devam ettigini ileri sürmek artik mümkün olmasa gerektir.  
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girecektir 170. Türk kanunlar ihtilafi kurallari da taraflarin seçtigi hukuku sözlesmelerde 

uygulanacak hukuk olarak kabul etmis olmakla öncelikle konvansiyonun sonra 

konvansiyondaki atiflarla ulasilan hukukun ve bu türden atif dahi olamayan meselelerde 

mahkeme ülkesi hukuku ve dolaysi ile kanunlar ihtilafi kurallarindan bulunacak 

hukukun uygulanmasi söz konusu olacaktir. Burada Türkiye açisindan MÖHUK m.24’te 

tespit edildigi üzere taraflarin sözlesmede belirledikleri hukuk devreye girebilmektedir.  

Eger seçilmis bir hukuk yoksa MÖHUK m.24/2 devreye girecek ve edimlerin 

birden fazla olmasi dikkate alinarak agirlikli edimin ifa yer hukukunun Konvansiyon 

yaninda uygulanmasi cihetine gidilecektir.171 Karakteristik edim tasima olgusudur. Ifa 

yeri de varma yeri ve uygulanacak hukuk da varma yeri hukuku olmak gerekmektedir.  

2.3.4. Tasima Sözlesmesi ve IATA Kurallari 

Taraflar arasi sözlesme, Varsova Konvansiyonu ve atifta bulunulan hukuklarin 

temel kurallarina aykiri olmadikça çikabilecek sorunlarin çözümünde yorumlanmasi ve 

degerlendirilmesi gereken ana hukuk kaynagidir172. 

 Uluslararasi Hava Tasima Birligi olarak adlandirila n International Air Transport 

Association (IATA) uluslararasi hava tasimaciligi yapan isletme sahiplerince belirli 

gereksinimleri dogrultusunda kurulmus bir organizasyondur173. Bu birlik tarafindan 

                                                                 
170  Özellikle tasimanin sözlesme geregi hiç baslamadigi yani esyanin tasiyiciya teslim edilmedigi sürece 

iliskin (non-performance) taraflar arasi tasima sözlesmesi kurulmus olmasina ragmen VK devreye 
girmeyecek ve mahkemenin kanunlar ihtilafi geregi uygulanacak hukuk tespiti yoluna gidilecektir 
(Clarke, Air Carriage, Nr.3.1, s.10). 

171  Agirlikli edim tasiyicinin edimi ve esyanin teslim yeri hukukunu uygulanacak hukuk olarak 
belirlemeyi gerektirmektedir (G. Tekinalp, a.g.e., s.39).  

172  Türk hukuk sistemi ve tüm modern hukuk sistemlerinde sözlesmeler hukukunda iki temel ölçüt vardir. 
Bunlar sözlesme serbestisi - freedom of contract ve sözlesmeye uygun davranma - pacta sund 
servanda prensipleridir. Bu çerçevede emredici hukuk kurallarina –ki burada Varsova Konvansiyonu 
ve diger kurallar- aykiri düsmedigi ölçüde taraflar arasi sözlesme, çikabilecek sorunlarin çözümünde 
temel hukuk kaynagidir (Arslan, a.g.e., s.68). 

173  Çesitli havacilik isletmeleri tarafindan isletme faaliyetlerinde yeknesaklik, güvenlik ve uyum saglamak 
ve verimli kilmak üzere 28.08.1919 tarihinde baslangiçta alti hava yolu isletmesi tarafindan kurulmus 
ise de faaliyeti bir süre kesilmis ve 1945 yilinda tekrar kurulmus olup; uluslararasi sefer yapan 
isletmeler aktif  üyelerdir. Özel hukuk tüzel kisisi seklinde yapilandirilmistir. THY’de 1957’den bu 
yana üyedir. Bu kurum tarafindan alinan kararlara ve getirilen düzenlemelere üye tasima isletmeleri de 
kendi iradeleri yerine geçecek sekilde uymaktadirlar. Ayrintili bilgi için bkz. Ülgen, Hava Tasima 
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üyelerinin yaptigi tasima sözlesmelerine koymalari için genel düzenlemeler hazirlanmis 

ve üye tasima sirketlerine de önerilmistir. Genel olarak büyük tasima sirketleri bu 

birligin üyesi olup, bu sartlari tasiyici olarak sözlesmelere hep ekleme geregi 

duymaktadirlar174. Bunlar esas itibari ile GIS olarak sözlesme hükümleri seklinde 

karsimiza çikmaktadir175. Bunlarin Varsova Konvansiyonu ve atifta bulunulan lex fori 

ile tespit edilen hukuka aykiri olarak düzenlenmemesi de gerekmektedir 176. 

2.3.5. Incoterms ile Milletlerarasi Ticari Örf Adet 

Ayni türden sorun ve sorumluluk kaynaklari ile ilgili verilmis diger taraf devlet 

mahkeme kararlari ile de uyumlu kararlar olusturulmaya çalisilmalidir. Bu çerçevede 

uluslararasi ticaret örgütleri uygulamalari, genel kabul gören terim ve düzenlemeleri ve 

de milletlerarasi teamülleri de CMR ile ilgili kisimda bahsedildigi üzere177 Incoterms 

dikkate alinmalidir178. Özellikle esyaya hak sahipligini ve tasiyiciya karsi esyanin 

ilgilisini tespitte bu terimler büyük önemi haiz olmaktadir.  

                                                                                                                                                                                               
Sözlesmesi, s.27; Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.43; Mesut Önen, Hava Hukuku Dersleri, Istanbul 
1983, s.28.    

174  International Air Traffic Association (IATA), ICAO’nun aksine devletler arasi bir organizasyon 
olmamakla birlikte getirdigi kurallar VK’ya aykiri olmayan ve güvenli, düzenli ve ekonomik hava 
tasimaciligina hizmet eden bir özel hukuk kurulusu olarak hizmet vermektedir (Diederiks -Verschoor, 
a.g.e., s.8; Lord Mc Nair, a.g.e., s.163). 

175  Ülgen, GIS nitelikli sartlarin tasima senedi ve biletlerde yer aldigini ve IATA Kurallari ile uyumlu 
oldugunu belirtmektedir (Ülgen, IBD-1984, s.620; Sözer, Batider-1977, s.384 vd.; Arslan, a.g.e., 
s.68). 

176  Genel Islem Sartlari sözlesme özgürlügü sinirlari içerisinde ve yasal düzenlemelerin serbes t biraktigi 
alanda tek tarafli hazirlanan ve her iki akit tarafça da sözlesme olarak kabul edildigi ölçüde sözlesme 
olarak addedilen metinlerdir (Yesim M. Atamer, Genel Islem Sartlarinin Denetlenmesi, Istanbul, 
1999, s.9 v.d.). GIS dolaysi ile uygulamada sözlesme özgürlügünün belirli ölçüde kisitlandigi ve 
taraflarin serbestçe tayin edecegi sözlesme hükümleri yerine geçtigi hakkinda bkz. G. Sermet Akman, 
Sorumsuzluk Anlasmasi, Istanbul, 1976, s.87-88.  

177  Bkz.:Birinci Bölüm, 1.9.5. 
178  Debattista, a.g.e., s.11. 
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3. DEMIRYOLUYLA ULUSLARARASI ESYA TASIMA 
SÖZLESMESINE ILISKIN YEKNESAK KURALLAR (COTIF-CIM) 

3.1. Genel Olarak 

Uluslararasi ticaretteki gelismeler ve bunun demiryollari vasitasiyla 

karsilanabilecegi gerçegi karsisinda ve özellikle demiryollarinin ilgili ülke devletleri 

tarafindan bizzat ya da dolayli olarak isletiliyor olmasi baslangiçta her ülke için 

taraflarin ayri tasima sözlesmesi yapmasini gerektirmistir. Bu çerçevede tasima 

sözlesmesi taraflari tamamen yabanci olduklari hukuk sistemleri ve onlarin dayatmasi 

olan sözlesmeleri akdetmek zorunda kalmislaridir179. Ancak uluslararasi ticarette de 

üstlendigi kaçinilmaz rol gelistikçe ve tasima yöntemi olarak devlet sinirlarini asan 

tasimalarda da kullanildikça, uluslararasi demiryolu tasimalarinda yeknesak kurallarin 

olusturulmasi için gerekli girisimlerde bulunulma geregi ortaya çikmistir 180.  

Bu girisimler yillar almis olup; ilk Konvansiyon 1890 yilinda imzalanmis ve 

1893 yilinda yürürlüge girmistir181. Konvansiyon yillar içinde revize edilmistir. 1923 

yilinda ise daha ayrintili; esya tasimasi yaninda yolcu ve bagaj tasimasini da içeren yeni 

ve öncekinden farkli bir konvansiyon kabul edilmistir. Halen de ayni adla anilan ve 

konumuzu esastan ilgilendiren esya tasimaciligina iliskin konvansiyon CIM (Convention 

internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer) ve yolcu ve 

bagaj tasimaciligina iliskin olan CIV 23.10.1924 tarihli olup, 01.10.1928 tarihinde 

                                                                 
179  Demiryolu tasimaciligi yatirimlarinin bizzat devletler tarafindan yapilmasini gerektirecek sekilde 

maliyetli olusu ve karayolu tasimaciligindan daha önce gelismis olmasi, ekonomide serbestlesmeden 
de daha önce ortaya çikmasi nedenleri demiryolu tasimaciligini ilgili devletlerde kamu erki tarafindan 
yürütülen bir faaliyet olmaya zorlamistir. Halen de tüm diger tasima yöntemlerinden farkli olarak 
kamu hizmeti karakteri agir basmaktadir.  

180  Arkan, ayrintili tarihi süreci vermekte olup; tarihi süreçte CIM ve CIV degisiklikleri için bkz. Arkan, 
Demiryolu Tasimalari, s.12-15; Ayrica, COTIF-CIM olmadan önce CIM olarak adlandirilan ve 
sadece Uluslararasi esya tasimalarini düzenleyen Bern Konvansiyonu için bkz. N.I. Franko, a.g.e., s.14 
vd.  

181  Osmanli devleti bu tarihten daha eski olan 18.05.1872 tarihli Rumeli Demiryollari Isletme 
Nizamnamesi ile ulusal tasimlara iliskin hükümler koymustur. Bu nizamname Türkiye açisindan da 
kanun hükmündedir ve TTK’ya göre özel hüküm niteligindedir (Sabih Arkan, “Demiryolu Isletmesinin 
Esya Tasimalarindan Dogan Sorumlulugu” Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakimindan Ikinci 
Tasimacilik Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar, 24-25 Ocak 1985, Maçka-Istanbul, 1985, s.47). 
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yürürlüge girmistir 182. 1980 yilina kadar çesitli revizyonlarla yürürlükte olan CIM ve 

CIV 30.04.1980 tarihinde baslayan ve 09.05.1980 tarihinde sona eren bir konferans ile 

esasli bir sekilde degistirilmis ve COTIF 183 adi ile anilacak Konvansiyon ve Ek A-CIV 

ve Ek B-CIM, 01.05.1985 itibari ile yürürlüge sokulmustur. Türkiye açisindan da bu 

tarihten itibaren COTIF ve COTIF-CIM ile COTIF-CIV yürürlük kazanmistir184. Bu son 

haliyle uluslararasi demiryolu tasimalari ve ilgili örgüte iliskin ortak bir Konvansiyon ve 

esya tasimalari için CIM ile yolcu ve bagaj tasimalari için CIV olmak üzere üç ayri 

metinden söz edilmek gerekmektedir185.  

3.2. Uygulama Sartlari 

COTIF-CIM m.1§1’de186 bu konvansiyonun hangi esya tasimalari açisindan 

uygulanacak hukuk kurallari ihtiva ettigi konusunda da düzenlemeler getirmektedir187. 

Her ne kadar CIM “Demiryolu ile Uluslararasi Esya Tasima Sözlesmesi ile Ilgili Bilesik 

                                                                 
182  Türkiye bu konvansiyonlara girmeyi Lozan Baris Antlasmasi ile taahhüt etmis ve CIM ve CIV’i 

31.05.1930 tarihinde kabul ederek kanunlastirmis ve bunlar 02.06.1930 tarihli Resmi Gazete’de 
yayinlanarak yürürlüge girmistir. Daha sonra 07.02.1970’te Bern Konvansiyonu ile her iki 
konvansiyon da yenilenmis ve bunlarda Türkiye tarafindan 03.07.1975 tarihli 1924 sayili Kanun ile 
kabul edilmistir (Arkan, Demiryolu Isletmesinin Sorumlulugu, s.49). 

183  Convention relative aux transport internationaux ferroviairies ( Uluslararasi Demiryolu Tasimalarina 
Iliskin Konvansiyon) adi alt inda yeniden yapilandirilan Konvansiyon ile OTIF (Organisation 
intergourvernementale pour les transport internationaux ferroviaires)  Uluslararasi Demiryolu 
Tasimalari Devletlerarasi Örgütü adi altinda Bern merkezli bir örgüt olusumunu öngörmüs ve CIM ve 
CIV’in de COTIF genel düzenlemelerine ek özel düzenlemeler olarak anilmasini saglamistir. Örgüt 
dili Fransizca ve Almanca olarak belirlenmistir. Örgütün yapisi ve isleyisi ile ilgili bkz. Arkan, 
Demiryolu Tasimalari, s.17 vd.  

184  21.03.1985 tarihli 3172 sayili Kanun ile uygun bulunan Konvansiyon 27.03.1985 tarihinde 18707 
sayili Resmi Gazete’de yayinlanmis ve 8.5.1985 tarih 85/9486 sayili Bakanlar Kurulu karariyla 
01.06.1985 tarihli 18771 sayili Resmi Gazetede Türkçe çevirisi yayimlanmistir.  

185  Ulusal tasima lar bakimindan ise TTK m.764 geregi özel hükümlerden olarak Rumeli Demiryollari 
Isletme Nizamnamesi (RDN) halen yürürlükte ve uygulanmakta olup; TTK m.764’te yapilan atifla 
uygulanacak hüküm yoklugu halinde TTK’da yer alan genel tasima hükümleri uygulama alani 
bulacaktir. Ancak yapilan atfin tasiyici konumundaki demiryolu tarafindan düzenlenen ve konulan 
hükümlere de oldugu sonucuna hiçbir sekilde varilamaz (Aksi yönde, Yusuf Kamil Eyüplü, 
“Demiryolu Tasimalarinda Tazminatin Hesaplanmasi”, Sigorta Dünyasi, Ocak-1967, S.85, s.10). 

186  Bu konvansiyon bakimindan maddelerden sonra gelen alt basliklar paragraf olarak nitelenmistir. Bu 
nedenle çeviri ve ana metindeki ifade aynen alinacak ve paragraf terimi kullanilacaktir.  

187  Türkiye’nin taraf olmadigi dönemde TTK hükümlerinin uygulanmasi hakkinda ayrintili bilgi için bkz. 
Hüseyin Perçin, “Yolcu ve Yük Tasimasindan Dogan Zarara Karsi Demiryolu Isletmesi 
Sorumlulugunun Sümulü”, IBD, C.XLVI, S.1-2, 1972, s.11 vd. 
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Hükümler” olarak adlandirilmis ise de; 1. maddede hamule senedine baglanmis bütün 

tasima sözlesmelerinden degil, tasimalardan söz edilmektedir. Ancak burada tasima 

degil tasima sözlesmesine iliskin düzenlemeler getirildigi; bu konuda tasima 

sözlesmesinin varligi sartlarina iliskin konvansiyonun getirdigi sartlar da dikkate 

alindiginda tam olarak ortaya çikmaktadir. Yani CIM’in konusu da tasima degil tasima 

sözlesmesi ve bu sözlesmeye iliskin kurallardir.  

3.2.1. Tasima Konusunun Esya Olmasi 

COTIF-CIM esya tasimalarini düzenlemistir. Konusu esya olmayan yolcu ve 

bagaj tasimalarinda COTIF-CIV188 uygulanmaktadir. COTIF-CIM m.1§1 açikça “…tüm 

esya tasimalari…” kavramin i kullanarak esya tanimlamasinda bir sinirlama 

getirmemistir. COTIF-CIM m.5 uyarinca canli hayvan ve cenaze tasimalari da esya 

tasimalari olarak kabul edilmektedir189. Ancak bazi esyalar açisindan belirli sinirlamalar 

4. ve 5. maddelerde sarih olarak ortaya konulmustur.  

COTIF-CIM m.4 ve 5’in disinda bagaj olarak kabul edilen esyanin tasinmasinda 

CIM’e tabi degil, COTIF-CIV’e tabi bir tasimadan söz edilebilecektir. Bu kistas 

açisindan bagajin ne oldugunun ortaya konulmasi gerekmektedir. COTIF-CIV 

kapsaminda m.15§1 ve 17§1 dikkate alindiginda, bagaj deyince yolcunun yaninda fiilen 

bulundurdugu ve bulundurmamakla birlikte kendi tasinmasi sirasinda tasiyiciya teslim 

ederek tasittigi esyayi kapsamaktadir. Ancak her iki yük bakimindan da esyanin 

tasiniyor olmasi yolcu tasimasina iliskin sözlesme bakimindan tasiyicinin ifa edecegi 

yan edimler olarak kabul edilmektedir190. Asil tasima konusunun yolcu tasimasi oldugu 

sözlesmeden anlasiliyorsa artik yolcunun yanindaki veya yaninda olmayipta ayrica 

tasiyiciya teslim ettigi esya, bagaj tasimasi olarak adlandirilmak gerekmektedir. Yolcu 

otomobili de COTIF-CIV bakimindan bagaj tasimasi olarak degerlendirilmektedir.  

                                                                 
188  Metin için bkz.: Kendigelen / Aydin, Mevzuat, s.321 – 352. 
189  Arkan, Demiryolu Isletmesinin Sorumlulugu, s.50. 
190  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.26. 
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COTIF-CIV’in uygulama sartlarina bakildiginda m.1§1’de “…otomobiller dahil 

tüm yolcu ve bagaj tasimalari…” ibarelerine yer verilmektedir. Burada  kastedilen 

otomobil içinde sürücüsü ile ve hatta belki baskaca yolcularla demiryolunda tasinan 

otomobiller kastedilmektedir. Sadece otomobilin tasinmaya verilmesi halinde artik 

COTIF-CIM hükümlerine tabi bir esyadan söz edilmek gerekecektir.Yine yolcu tasimasi 

sözlesmesi ile tasinan yolcunun yaninda götürdügü canli hayvan, bisiklet, yolcunun 

çocuguna ait çocuk arabasi, yine bagaj kapsaminda degerlendirilmek gerekmektedir. 

Asil belirleyici unsur olarak tasima sözlesmesinin asli ediminin yolcu tasinmasi 

olmasidir. 

Konteynerler bakimindan ise; belirleyici olan konteynerin tasinmak üzere 

gönderence tasiyiciya verilip verilmemesidir. Yani gönderenin temin ettigi ve esyanin 

içine yerlestirildigi konteynerler aynen esyanin paketi gibi kabul edilmek ve esya 

sayilmak gerekir. Ancak demiryolu isletmesinin konteynerle ri ise vagon olarak kabul 

edilmek gerekir 191. Burada asil mesele demiryolu isletmesince konteynerlerin gönderene 

daha önceden kiralanmis konteynerin esyadan sayilip sayilmayacagindadir. 

Kanaatimizce ayrica kiralanan konteyner açisindan gönderenin sorumluluk üstlendigi ve 

kendi esyasi gibi degerlendirilmesi gerektigi, ancak kiralamanin tasima süresinden daha 

sonraki dönemi de kapsar sekilde yapilmasi halinde kabul edilmek gerekir. Sadece 

tasima süresi için bir kiralama ya da tahsis var ise bu durumda konteynerlar tasiyicinin 

mali ve vagon gibi tasima aracinin bir parçasi addedilmek gerekir192. 

Özel sahislara ait vagonlarin demiryolunda demiryolu isletmesince tasinmasina 

iliskin bir sözlesme söz konusu ise bu vagonlarinda hususi olarak esya kabul edilmeleri 

gerekmektedir. Bu konuda COTIF-CIM’e ek olarak düzenlenmis II Sayili Ek RIP 193   ile 

özel düzenleme getirme geregi duyulmus ve COTIF-CIM açisindan bu tür özel vagonlar 

esya olarak kabul edilmistir. Gerek bos olarak vagon tasimasi ve gerekse esyaya 

                                                                 
191 Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.27; Inci Deniz, Konteyner Tasimaciligi ve Hukuki Sorunlari, 

Istanbul, 1982, s.4 vd.  
192  Bu tartismaya yer birakmayan Hamburg Konvansiyonu’nda her hangi bir ayirima gidilmeksizin 

Konteynerlerin da esya oldugu hususu 1. maddenin 5. paragrafinda açikça düzenlenmistir. 
193  Reglement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers. 



 
 
 

64 

özgülenmis bir araç olarak vagonun tasinmasi halinde vagon esya vasfindadir ve 

COTIF-CIM ve COTIF-RIP hükümleri uyarinca tasinirlar194. 

Özel sahislara ait ve vagon olmayan kendi tekerlekleri üzerinde hareket 

ettirilerek tasinan araçlar da COTIF-CIM m.5§1 b.b) uyarinca esya olarak kabul 

edilmektedir. Bunlarin tasinmasi COTIF-CIM hükümlerine tabi olup; sadece tasimaya 

kabulleri için bazi özel kosullar öngörülmüstür. Bu esyalarin tasinmasi için özel 

düzenlemeler yapilabilir ve bu düzenlemelerin COTIF-CIM’e aykiri olmasina dahi 

cevaz verilmektedir.   

3.2.1.1 Tasimaya Kabul Edilmeyen Esya  

COTIF-CIM, kendilerini esya olarak anmakla birlikte tasinmalarini yasak ettigi 

bazi esyalari 4.maddede sinirli sayida saymistir. Bu esyalar konvansiyon çerçevesinde 

tasinabilecek esya olarak kabul edilemezler. Bunlarin tasinmasinda COTIF-CIM 

uygulama alani bulmadigi için, getirilen kurallar kapsaminda hasar veya ziyalari halinde 

sorumluluk sebebi olusturmazlar. Bu kapsamda COTIF-CIM’in 4. maddesinde sayilan 

esya tasimalari sunlardir :  

?  Tasima sirasinda sinirlari içinden geçilecek devletlerden her hangi birinde tasinmasi 

yasak olan  esyalar; saglik, kamu düzeni ve benzeri gerekçelerle tasinmasi üzerinden 

geçilecek her hangi bir devlet ülkesinde yasak olan esya, 

?  Tasima sirasinda sinirlari içinde geçilecek bir devletin zorunlu olarak posta tasimasi 

sarti koydugu esya; bazi esyalar açisindan her devlet ülkesi sinirlarindaki tasimalara has 

olmak üzere tekelci yetkilerle posta teskilatlarini donatabilmektedir. Örnegin Türkiye 

açisindan her türlü mektup ve haber niteligi tasiyan evrak tasimasi, 

? Tasimanin yapildigi demiryollarinin bulundugu devletin her hangi birinde dahi olsa, 

hacim, miktar ya da diger özellikleri itibari ile tasimaya elverisli olmayan esya da 

COTIF-CIM uyarinca tasinmasi yasak ve bu çerçevede esya tanimlamasi disinda 

kalmaktadir. Burada tasimaya elverisli olmama sarti vardir. Yoksa tasinmasi zorlukla da 

                                                                 
194  Arkan, Demiryolu Tasimalari,  s.28.  
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olsa yapilabiliyorsa bu kapsamda olan esyadan söz edilemeyecek  ve bu tasimalar 

açisindan esya COTIF-CIM m.5§1 b. b) uygulanacaktir.  

?  Ek olarak konulan “Tehlikeli Esyanin Demiryolu ile Uluslararasi Tasinmasina Iliskin 

Yönetmelik” (RID) uyarinca tasimaya kabul edilmemesi gereken esya da bu kapsamda 

tasinmasi yasak esyadir. Ancak bu yönetmelikte belirtilen esyalarin tasinabilmesi için 

taraf ülkeler özel antlasmalarla bazilarini çikarip , bazilarini da bu kapsamda 

degerlendirmeye tabi tutabilirler195.  

Netice itibariyle, medeni hukuk anlaminda esyadan söz edildigi her durumda, 

demiryolu tasimalari açisindan esyadan bahsedebilmek mümkün degildir. Bu türden 

tasinmasi yasak esya her nasilsa tasima sözlesmesine konu edilmis ya da tasiyici esya 

konusunda yanlis bilgilendirilmis olursa yine tasima COTIF-CIM tabi olacaktir196. Fakat 

tasimanin her asamasinda tasiyici, tasimayi durdurabilecek ve bu ana kadar yapilan 

tasimadan dolayi ücrete hak kazanacaktir. Yanlis bildirimden dolayi da ayrica 

gönderenin sorumlulugu olusacak ve COTIF-CIM m.24§1 b.a uyarinca ek bir ödemede 

bulunmasi söz konusu olacaktir. 

3.2.1.2. Tasinmasi Kosullara Baglanmis Esya 

COTIF-CIM m.5§1 kosullu olarak tasinmaya kabul edilen esyalari su sekilde 

belirtmistir:  

?  a) bendinde RID uyarinca tasinmasi tamamen yasaklanmamis olmakla birlikte 

paketlenmesi, etiketlenmesi ve istiflemesinde belli kosullar gerektiren esyayi bu 

kapsamda saymistir. Bu hususlarda getirilen sartlar da tasimanin söz konusu olacagi ülke 

devletleri arasinda yapilan antlasmalarla hafifletilebilmektedir. 

?  b) bendinde ise; cenaze tasimalari, kendi tekerlekleri üzerinde tasinan demiryolu 

vasitalari, canli hayvanlar, tasinmalarinda hacim agirlik ve yükleme ve bosaltmalarinda 

güçlükler olan esya da sayilarak tamamlayici hükümlerle düzenlenmesi 

                                                                 
195  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.31. 
196  Ayrica gönderen hamule senedi düzenlenmesi sirasinda yanlis bilgi vermekten sorumlu olacaktir 

(Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.30 dn.21). 
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öngörülmüstür 197. Cenaze tasimalari için getirilen tamamlayici hükümlerde tasimanin 

hizla yapilmasi ve hamule senedinde ambara teslim kaydi bulunmamasi gibi özel sartlar 

getirilmistir. Yine kendinden tekerlekli demiryolu araçlari için refakatçi sarti ve çalisma 

kabiliyetinin testi de getirilen sartlardandir. Canli hayvanlar için de hamule senedinin 

ambara teslim kaydini içermemesi ve refakatçi bulundurma sartlari getirilmistir. 

Belirtilen sartlara havi bir sekilde tasimaya verilmeyen tanimli esyalar, COTIF-

CIM uyarinca tasinmaktan kaçinilabilecektir.    

3.2.2. Hamule Senedi Düzenleme Zo runlulugu 

Uluslararasi tasimanin COTIF-CIM’e tabi olarak yapilabilmesi için tüm tasima 

süreci için tek bir hamule senedi198 düzenlenmesi sarttir. Gerek farkli bir çok taraf 

devletlerden geçilmis olsun; gerekse karayolu, deniz yolu ya da içsu yolu kullanilarak 

tasimanin gerçeklesecegi öngörülmüs olsun tüm tasima isinin basindan sonuna kadar 

geçerli olacak tek bir direkt hamule senedi düzenlenmesi gerekmektedir199. Aksi 

takdirde hamule senedinin düzenlenmis olmasi da yetmez ve COTIF-CIM uygulama 

alani bulamaz. Zaten tasima sözlesmesinin varlik sartlarindan da biri olan hamule senedi 

zorunlulugu ayni zamanda tek bir hamule senedi zorunlulugu olarak COTIF-CIM’in 

uygulanabilmesi sartlarindandir.200 Yani hamule senedi düzenlenmesi yeterli degil tüm 

tasima süreci için birden çok hamule senedi düzenlenmesi halinde COTIF-CIM 

uygulama alani bulmayacaktir.  
                                                                 
197  Arkan, tarafindan b) bendinde sayilan esyalari ayri basliklar altinda ele alinmis ve ayrintilariyla 

açiklanmistir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.31-32). 
198  Her ne kadar resmi çevirisinde tasima belgesinden söz edilmekte ise de, tasimada birden çok belge 

kullanildigi dikkate alindiginda tasima belgesi yerine terim olarak yük senedi ya da daha çok bilinen 
haliyle hamule senedi terimlerinden birinin tercih edilmesi gerekir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, 
s.37 dn. 48; önceki CIM düzenlemesi için bkz. a.y., Demiryolu Isletmesinin Sorumlulugu , s.53).  

199  Through bill of lading ya da through consignment note karsiligi “dogru hamule senedi” kavrami pek 
açik olmamakta bunun yerine “direkt hamule senedi” kavrami ya da hamule senedi denildiginde bunun 
tasimanin baslangicindan sonuna kadar tek tanzim edildigi anlasilmalidir (N.I. Franko, a.g.e., s.21; 
Arkan, Demiryolu Isletmesinin Sorumlulugu, s.53). 

200  CMR ve Varsova Konvansiyonu ile karsilastirildiginda; bu her iki konvansiyonda da tasima senedi ve 
hava yük senedi ayrintili olarak düzenlendigi halde tasima sözlesmesi kurulmasinda asli bir rolleri yok 
iken; demiryolu tasimasina iliskin uluslararasi bir sözlesmenin varligi için hamule (yük) senedi 
düzenlenmesi asli bir sözlesme unsurunu olusturmaktadir (Arkan, Demiryolu Isletmesinin 
Sorumlulugu, s.54).  
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Demiryolu tasimalari açisindan yük-hamule senedinin düzenlenmesi zorunlu sart 

olarak COTIF-CIM m.1§1 ve yine sözlesmenin kurulusuna iliskin m.11 §1’de 

gösterilmistir201. Direkt hamule senedi (through consignment note) düzenlenmesi ve 

tasimanin gerçekligine deginen konvansiyon açisindan senet tasima sözlesmesinin 

zorunlu bir unsurudur. Hamule senedi gönderen tarafindan demiryoluna yöneltilen ve 

demiryolu tarafindan imzalanmakla sözlesmenin delili haline gelen aslinda gönderenin 

yazili irade beyanidir. Ayni zamanda hamule senedinde bazi kayitlar gönderenin 

tasiyicidan tasima sürecindeki beklenti ve talimatlari niteligindedir202.  

Tasima belgesi baslikli COTIF-CIM m.12’de hamule senedinin gönderen 

tarafindan doldurulmus bir sekilde sunulacagini belirtirken, senedi düzenleme külfeti de 

gönderen üzerinde birak ilmistir. Ancak demiryollarinca yani tasiyicilarca bos hamule 

senetlerinin ne sekilde olacagi belirlenebilecegi gibi bazi devletlerce kendi ülkeleri 

arasinda gerçeklesen tasimalar için daha basitlestirilmis hamule senetleri tanzimine de 

izin verilmektedir. Bu çerçevede uluslararasi tarifelerden de yararlanilabilecektir. Yine 

13. maddede zorunlu olarak hamule senedinde bulunmasi gereken unsurlar sayilmis ve 

demiryolu tasimalarina özgü gar ve özel teslim tarzina iliskin düzenlemeler de 

belirtilmistir203. Bunlardan önemli bir tanesi gönderilen olarak birden çok kisinin 

yazilmis olmasi halinde esyanin kime teslim edilecegi hususunda tasiyici COTIF-CIM 

m.28§6 uyarinca varis gari mevzuatina göre islem yapacaktir 204. Eger özel bir 

düzenleme yok ise; ve senet metninden gerçek gönderileni ayirt etmek mümkün olmuyor 

                                                                 
201  Yarg. 11. HD’nin 25.06.1979 tar. ve 1979/2362 E., 3338 K. sayili kararinda CIM’in eski haline atif 

yaparken “Diger yandan 539 sayili yasa ile onaylamis olan Demiryolu ile Esya Tasimasina iliskin 
Milletlerarasi Antlasmanin (CIM) 8/1. maddesine göre gönderici demiryolu, hamule senedi ile birlikte 
esyayi tasimayi kabul ettigi anda tasima sözlesmesi aktedilmis olmaktadir” (Kazanci Içtihat Bilgi 
Bankasi) denilmekle CIM hükmü tam olarak uygulamistir. 

202  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.48 dn.11. 
203  Içerik için bkz. Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.50 vd. 
204  Türkçe çeviride “esya fazlasi için” ibareleri yanlis tercüme sonucudur. Oysa Ingilizce  metinde esya 

fazlasi degil, “diger tüm hususlarda” anlamina gelecek sekilde “in all other respects” terimi ile 28. 
maddede düzenlenmeyen teslime iliskin hususlarin varis gari hukukuna göre çözülecegi hükme 
baglanmistir.  
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ise tasiyici hamule senedinde yazilanlardan diledigine esyayi teslimde serbest 

addedilecektir 205.  

COTIF-CIM m.13§4’te hamule senedinin yerini almak üzere, konvansiyonun ve 

eki olan tarifelerin izin vermedigi her hangi bir belge düzenlenemeyecegini açikça 

belirtmistir. Aksi halde artik COTIF-CIM’e tabii bir tasima sözlesmesinin varligindan 

söz edilemeyecektir.  

COTIF-CIM m.12§3’da hamule senedinin en azindan bir nüshasinin gönderme 

ülkesi devletinin resmi lisanlarindan birinde tanzimi gerektigini hükme baglamistir. 

Istisnalar haricinde metnin de Latin harfleri ile doldurulmasi yine bu paragraf hükmü 

geregidir. Tasima sözlesmesinin esasli kaniti olan hamule senedinde geçen esyanin 

kilosu ve sayisina iliskin düzenlemeler açisindan da delil olacagi asikardir. Ancak 

yüklemenin gönderenin sorumlulugunda oldugu sözlesmelerde bu unsurlarin demiryolu 

isletmesi tarafindan kontrol edilmesi ve senet üzerine kayit edilmesi gerekmektedir206. 

Hamule senedinin ikinci nüshasi tasiyici tarafindan m.11§5 uyarinca kaselenip 

gönderene iadesinden sonra bu belgenin esyaya refakat eden bir hamule senedi ya da 

konismento gibi degerlendirilmesi mümkün degildir. Bu konuda Arkan, ikinci nüshanin 

kiymetli evrak niteliginde olmadigini belirtmektedir 207. Bu tespit birinci nüshanin 

kiymetli evrak niteliginde oldugu gibi bir sonucu dogurmakta ise de; gerçek anlamda 

gerek birinci ve gerekse ikinci nüshanin her hangi bir sekilde kiymetli evrak niteligi 

bulunmamaktadir. Sadece tasima sözlesmesinin kuruldugu, esyanin teslimine iliskin 

delil olusturdugu ve  hasar ve/veya ziya halinde dayanilabilir bir belge niteliginde olmasi 

hamule senedine yüklenen önemi göstermektedir (COTIF-CIM m. 11 §3).  

3.2.3.Yükün Tesliminin Sözlesmenin Kurulmasina Etkisi 

COTIF-CIM m.11§1 uyarinca konvansiyona tabi bir tasima sözlesmesinin 

kurulmus addedilmesi için gönderen tarafindan, hamule senedi ile birlikte tasinacak 

                                                                 
205  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.51. 
206 COTIF-CIM m. 11 §4; Ayrica bkz. Glass/Cashmore, a.g.e., Nr.4.09. 
207  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.50. 



 
 
 

69 

esyanin da demiryoluna teslimi ve tasimaya kabul edilmesi sart kosulmaktadir. Tasima 

sözlesmesinin kurulmasi ve buna bagli olarak sorumluluk hükümlerinin devreye 

girebilmesi için hem esyanin hem de hamule senedinin teslimi ve tasimaya kabulü 

sarttir. Tasimaya kabul dahi belli bir sekle baglanmis olup bunun hamule senedi üzerine 

tarihli bir damga olarak ya da saymanlik makine bilgisi vurulmasi seklinde olmasi 

gerekmektedir. Iste demiryolu ile uluslararasi esya tasima sözlesmesi real bir akit olarak 

düzenlenmis ve bu unsurun gerçeklesmesi için her halde hem esya teslimi hem de 

hamule senedi teslimi sarti aranmistir. 

COTIF-CIM m.11§1’de belirlenen açik hüküm karsisinda esyanin tasiyicinin 

tasarruf alanina sokulmasi veya terki yetmemekte; iradi bir sekilde gerek esyanin ve 

gerekse hamule senedinin de tasiyici tarafindan kabulü gerekmektedir208. Malin teslimi 

gerçeklesmis ve ancak henüz hamule senedi tanzim ve kabul edilmis olmadikça ortada 

bir vedia akdi vardir. Tasima sözlesmesi ise ancak hamule senedinin tasiyici tarafindan 

kabulü ile gerçeklesecektir209. 

Esya, tasiyicinin hüküm ve tasarruf alanina sokulduktan ve hamule senedi ile 

birlikte teslim alindiktan itibaren tasima sözlesmesi kurulmustur. Her ne kadar yükleme 

gönderenin sorumlulugunda ise de, demiryolu araci yüklemeye hazir olmadigi için 

yükleme gerçeklesemiyorsa tasima sözlesmesi geregince tasiyicinin gözetim ve denetim 

borcu dogmaktadir 210. Yani tasima sözlesmesi kurulmustur ve gönderen tasima sürecine 

yükleme islerini yapma seklinde katkisi gerekmektedir. Yükleme tasima sözlesmesinin 

kurulmasi için asli bir husus degildir. Burada önemli olan tasiyicinin esyayi ve senedi 

tesellümüdür.    

 

                                                                 
208  Tasima sürecinde uygulanacak kurallarin temeli hamule senedinde yer alir ise de esya ile birlikte 

teslim ve tesellüm aktin kurulmasi için yeterlidir (Glass/Cashmore, a.g.e., Nr. 4.07). 
209  Malin teslimi parçalar halinde yapiliyorsa son parçanin tesliminden önce hamule senedi hazirlanip 

tasiyici tarafindan kabul edilse bile, tasima sözlesmesi kurulmus olamayacaktir (Arkan, Demiryolu 
Tasimalari, s.47). 

210  Aksi yönde görüs için bkz.: Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.47. Yazar, her ne kadar konvansiyonda 
yüklemeye iliskin her hangi bir düzenleme yoksa da tasima senedinde bu görev tasitan üzerinde ise 
esya yüklenmeden önce sözlesmenin kurulmus sayilamayacagini savunmaktadir. Oysa, COTIF-
CIM’in 11.maddesinin 1.paragrafi açiktir; hamule senedi ve esyanin tasima için kabulünü sözlesmenin 
akti için yeterli görmektedir. Burada teslim araca degil, tasiyiciya teslimdir.    
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3.2.4. Konvansiyon Tarafi En Az Iki Devlet Ülkesinden Geçilmesi 

COTIF-CIM m.1’de üzerinden geçilecek tüm ülke devletlerinin konvansiyon 

tarafi devletler olacagindan söz edilmemektedir. Buna karsin tasimanin yapildigi tüm 

demiryolu aglarinin Merkez Ofisi’nce listeye alinmis olmasi da sarttir. Zira COTIF-CIM 

m.10§1 geregince Konvansiyona taraf olan devletler ancak, ülkelerindeki hatlari listeye 

kaydettirebilirler. Bu hususlar birlikte degerlendirildiginde konvansiyonun 

uygulanabilmesi için; üzerinden geçilen her devletin COTIF-CIM üyesi olmasi 

gerekmektedir 211. Tasima sözlesmesi uyarinca takip edilecek yolda taraf olmayan bir 

devlet ülkesinden geçilmek durumunda kalinirsa artik tüm tasima açisindan COTIF-CIM 

uygulama alani bulamayacaktir 212. Ancak burada belirleyici olan tasima sözlesmesinde 

takip edilmesi gereken yol olarak belirlenmis güzergah olup; fiilen takip edilen yol eger 

sözlesmede belirlenenden farkli ise yine de COTIF-CIM’e tabi tasimanin varligi kabul 

edilecektir. 

Kural olarak gönderen ile gönderilen gari ayni devlet ülkesi sinirlari içinde 

bulunsa bile bir baska devlet ülkesinden geçiliyor ise tasima COTIF-CIM’e tabiidir. 

Ancak bunun iki istisna si m.2§1 altinda düzenlenmistir. Bu durumda transit tasimanin 

yapildigi hatlarda tasima gönderen devlet tasiyicisi tarafindan yapiliyorsa ya da ilgili 

devletler bu tasimanin uluslararasi olmadiginda mutabik ise bu durumda söz konusu 

tasimalar COTIF-CIM’e tabi olmayacaktir. Yine, §2’de üçüncü bir istisnaya daha yer 

verilmektedir:  Söyle ki; komsu iki devletin garlari arasinda yapilan tasimalar, bir 

üçüncü devletin ülkesinden geçiyor olmalidir. Ayrica tüm bu üç devletin hatlari tek bir 

tasiyici demiryo lu tarafindan isletilmelidir. Bu hatlar için  ilgili devletlerde ayrik 

düzenlemeler yoksa iç tasimaya iliskin hükümler uygulanacak ve COTIF-CIM uygulama 

alani bulmayacaktir.  

                                                                 
211  Arkan, Demiryolu Isletmesinin Sorumlulugu, s.51; Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.47. 
212  Taraflarca akdedilen tasima sözlesmesi parçalara bölünemeyen bir bütün olarak degerlendirildiginde 

bu türden arada dahi olsa üzerinden geçilen bir devlet Konvansiyon tarafi degilse tüm tasima COTIF-
CIM uygulama alani disinda kalacaktir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.33). 
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3.2.5. Tasimanin Listede Yer Alan Hatlar Üzerinde Yapilmasi 

Tasima sirasinda en az iki taraf devlet ülkesinden geçilmesi COTIF-CIM’in 

uygulanmasi için yeterli degildir. Ayrica tasimanin yapildigi demiryolu hatlarinin da 

COTIF m.9§2 b.e) uyarinca tutulan listeye de kayitli olmasi gerekir213. Bu listeye ancak 

taraf devlet demir yolu hatlar i kayit edilebilir ve taraf devletlerin listeye kayit edilmemis 

demiryollarinda tasima öngörülmekte ise yine COTIF-CIM uygulama alani bulamaz214. 

Ilgili devletin demiryolu hattinin listeye alinmasinda COTIF 10. madde uyarinca takdir 

yetkisi vardir. Listeye alinmasi bildirilen bir hat bildirimden itibaren 1 ay geçmekle 

listeye dahil sayilir; listeden silinmesi bildirilen bir hat ise bildirimden itibaren 1 ay 

geçmekle listeden silinir. Ancak öncelikle bu bildirimler taraf devlet otoritelerine yapilir. 

Listeye bildirilmeyen bölgesel ya da küçük ölçekli hatlarda tasima gerçeklesirse artik 

COTIF-CIM uyarinca yapilan bir tasimadan söz edilemez.  

Kara, deniz ve içsu yollarinin da COTIF m.3§2 uyarinca listeye alinmasi 

mümkündür 215. Bu yollar boyunca demir yolu aracinin ilgili türden tasima yöntemleriyle 

karma olarak tasinmasinin olasi oldugu tespit edilmistir. Bu türden yollar iki taraf devlet 

arasinda sinir teskil ediyorsa; birlikte listeye alma talebinde bulunulmasi gerekmektedir. 

Denizyolunun listeye alinmasi halinde listeye alinma talebinde bulunan devlet COTIF-

CIM m.48’de öngörülen sorumluluktan kurtulmayi çekince olarak ileri sürebilmektedir; 

ancak bunun disinda bir sorumluluktan kurtulma ya da sinirlama söz konusu 

olamayacaktir 216. Görüldügü üzere COTIF-CIM aslinda karma tasima seklinde tezahür 

                                                                 
213  N.I. Franko, a.g.e., s.20. 
214  Listeye kayitliyken daha sonradan listeden çikarilan hatlarin kullanimi konusunda tasima sözlesmesi 

var ise, bu hatlarin kullanilmasindan dogan sorumluluk ve rücu iliskisi COTIF-CIM’e göre 
belirlenecektir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.34). 

215  Türkçe metinde kara yolu yerine hava yolunun listeye alinabilecegine deginilmekte ise de; orijinal 
metinde bu, kara yolu oldugu için havayolunun listeye alinmayacagi, digerlerinin alinabilecegi anlami 
çikarilmasi gerekir.  

216  Türkiye, Sirkeci-Haydarpasa ve Tatvan-Van arasi yollari da listeye aldirmistir. Ancak COTIF-CIM 
48.maddesinde belirtilen özel sorumluluktan kurtulma nedenlerini de kabul etmistir (Arkan, 
Demiryolu Tasimalari, s.35). 
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eden bu tasimalari da uygulama alanina dahil etmis gözükmektedir. Ancak burada esas 

tasimanin demiryolunda gerçeklestigi de asikardir217.  

3.2.6. Bedel Unsuru 

COTIF-CIM’de tasima sözlesmesinin bir bedel karsiligi yapilacagina iliskin 

CMR ve VK’nin aksine özel bir hüküm yoktur 218. Fakat COTIF-CIM m.11§1’e göre, 

hamule senedine saymanlik kasesi ya da damgasinin vurulmasi ile sözlesme kurulmus 

olmaktadir. Yine tarifelerin varligi sürekli tarifelere yapilan atiflar, m.11§2’de belirtilen 

masraflar dikkatle degerlendirildiginde uluslararasi demiryolu tasima sözlesmelerinin 

bedel karsiligi yapilmasi gerekmektedir. Bunun yaninda m.15§2’de getirilen 

düzenlemeler de tasima sözlesmesinin bir bedel karsiligi oldugunu ortaya 

koymaktadir219.  

COTIF-CIM m.8§4 b.f)’de açikça tasima parkurunun bir kisminda dahi ücret 

hesaplamaya elverissiz bir sekilde hamule senedi düzenlenmesi gereken durumlar da 

taraf devletlerin COTIF-CIM’e aykiri antlasmalarla düzenleme getirmeye cevaz 

vermektedir. Sirf bu düzenleme dahi uluslararasi demiryolu tasima sözlesmesinin bedel 

karsiligi yapilmasi geregini ortaya koymaya yetmektedir. Kisacasi açik bir bedelden söz 

edilmemekle birlikte Konvansiyon içinde yer alan degisik hükümler demiryolu tasima 

sözlesmelerinin de bedel kars iligi aktedilmesi gerektigini ortaya koyar niteliktedir.  

                                                                 
217  Özellikle havayolu ile demiryolu tasimasinin birlikte oldugu durumlar COTIF-CIM’de düzenlenmemis 

ve havayolunun listeye alinmasina yer verilmemistir. Zira, hava yolu ile demiryolunun birlikte 
kullanildigi tasimalarda asli tasima sözlesmesinin hava tasimaya yönelik oldugu bir gerçekliktir. Asil 
yol havayolunda kat edilmekte basta ya da sonda bir kisim yol ise demir yolu ile kat edilmektedir. 
Oysa COTIF-CIM’in düzenledigi husus asil tasimanin demiryolu ile yapildigi ve sadece arada belli 
süre diger yöntemlerin kullanilmasi söz konusudur.  

218  Bkz.: Birinci Bölüm 1.3 ve 2.2.3. 
219  Tasimanin ücret mukabili oldugu ve her tasitan için ayni tarifelerin uygulanmasi zorunluluguna 

deginilmektedir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.79-80; N.I. Franko, a.g.e., s.30).  
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3.2.7. Tasiyicinin Tasima Zorunlulugu  

COTIF-CIM, diger bütün konvansiyon ve kurallarin aksine220, demiryolu 

tasimasinin kamu hizmeti ve tekelci idarelerce yapildigini dikkate alarak 3.maddesinde 

tasima zorunlulugu getirmistir. Gönderen; gerek COTIF ve COTIF-CIM, gerekse 

tamamlayici hükümler ve tar ifelere uygun davrandigi sürece tasiyici tasima sözlesmesi 

yapmak zorundadir. Aksi takdirde tasiyiciya karsi COTIF-CIM m.3§5 son fikrasi 

uyarinca sorumluluk ve zararlarin tazmini için talepte bulunulabilir. Iste bu zorunluluga 

aykiri davranis halinde ortada her hangi bir tasima sözlesmesi dahi yok iken, COTIF-

CIM uygulama alani bulacak ve esya tasitma ihtiyaci içinde bulunan kisilerin tazmin 

talebinde uygulanacak hukuk olarak devreye girecektir221. 

3.3. COTIF-CIM Disinda Uygulanacak Diger Hukuk Kaynaklari 

3.3.1 Genel Olarak  

COTIF-CIM m.2, uygulama istisnalarina yer vermistir. Ayrica COTIF-CIM 

m.9’da iki veya daha fazla devletin tamamlayici hükümler düzenlemelerine izin 

vermistir; ancak bunlari merkez ofise bildirmeleri lazimdir. COTIF-CIM m.10’da ise; 

konvansiyon, tamamlayici hükümler ve uluslararasi tarifelerin bulunmadigi durumlarda 

kanunlar ihtilafi kurallari da dahil olmak üzere ulusal hukuk uygulanacaktir222. Burada 

bahsi geçen ulusal hukuk, hak sahibinin basvurdugu yargi merciinin hukukudur (lex 

fori).  

                                                                 
220  KTK m.5/6’da da tasima zorunlulugu makul bir neden olmaksizin ve zorunlu haller disinda tasimadan 

kaçinmama seklinde gerek ulusal ve gerekse Uluslararasi  karayolu tasimalarinda getirilmis 
durumdadir. 

221  Burada tasiyicinin sözlesmeye degil COTIF-CIM düzenlemesine aykiri tutum ve davranisi nedeniyle 
sorumlulugundan söz edilecektir (Glass/Cashmore, a.g.e., Nr.4.05).  

222  Sanli, Uygulanacak  Hukuk, s.47. 
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3.3.2. COTIF-CIM Hükümlerinin Atifta Bulundugu Hukuk 

Tasima sözlesmesinde öngörülen tasima isi her ne kadar birden çok devletin 

ülkesinden geçerek gerçeklesiyor ise de varis ve kalkis garlari ayni devlet ülkesi sinirlari 

içinde bulunuyorsa ilgili devlet ile söz konusu devlet arasinda özel bir antlasma ile bu 

tasimanin COTIF-CIM’e tabi olmamasi kararlastirilabilir223. Yine söz konusu transit 

hattin isletmecisi ile varis ülkesi demiryolu  isletmecisi ayni ise bu tasimalara COTIF-

CIM uygulanmayacaktir. Ancak hangi devlet hukukunun uygulanacagina iliskin de 

konvansiyonda her hangi bir düzenleme yoktur. Bu durumda özel bir anlasma yoksa 

tasimanin gerçeklestigi kisimlara göre uygulanacak hukuk tespiti cihetine gidilmelidir.224 

COTIF-CIM m.8’de ayrica kendisinin uygulanmasinin istisnalarini dört paragraf halinde 

saymis ve bu tasimalarda uygulanacak hukukun ne oldugunu direkt olarak göstermis ise 

de bunlara uygun özel sözlesme hükümlerine cevaz verilmistir225.  

COTIF-CIM m.10’da genel olarak lex fori’ye atif yapan kanunlar ihtilafi 

kurallarina da yer verilmistir226. Bunun disinda esyanin teslim islemleri ve yüklemeye 

iliskin sorunlarda gönderme garinin bulundugu yer hukuku uygulanacaktir (COTIF-

CIM, m.20§1-2). Bunun yaninda gönderilen esyadaki fazlaliklara iliskin hususlar 

m.28§6 geregi varis yeri hukukuna tabii iken; tasima süreci belirli bir noktada kesilir ve 

gönderence gerekli talimatlar makul sürede verilemezse bu durumda esya ile ilgili 

sorunlarda m.33§6 geregi malin bulundugu yer hukukuna (lex rei sitae) göre çözüm 

üretilmeye çalisilacaktir.  

                                                                 
223  COTIF-CIM m.2§1-b) uyarinca devletler arasi özel nitelikteki andlasma ve konvansiyonlar öncelikle 

uygulanacak olmakla; COTIF-CIM üst ve kapsayici bir konvansiyon niteligindedir. 
224  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.38. 
225  Gönderenlere ait vagonlarin tasinmasina 1. Ek Yönetmelik RIP; Konteyner tasimalarina 3. Ek RICo;  

Koli ve ekspres tasimalar için de RIEx düzenlemelerine uygun özel hükümler saptanmasina izin 
verilmistir.   

226  Sanli, Uygulanacak Hukuk , s.49-50.  
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  3.3.3.Tasima Sözlesmesinde Kararlastirilan Hukuk 

COTIF-CIM m.2§2’de hamule senedine kayitla hukuk seçimine su sartlarla izin 

verilmistir: Birincisi komsu iki devletin garlari arasinda yapilan tasimalar olmasi; 

ikincisi bir üçüncü devletin demiryollarindan geçilerek yapilan tasimalarda tüm 

demiryollarinin tek bir isletme tarafindan isletilmesi hallerinde ilgili devletler 

hukukunda engelleyici bir düzenleme yok ise demiryollari için öngörülen iç hukuk 

mevzuati uygulama alani bulacaktir. Burada gönderene, tasima sözlesmesinin bir asli 

unsuru olan hamule senedine kayit konularak esyayi COTIF-CIM’e veya hatti isleten 

demiryolunun bagli oldugu mevzuata göre tasitmak konusunda seçimlik yetki 

verilmektedir. Yoksa gönderenin sinirsiz hukuk seçimI yetkisi yoktur. Gönderen bir kere 

seçimini yapip hamule senedini düzenledikten ve senedi tasiyiciya teslim ettikten sonra 

tek tarafli olarak bunu degistirme yetkisini de kaybetmis olacaktir.  

Ayrica tasima sözlesmesinde bir hukuk seçimi söz konusu ise, yukarida 

belirtildigi üzere227, COTIF-CIM atfi ile ulasilan hukukun kanunlar ihtilafi kurallari 

cevaz verdigi ölçüde taraf iradeleri ile seçilen hukuk da tasima sözlesmesinde uygulama 

alani bulacaktir228. 

3.3.4. Tamamlayici Hukuk Kurallari 

Tamamlayici hukuk kurallari, COTIF-CIM’e taraf olan devletlerin kendi 

aralarinda uygulanmak üzere kararlastirdiklari kurallar ile OTIF ve ilgili devletlerce 

belirlenen uluslararasi tarifelerdir.  

Taraf devletlerin kendi aralarinda akdettikleri antlasmalar ile özel düzenlemeler 

öngörülmüs ise bunlarin COTIF-CIM’e oranla öncelikle uygulanmasina COTIF-CIM 

m.66 ile izin verilmistir. Ayrica taraf devletlerin COTIF-CIM’e aykiri olabilmesine izin 

verilmeyen durumlarda COTIF-CIM’le uyumlu, izin verilen durumlarda ise ayrik 

sekilde tamamlayici hükümler koyma yetkisi taninmistir. COTIF-CIM’e aykiri 

                                                                 
227  Bkz.: Birinci Bölüm 1.9.3 ve 2.3.2. 
228  Seçilen hukuk, ilgili devletin maddi hukuku degil, o devletin kanunlar itilafi kurallari ile ulasilan 

maddi hukuktur (Sanli, Uygulanacak Hukuk, s.51).  
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tamamlayici hükümler koyma yetkisinin COTIF-CIM’de tanindigi hususlarda konan 

tamamlayici kurallarin COTIF-CIM’den öncelikle uygulanacagi da asikardir. COTIF-

CIM m.9’da açikça bu hususlarda tamamlayici hükümlerin konulabilmesi ve içerigine 

iliskin belirlemelerde bulunulmustur229. Söz konusu tamamlayici kurallar esas itibari ile 

yeni kurallar degil COTIF-CIM’in uygulanmasina yönelik, yorumlayici kurallar olup 

ilgili devletlerde yasa yapma teknigine uygun bire sekilde çikarilmasi ve Merkez Ofise 

bildirilmesi gerekir. 

COTIF-CIM’e aykiri düsmeyen kurallarin tamamlayici kurallar olarak taraf 

devletler arasinda antlasmalar ve tarifeler yolu ile uygulamaya sokulmasi mümkündür.  

Buna karsi COTIF-CIM’in açikça kendi düzenlemelerine aykiri tamamlayici kurallar 

konulmasina izin verdigi ve esyanin niteligine göre belirlenen 8.maddenin 

4.paragrafinda sayilan esyalarin230 tasinmasina özgü antlasmalar yapilmasina da izin 

verilmistir.  

Bir somut olayda ilk olarak uygulanacak olan COTIF-CIM’in hükümleridir. 

Daha sonra tamamlayici kurallar ile uluslararasi tarifeler, eger hala sorun çözülmemisse 

ulusal hukuk uygulanacaktir. Bu silsile COTIF-CIM m.10§1’de belirtilmistir. Adi geçen 

tarifeler, COTIF-CIM’de tanimlanmamis olmakla birlikte en az iki taraf devlet 

demiryolu isletmesi arasinda uygulanmak üzere çikarilmis ve hukuk metni haline 

getirilmis düzenlemelerdir231. Bu tarifeler de  açikça COTIF-CIM’de izin verilmedikçe 

konvansiyon kurallarina aykiri ve kurallari bertaraf edecek düzenlemeler getiremezler.  

                                                                 
229  Bu düzenlemeler DCU (Dispositions Complementaires Uniformes) olarak anilmakta ve genellikle 

demiryolu isletmelerince çikarilmakta olup çok sayida demiryolu isletmelerince uygulanarak 
tamamlayici hükümlerde dahi belirli ölçüde yeknesaklik saglanabilmektedir. 

230  Iki veya daha çok devlet bir antlasma  ile, kiymetli evrak niteligi olan hamule senedine kaydi yapilan 
esya, teslim için hamule senedinin 2. nüshasinin sart kosuldugu esya, gazete, fuar ve sergi esyasi, 
frigofirik kullanilmasini zorunlu kilan esya, parkurun bir kisminda ücret hesabi yapilmasina uygun 
olamayan hamule senedi ile tasinan esya, kayden gönderilen esya tasimalarinda COTIF-CIM’e aykiri 
düzenlemeler getirebilecektir.   

231  Aslinda en az iki devlet tarafindan hazirlanip uygulanan tarifeler, ayni zamanda COTIF-CIM 
çerçevesinde tamamlayici hukuk kaynaklarindadir (Arkan, Demiryolu Tasimalari,  s.42 dn. 69).  



 
 
 

77 

Bunlara ek olarak ücret ve masraflarin belirlenmesinde Uluslararasi tarifeler ve 

OTIF 232 tarafindan COTIF-CIM’e aykiri düseme yen düzenlemelerde bulunulmaktadir. 

Bunlar da uluslararasi demiryolu tasima sözlesmelerinde uygulanacak tamamlayici 

hukuk kurallaridir.  

3.3.5. Milletlerarasi Özel Hukuktan Kaynakli Baglama Kurallari  

COTIF-CIM, taraf devletler açisindan milletlerarasi özel hukukun baglama 

kurallari ile varilacak bir hukukun tasimaya uygulanmasina cevaz vermeyecek sekilde 

düzenlenmistir. COTIF-CIM kurallari esas itibari ile emredici bir sekilde 

olusturulmustur. Ancak m.10§1 geregi en son bazi sorunlarin çözümünde ulusal 

hukukun uygulama alani bulacagi tespit edilmekle emredicilik yumsatilmistir.  

COTIF-CIM m.10§2, kanunlar ihtilafi kurallari da dahil olmak üzere hak 

sahibinin haklarini kullanmaya kalkistigi ülke hukukunun bahsi geçen ulusal hukuk 

oldugunu da açikça belirlemistir (lex fori) 233. Iste bu asamada varilan ulusal hukukun 

baglama kurallari ile ulasilan maddi hukuk normlari da son sirada uygulanacak hukuk 

olarak karsimiza çikacaktir. Ancak bu ulasilan hukuk sadece COTIF-CIM ve 

tamamlayici hukuk kurallari ile çözüm bulunamayan hususlarda ki; çok istisnai bir 

sekilde karsimiza çikacaktir. Yükün gönderen garina teslimi veya gönderilen tarafindan 

gönderi garindan tesellümüne iliskin hususlarda o yer hukuklari kanunlar ihtilafi 

kurallari ile birlikte uygulama alani bulacaklardir.  

3.3.6. Incoterms  ile Milletlerarasi Ticari Örf  ve Adet 

Uluslararasi satim ve mal teslimi ile ilgili olan Incoterms ve bu hususla ilgili 

milletlerarasi ticari örf ve adetler de özellikle riskin kime ait oldugu konulari ile hasar ve 
                                                                 
232  Uluslararasi Demiryolu Tasimalari Devletlerarasi Örgütü (Organisation Intergouvernementale pour les 

Transport Internationaux Ferroviaries); COTIF’in 1. maddesi 1.paragrafi uyarinca uluslararasi hukuki 
yeknesakligi saglamak ve mevcut konvansiyon ve kurallarin uygulanmasini saglamak amaci ile 
kurulmustur.   

233  Ulusal hukuk özel atifta bulunulan ulusal hukuklari bertaraf edemeyecektir. Çünkü özel atiflarin 
bulundugu durumlarda artik halen COTIF-CIM uygulaniyormus gibi kabul edilmek gerekmektedir 
(Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.43). 



 
 
 

78 

ziya halinde hak sahibi ve rücu iliskilerini tespitte yardimci kaynaklar olarak uygulama 

alani bulabileceklerdir234. Bu türden genel uygulama ve ticari örf ve adet konumuna 

gelmis kurallar her ne kadar asli hukuk kaynaklari olarak rol üstlenmeseler de  yardimci 

ve yoruma katkida bulunan kaynaklar olarak ve de genel hukuk kaynaklar indan öncelikli 

olarak uygulanabilecektir235.  

4. ESYANIN DENIZYOLUYLA TASINMASINA ILISKIN 
LAHEY (LK) VE LAHEY-VISBY (LVK) ILE HAMBURG 
KURALLARI  

4.1. Genel Olarak 

Deniz tasimaciligi, basli basina risk li ve tasiyana yükledigi çok büyük yatirim 

ihtiyaci ile her hangi bir sekilde özel yasal ya da uluslararasi konvansiyon benzeri 

düzenleme bulunmaksizin gelismistir. Bunun sonucu olarak, tasiyan sorumsuzluguna 

iliskin kurallari serbestçe tasitana kabul ettirmistir. Sanayi ve teknolojide gelismeler, 

çarter sözlesmelerinden ziyade tasima sözlesmelerinin yayginlasmasi, gemilerin teknik 

gelismislikleri ve güçlü deniz tasima sirketlerinin ortaya çikmasi ile bu güçlü 

tasiyanlarin, tasitanlara karsi sorumsuzluk kayitlari ile korunmalarina ragmen 

tasitanlarin korumadan yoksun oluslari sonucu uluslararasi alanda uygulanacak bir 

kurallar silsilesi ihtiyaci kendini göstermistir 236. 

4.2. Lahey ve Lahey/Visby ile Hamburg Kurallari 

Uluslararasi tasima sözlesmelerine uygulanacak hukuka yeknesaklik ihtiyaci 

sonucu, öncelikle Uluslararasi Hukuk Birligi (ILA) tarafindan baglayici olamayan 

tavsiye nitelikli 1921 tarihli Lahey Kurallari hazirlanmistir. Bu kurallar 1924 yilinda 

Brüksel Konvansiyonu adi altinda bir uluslararasi konva nsiyon olarak kabul görmüs ve 
                                                                 
234  Debattista, a.g.e., s.14 vd;  uluslararasi satim söz konusu oldugunda alicinin tasiyicidan talep haklarini 

tasima sözlesmesi ve tasimaya iliskin belgeler belirlemektedir. Bu çerçevede tasitan-gönderen, 
gönderilen ve ilgililerin tespitinde alim satimda kullanilan Incoterms büyük önem arz edecektir. 

235  Bkz.: Birinci Bölüm 1.9.5 ve 2.3.5. 
236  Diamond, a.g.e., s.226-227; Yazicioglu, Hamburg Kurallari , s.1 vd.  
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sonra da Lahey Kurallari olarak anilmaya devam etmistir. Aslinda uluslararasi deniz 

tasima sözlesmesi ile ilgili her türlü soruna çözüm bulmaktan öte, sadece konismento 

sartli tasimalara ve konismentoya iliskin belirli kuralla r getirmistir 237.  

LK, dünya genelinde kabul görmüs238 ancak hukuk birliginden çok, iç hukuklara 

alinmasina izin verilen sistem sonucu hukuk benzerligini saglamistir. Yeknesakliga 

yönelik uyarlamak üzere 1959 yilindan itibaren CMI (Comite Maritime International) 

tarafindan çalismalara baslanmis ve 1968 yilinda bir konferansta Visby Kurallari239 

olarak anilan Protokol imzaya açilmis ve 23.06.1977 tarihinde ancak yürürlüge girmistir. 

Bu degisiklikler sorumluluk sinirlamasina iliskin ve yardimcilar ile sözlesme disi 

sorumluluga iliskin hükümler disinda240 çok önemli degisiklikler olmamis konferanstan 

beklentiye uygun sonuç alinamamistir 241. Kaldi ki, degisiklikler bu denli küçük çapli 

olmasina ragmen Lahey Kurallari kadar büyük ölçüde kabul görmemistir242. 

Bunun üzerine, BM tarafindan mevcut sorumluluk sistemine karsi ileri sürülen 

elestirileri dikkate alan ve tasitanlarin menfaatlerini gözetecek bir sekilde UNCITRAL 

(United Nations Commission on International Trade Law) görevlendirilmis ve gerekirse 

yeni bir konvansiyon ha zirlama konusunda da yetki almistir. On yili askin bir çalisma 

sonunda Hamburg’da toplanan 06-31 Mart 1978 tarihlerinde düzenlenen BM Denizde 

Esya Tasima Konfe ransi’na LVK’ya alternatif bir metin olarak Hamburg Konvansiyonu 
                                                                 
237  Konismentoya Müteallik Bazi Kaidelerin Tevhidi Hakkindaki Milletlerarasi Konvansiyon 

(International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading) 
25.08.1924 tarihli konvansiyon 14.02.1955 tarihinde 6469 sayili kanun ile onaylamis ve 04.01.1956 
tarihi itibari ile yürürlüge sokmustur. Ayni zamanda TTK içinde de bu kurallar islenmis olarak yer 
almaktadir (Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.2, dn.3).  

238  Lahey Kurallari’nin amacina ulastigi konusunda bkz. Diamond, a.g.e., s.226. 
239  Konismentoya Müteallik Bazi Kaidelerin Birlestirilmesi Hakkinda 25.08.1924 tarihli Brüksel 

Konvansiyonu’nun Tadiline Dair Protokol. (Protocol to Amend the International Convention for the 
Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading, Signed at Brussels on 25th August 
1924.) Görüldügü gibi Visby Kurallari Lahey Kurallari içine islenebilecek ve sadece belirli kurallara 
yönelik degisiklikler getiren kurallardir. Yapilan degisikliklerle de LK’ya taraf olan Türkiye’nin henüz 
taraf olmadigi LVK “...modern deniz tasimaciliginin gereksinimlerini karsilayabilir…” degildir 
(Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.4). 

240  Diamond, a.g.e., s.228; Hakan Karan, “The Process of Revising Liability Limits Under International 
Maritime Conventions” Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armagan, Ankara, 2003, s.431 vd. 

241  Ancak gelinen asamanin da LK’ya göre daha ileri bir asama oldugu gönderen,tasiyan ve gönderilen 
arasinda daha dengeli hükümlere dogru bir düzenleme getirildigi hakli olarak belirtilmektedir (David 
G. Powles, “The Carriage of Goods by Sea Act 1971”, JBL, 1978, s.141). 

242  Diamond, a.g.e., s.226; Karan, Liability Limits, s.432. 
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sunulmus ve son sekliyle büyük bir çogunlukla kabul edilmistir243. Türkiye’de dahil 

olmak üzere tasimacilik sektöründe ileri hiçbir devlet, baslangiçtaki görüs ayriligindan 

olsa gerek244, konvansiyona henüz taraf olmamislardir245. Tasdik eden yirmi devlet 

sayisi sarti çok geç gerçeklesmis ve bundan da bir yil geçmekle 01.11.1992 tarihi itibari 

ile Hamburg Konvansiyonu yürürlük kazanmistir.246  

Sonuç olarak, uluslararasi deniz tasima sözles melerine uygulanmakta olan LK, 

LVK ve HK olmak üzere üç farkli kurallar bütünü vardir. Ayrica, LK’da öngörülen 

sistemden dolayi bu kurallari iç hukuka alip degistiren taraf devletler uygulamasi da 

farkliliklar göstermektedir 247. Uluslararasi yeknesaklik ihtiyaci da açik ve somut bir 

vakiadir. Bu baglamda uluslararasi deniz tasimalarina iliskin getirdigi kurallarin gerek 

CMR ve gerekse VK ile uyumlu olusu248 ve her boyutuyla249 uluslararasi deniz 

tasimalarini ele alisi karsisinda HK basarili bir sonuç olarak ortaya çikmistir250.  

                                                                 
243  31.03.1978 tarihinde Türkiye’nin de katildigi toplam 78 katilimci devletin oybirligi ile taraf devletlerin 

imza ve kabulüne sunulmustur. Konvansiyon süreci için bkz. Erdogan Göger, “Denizde Esya Tasima 
Konvansiyonu Hakkinda Genel Bilgiler”, Batider , 1980, C.X, S.3, s.601 vd. 

244  Hamburg Kurallari’da bir çok devletin beklentisini yansitmak için asgari müsterekleri (lowest common 
denominators) yansitmakla; ve terimlerde tam bir yeknesak uygulama saglamasi mümkün 
görünmemekle, olmasi gereken sekilde hazirlanmis degildir (William Tetley, “The Hamburg Rules-A 
Commentary”, LMCLQ, 1979,  s.4).  

245  Çaga, Konferans , s.324 vd.; Yüksel Sahin, “Deniz Tasimaciliginda Lahey, Lahey/Visby Kurallari 
ile Hamburg Kurallarinin Karsilastirilmasi”, Yayinlanmamis Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, 1999, 
s.4. 

246  Ayrintili hazirlanma süreci için bkz. Yazicioglu , Hamburg Kurallari, s.5 vd.  
247  Türkiye LK’ya hem taraf olmus; hem de TTK sistemine entegre etmis ve böylece LK sistemi deniz 

tasima hukukumuz açisindan temel kaynak halini almistir. Ancak degisiklikler için gerekli süreci 
tamamlamayan Türkiye degisikliklere taraf olmamistir. Özellikle sorumluluk limitlerinde asiri asinma 
dikkate alinarak bu degisikliklerin Türkiye tarafindan da kabul edilmesi gerektigi gerekir (Karan, 
Liability Limits , s.435 ve 443). 

248  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.10. 
249  Ziya ve/veya hasar sorumlulugu yanin da gecikme sorumlulugu da artik Uluslararasi bir konvansiyon 

tarafindan düzenle nmis olmaktadir (Emine Yazicioglu, “Deniz Yolu Ile Esya Tasimalarinda Geç 
Teslimden Ileri Gelen Zararlardan Sorumluluk”, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armagan-MHB, Y.22, 
S.2, Istanbul, 2002, s.1040). 

250  LK ve LVK’ya göre ilerlemeyi kabul eden fakat varilan sonucun sadece bir compromise - dengeleme 
oldugunu, kullanilan kavramlarin net bir tanimlamasinin yapilamadigini ve katilimcilarin yarisina 
yakininin yazinla metinden tatmin olmadigini belirten ve sonucu çokta basarili bulmayan görüs için 
bkz. Tetley, A Comment ary, s.20.  
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4.3. Uygulama Sartlari 

LK m.10’da, konvansiyona taraf devlet ülkesinde düzenlenen her konismentoya 

uygulanmak üzere hazirlanmis gözükmektedir. Ancak Türkçe çevirisinde “…akit 

devletlerden biri tarafindan tanzim edilen her konismentoya…” ibarelerine yer vermis 

ise de; burada kastedilenin devletin kendisi tarafindan konismento tanzimi olmadigi 

asikardir. LK m.10 aslinda uluslararasi tasima sözlesmesinin varligi sartini da 

aramamaktadir. Konismentonun taraf olan devlet ülkesinde düzenlenmis olmasi sartiyla 

ulusal tasima sözlesmelerine uygulanmasi söz konusudur 251. Çünkü LK, uluslararasi 

tasimalari degil, konismentoya iliskin yeknesakligi hedeflenmistir. 

Uygulama maddesinin muglak ifade edilmesinin sonucu olarak LK252, Visby 

Kurallari ile tadil edilirken 10. maddede esasli degisiklik yapilmis ve LVK’nin sadece 

konismentolu uluslararasi deniz tasimalarinda uygulanmasina yönelik düzenleme 

getirilmistir. Bu düzenlemeye göre iki ayri devlet ülkesi limanlari arasinda yapilan 

tasima sözlesmelerinde Lahey/Visby Kurallari’nin uygulanabilmesi için; ya konismento 

bir taraf devlet ülkesinde hazirlanmis olacak253 ya da tasima bir taraf devlet ülkesinde 

bulunan bir limandan yapilacak254 yahutta sözlesmenin delilini olusturan veya 

sözlesmeyi kuran konismentoda hukuk seçimi yoluyla bu kurallara ya da kurallari iç 

hukuk haline getirmis ülke hukukuna (paramount klozu) atifta bulunulacak tir255. 

                                                                 
251  LK’nin TTK’ya göre ulusal ve uluslararasi tasimalarda  öncelikle uygulanacagi hususunda bkz.: Hakan 

Karan, “Yargitay’in Konismentolu Tasimalar Hakkinda 1924 Tarihli Lahey Kaideleri’ni Uygulamasi 
Geregi”, Ticaret Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar , XVII, 09-
10 Haziran 2000, Ankara, s.229, s.240; Emine Yazicioglu, “Lahey Kurallari ile Türk Ticaret Kanunu 
Arasinda Uygulanacak Kurallar Sorunu”, DHD, Y. 4, S.3-4, Istanbul, Eylül-Aralik 1999, s.39. Ayrica 
LK’nin Türkiye açisindan aynen degil, ancak TTK’da düzenlendigi sekliyle geçerli oldugu hususunda 
katilmadigimiz görüsleri için bkz. a.y., “Uluslararasi Deniz Tasimalarinda Uygulanacak Kural 
Sorunu”, Gündüz Aybay’in Anisina, DHD , Y.5, S.1-4, Ocak-Aralik 2000, s.50, s.55;  

252  Bu muglakliga ve konismento sartina karsin, LK’da tasima sözlesmesine uygulanacak hukuku 
koymaktadir. Sadece konismentoya uygulanacak hukukun konuldugu söylenemez (Karan, Lahey 
Kaideleri, s.236-237).  

253  Diamond, a.g.e., s.257. 
254  Diamond, a.g.e., s.258. 
255  Bu hüküm borç iliskilerine hakim sözlesme serbestisi prensibini tanimis olmakta ve ulusal hukuklarin 

tanidigi ölçüde seçili hukuk olarak uygulamaya olanak vermektedir (Diamond, a.g.e., s.258; Erdogan 
Göger, “Navlun Mukavelelerinde Kanunlar Ihtilafi”, Adalet Dergisi, Kasim-Aralik-1960, Y.51, S.11-
12, s.1030). 
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Bu üç ihtimalden birinin varligi halinde konismentolu tasimaya256 uygulanacak 

kurallar LVK olacaktir. Görüldügü üzere, LVK taraf devlet ülkesine dogru yapilan 

tasimalari uygulama alanina almamis, sadece taraf devlet ülkesinden yapilanlari esas 

almistir257. LK ise, bu hususta 10.maddede sadece taraf devletlerce hazirlanan 

konismentolara uygulanmaktan söz etmekte ve  düzenleme yerine göre uygulanmaktadir.  

Buna karsin, HK’nin uygulama sartlari 2. maddede genis bir sekilde, tartismaya 

mahal vermeyecek ayrintida düzenlemistir. Tasimanin belgelendirmesi ile ilgili olarak 

özellikle HK, daha genis bir perspektifi kabul etmistir258. Buna göre gönderme ya da 

varma yeri konvansiyon ülkesi olan tasimanin iki ayri devlet ülkesi limanlari arasinda 

yapilmasi gerekir. HK’da konismento temelli tespit ye rine, tasima sözlesmesi temelli 

uygulamaya yer verilmistir. Söyle ki; deniz tasima sözlesmesinde tespit edilen yükleme 

limaninin veya bosaltma limaninin ya da yükleme limanlarindan birinin Konvansiyon 

ülkesinde bulunmasi ve gerçek bosaltmanin bu limanda vuku bulmasi gerekir. Ayrica 

konismento veya sözlesmenin delillerini olusturan diger belgelerin taraf devlet ülkesinde 

hazirlanmis olmasi ya da bu belgelerde hukuk seçimi yoluyla HK’ya veya  bu kurallari 

iç hukuk haline getirmis ülke hukukuna atifta bulunulmus olmasi (paramount klozu) 

lazimdir. 

Bu bes ihtimalden birinin gerçeklesmis olmasi halinde HK’ya tabi bir 

uluslararasi tasima sözlesmesinin varligindan söz edilecektir. Ayrica çarter sözlesmeleri 

ile ilgili bir netlik saglanmis ve çarter sözlesmesi uyarinca konismento tanzim edildigi 

takdirde konvansiyonun uygulanacagi HK m.2/3’te uygulamaya uygun bir sekilde kabul 

edilmistir 259. 

                                                                 
256  LVK’yi Ingiliz hukukuna dahil eden kanunda da konismento düzenlenmis tasima olma sarti uygulama 

sartlarinin birincisi olarak ele alinmis ve LVK aynen kabul edilmistir (Karsilastirma için bkz. Powles, 
Act-1971, s.141). 

257  Diamond, a.g.e , s.260; Turkay Özdemir, “A Comperative Study on the Carrier’s Liability; The 
Hague-Visby Rules Versus The Hamburg Rules”, Yayinlanmamis Yüksek Lisans Tezi, Edinburgh, 
September-1996,  s.4.  

258  Tetley, A Commentary, s.7. 
259  Tetley, A Commentary, s.7. 
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4.3.1. Tasimanin Deniz Yolu Ile Yapilmasina Iliskin Bir Sözlesme ve/veya 
Konismento Olmasi 

LK m.1 b.b), tasima sözlesmesini tanimlamaktadir. Buna göre, konismento yla 260 

veya esyanin denizyolu ile tasinmasi için senet teskil eden her hangi bir vesika ile tespit 

edilen yazililik seklini sart kosmaktadir. Her ne kadar konismento disinda yazili bir senet 

ile tasima sözlesmesinin kurulabilecegine deginilmekteyse de, LK m.10’dan dolayi 

konismento düzenlenmemis tasima sözlesmelerinde hukuk seçimi disinda, LK geçerli 

hukuk kaynagi olamayacaktir261. Buna karsin, LK m.3§3’deki düzenlemenin 

uygulanabilmesi için he nüz konismento düzenlenmemis olmasi gerektigi de ortadadir. 

LK özel olarak sözlesme ile konismento düzenlenmesi yasaklanmamis ve gümrüklerce 

konismento düzenlemeye yasak konulmamis oldugu sürece, tüm tasima sözlesmeler inde 

uygulama alani bulacaktir262.  

Gerek HK, gerekse LK ve LVK açisindan navlun sözlesmesi rizai olarak 

kurulmakta ve iki tarafa borç yüklemektedir. Her hangi bir sekil zorunlulugu 

bulunmamakla birlikte LK ve LVK’ya tabi bir tasima sözlesmesi için ayrica konismento 

düzenlenmesi sarttir. Ancak sözlesmenin kurulmasi için esyanin vasitali ya da vasitasi 

zilyetliginin ya da tasiyana tesliminin sözlesmenin kurulmasinda her hangi bir önemi 

yoktur263.  

Ancak bu görüsün aksine Lahey ve Lahey/Visby Kuralari’nin uygulanabilmesi 

için konismento düzenlenmis olmasi sartini arayanlarda vardir 264. Bu ikinci görüs ; söz 

                                                                 
260  Konismentonun esyayi temsil eden kiymetli evrak olarak tanimlanmasina katilmamaktayiz. 

Konismento esya dan ziyade tasinan esyayi ve tasima sözlesmesini temsil etmekte ve kiymetli evrak 
vasfinda düzenlenmemesi de mü mkün olan senetlerdendir. Kiymetli evrak zorunlulugu yoktur (Aksi 
görüs için bkz. Mehmet Bahtiyar, “Konismentoda Yüke Iliskin Kayitlar”, IBD, 1995, C.69, S.4-5-6, 
s.256). 

261  Jasper Ridley/Geoffrey Whitehead, The Law of Carriage Of Goods by Land Sea and  Air, London, 
1978, s.167; Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.21.  

262  Konismento düzenlenmemis olsa bile talep halinde düzenlenecegi anlasiliyorsa yine Kurallar’in 
uygulanacagi hususunda bkz. Diamond, a.g.e ., s.261. 

263  TTK m.768’in yorumlanmasina iliskin farkli fikirler ve özellikle esya teslimini sart kosan görüs için 
bkz. Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.33, dn. 101. Ancak deniz tasimalari bakimindan böyle bir 
tartismaya yer yoktur. 

264  Fehmi Ülgener, “Çarter Mukavelelerinde Taraflarin uygulanacak Hukuku Belirlemeleri”, Batider, 
C.XVIII, S.1-2 Haziran-Aralik 1995, s.100 vd. Yazicioglu; Hamburg Kurallari, s.23’te konismento 
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konusu Kurallar’in uygulanmasi bakimindan 10.maddeyi dar yorumlamaktadir. Bu 

Kurallar’in 3. maddesinin 3. paragrafinda konismento verilmesine iliskin konismentosuz 

sürece dair getirilen hükmü göz ardi etmektedir. Oysa belirli bir asama için de olsa 

konismentosuz ve fakat sözlesmenin ispatlanabildigi süreçte bu Kurallar uygulama alani 

bulabilir. Kanaatimizce, konismentosuz tasimalarda ziya ve hasar sorumluluguna iliskin 

hususlar bakimindan LK ve LVK uygulama alani bulmayacaktir. Bu çerçevede 

konismento veya benzer bir tasima belgesi düzenlenmis olmasi gerçekte sart olarak 

aranmakta; özel bazi durumlarda konismentosuz süreçte de tasima sözlesmesinin 

varligini ispat kosulu ile ziya ve hasar sorumlulugu disindaki sorunlarda uygulama alani 

bulmaktadir265.  

LK ve LVK açisindan uygulama alani disina çikmak için sözlesmede konismento 

yerine devredilemez yol belgesi veya yük alindisi gibi belgelerin düzenlenmesi 

yetmektedir. Zira, böyle bir düzenleme ve konisme nto düzenlememekle Kurallar’in 

uygulanmasi bertaraf edilebilmektedir (m.6)266.  

Tasima sözlesmesi degil de ortada bir çarter sözlesmesi varsa ve bu çarter 

sözlesmesi için konismento düzelenmis ise; bu defa gerek LK, gerekse LVK m.10 geregi 

çarter sözlesmesine olmasa da düzenlenen konismentoya uygulanmak gerekecektir. 

Buna mukabil, hem LK hem de LVK’nin m.5/2 çarter sözlesmelerine bu kurallarin 

uygulanmayacagini açikça düzenlenmektedir. Bu nedenle varligi aranacak sözlesme, 

navlun sözlesmesi ve tasima belgesi ise konismentodur 267. 

                                                                                                                                                                                               
düzenlenmis tasimalarla uygulama alaninin sinirli oldugunu beyan etmektedir. Tetley’de en azindan 
konismento düzenlenmemis bile olsa emre yazili esya alindi belgesi gibi benzer bir belgenin 
düzenlenmis olmasini uygulama sarti olarak aramaktadir (William Tetley, Marine Cargo Claims , 2. 
Baski, 1978, s.8-9).  

265  Diamond, a.g.e., s.261. 
266  Clive M. Schmitthoff, Schmitthoff’s Export Trade, The Law and Practice of International Trade, 

9th Ed., Londra, 1993, s.561. 
267  Lahey ve Lahey/Visby Kurallari, Ingilizce metinde 5. maddenin 2. cümlesinde “the provisions of the 

Rules shall not be applicable to charter parties…” ibarelerine yer vermekte iken; Türkçe çeviri 
5.maddenin 2. fikrasi olarak düzenledigi ayni hükme karsilik “ isbu Sözlesmenin hiçbir hükmü navlun 
mukavelenamelerine tatbik olunamaz.” diyerek yanlis bir çeviri olmustur. Burada kastedilen Carter 
sözlesmeleri olup navlun sözlesmeleri degildir. “Contract of Carriage” karsiliginda Türkçe çeviride 
navlun mukavelesi yerine, “nakliye mukavelesi” terimi kullanilmistir.     
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HK ise uygulama sarti olarak konismento yerine  navlun-tasima sözlesmesini esas 

almistir. Konvansiyon m.1§6 ve 2§1 birlikte degerlendirildiginde; farkli devletlere ait 

limanlar arasinda navlun karsiligi esya tasimak üzere yapilan her tür navlun 

sözlesmesine uygulanabilecegi görülmektedir. Sözlesme için her hangi bir sekil sarti 

aranmamis, rizai olarak kurulmasina izin verilmistir. Deniz tasimalarinda 

konismentodan ziyade deniz yük senedi veya yük kabul belgesi gibi belgelerin 

düzenlendigi dur umlarda da HK’nin uygulama sarti gerçeklesmis olacaktir268. Bu 

çerçevede, uluslararasilik sartini saglayan ve tasiyanin bir limandan baska bir limana 

navlun karsiligi esya tasimayi taahhüt ettigi sözlesmeler bakimindan HK uygulama alani 

bulacaktir. Ancak yine de konismento ya da benzer tasima belgesinin düzenleme yeri, ya 

da bu belgede hukuk seçimi ile uygulama alani bulma imkani taninmis olmasi da HK 

açisindan ispat vasitasi olma özelligi yaninda konisme ntoya ayri bir önem atfedilmesini 

gerektirmektedir.  

HK m.2§3 geregi çarter sözlesmeleri konvansiyonun uygulama alanina kural 

olarak girmemekte ve istisnaen uygulanabilmesi için  de konismento düzenlenmesi ve 

konismento hamilinin çarter sözlesmesi tarafi olmamasi gerekmektedir. Baska bir 

ifadeyle HK açisindan konismento düzenlenmesi, uygulama sartlarinin varligini tespitte 

özellikle çarter sözlesmeleri bakimindan önem tasimaktadir269. Doktrinde çarter 

sözlesmeleri kira sözlesmesinin bir çesidi gibi degerlendirildigi için, HK’nin kapsami 

disinda birakildigi yönlü Tekil tarafindan savunulan görüs 270; çarter sözlesmesi ile kira 

sözlesmesinin farkli hukuki islemler ve deniz tasima hukukunda çarter sözlesmeleri 

yaninda ayrica kira sözlesmelerine yer verilmis olmasi ile tanim unsurlari dikkate 

alindiginda kabul görmemektedir271. Fakat “denizyolu ile bir limandan bir diger limana 

esya tasimanin taahhüt edildigi her sözlesme” kapsaminda telakki edilebilecek sefer 

                                                                 
268  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.22.  
269  Bu düzenleme LK ve LVK m.1/b ile uyumlu olup; çarter sözlesmesine dayanilarak hazirlanan bir 

konismento üçüncü bir sahsa devir edilmekle Kurallar kapsaminda bir tasimadan söz edilecektir. 
(Tetley, A Commentary, s.7; Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.24).  

270  Fahiman Tekil, Deniz Hukuku-Uluslararasi Konvansiyonlar , Istanbul, 1987, s.164 vd.; a.y., Deniz 
Hukuku, Istanbul, 1998, s.204-205. 

271  Fehmi Ülgener, Çarter Sözlesmeleri I – Genel Hükümler -Sefer Çarteri Sözlesmesi, Istanbul, 2000, 
s.36; Çaga / Kender, C. II, s.6; Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.25.  
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çarteri sözlesmelerinin de istisna tutulmustur. Kira sözlesmeleri zaten kapsam disinda 

kaldigindan bu hususta her hangi bir açiklamaya yer verilmedigi anlasilmaktadir272. 

Çarter sözlesmelerinin HK uygulama alani disinda birakilmasinin sebebi, çarter 

sözlesmesi taraflarinin esit kosullarda sözlesme serbestisinden yararlanabilme imkanina 

sahip olmasidir273. Konismento  düzenlenmesi ve üçüncü kisilere devrinde HK uygulama 

alani buldugu da dikkate alindiginda bu durum hakli bir gerekçe olusturmaktadir. Karma 

tasimalar da deniz tasimaciligini ilgilendirdigi ölçüde HK’nin uygulama sahasinda 

kalmaktadir (HK m.1§6). Bu hususta Konvansiyon, karma tasimalarda deniz ile ilgili 

kismi kendi uygulama sahasina almis durumdadir. 

4.3.2. Konismento ve/veya Navlun Sözlesmesini Ispat Eden Belgenin Hukuki 
Niteligi 

LK ve LVK konismentoya ve konismentolu tasimalara iliskin kurallar koymakta 

olup, kural olarak konismento düzenlenmesi uygulama açisindan sarttir. HK ise 

konismentoya degil uluslararasi deniz tasima sözlesmelerine  iliskin kurallar 

koymaktadir274. HK m.1§6’da tasima sözlesmesi tanimlanirken konismentoyu zorunlu 

bir unsur olarak saymamaktadir. Ayni maddenin 7. paragrafina göre ise; konismento, 

tasima sözlesmesinin kaniti olan, tasiyan tarafindan esyanin teslim alindigini ya da 

yüklendigini tevsik eden ve senet karsiligi tasinan esyanin da teslim edilecegini gösteren 

belgedir275. Konismento çerçevesinde tasiyan, sözlesmenin ifasini üstlenmektedir276. Bu 

                                                                 
272  Kaldi ki Çarter sözlesmeleri tasima sözlesmesi olarak da degerlendirilemez. Zira burada sorumlulugu 

sirf agir kusura dayandirma ya da sorumsuzluk kaydi seklinde klozlara izin verilmekte iken navlun 
sözlesmesinde buna cevaz verilmemektedir (Fahiman Tekil, “Gemi Kiralama ve Deniz Yolu Ile Esya 
Tasimada Negligence Clause”, Sigorta Dünyasi, Agustos-1970, S.128, s.4).  

273  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.26. 
274  Hamburg United Nations Convention on The Carriage Of Goods by Sea 1978 ; metin için bkz. 

Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.791 vd.  
275  Karan ise, konismentonun sözlesmenin kaniti olusunu göz ardi ederek, tasima sözlesmesinden 

soyutlanmasi gerektigini savunmaktadir (Hakan Karan, “Denizde Esya Tasimasi ile Konismento 
Arasindaki Iliski”, Batider, C.XX, S.4, Aralik 2000, s.153). Özellikle konismentodan bagimsiz tasima 
sözlesmelerinin söz konusu olmadigi LK ve LVK sistemi ve dolaysi ile Türk hukuku açisindan; böyle 
bir soyutlama, konismentoyu alt iliskiden koparma çabasi hakli ve yerinde görülemez kanaatindeyiz.  

276  Bu nitelikleri karsisinda konismentoyu makbuz senedi ve varant ve emre yazili tasima sendi gibi emtia 
senetlerinden biri gibi degerlendirmek yanlis olmaktadir. Tasinan esyayi temsil eden Konismento ve 
emre yazili olmayan tasima senetleri alacak senetleri kategorisinde yer almak gerekir (Hüseyin Ülgen / 
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özellikleri karsisinda konismento mesnedi olan tasima sözlesmesinden bagimsiz 

düsünülemez277. Kaldi ki; denizyoluyla yapilan uluslararasi esya tasimalarinin büyük bir 

bölümü konismentolu olarak gerçeklesmektedir 278. 

HK’da m.15’te konismentoyu ayrintili olarak açiklamakta ve içerigine nelerin 

kaydedilebilecegini düzenlemektedir. Burada sayili unsurlardan bir kisminin eksikligi 

tanim unsurlari yer almak kosulu ile konismentonun geçerliligini etkilemeyecektir279. 

Yine bu maddede konismentonun içeriginde neler olacagi ayrintili olarak sayilmis ve 

bunlardan her hangi biri eksik olsa bile 1. maddedeki tanim unsurlarini tasidigi sürece 

konismentonun var oldugu kabul edilecektir. HK m.14 uyarinca konismento tanzim 

yükümlülügü tasiyanin üstündedir. Imzanin elle atilmasi sart olmayip, konismentonun 

düzenlendigi yer hukuku izin verdigi ölçüde diger sekillerde ve hatta elektronik imza 

olarak kullanilabilir (lex loci contractus).  

HK m.1§2 c.2’de konismentonun nama, emre veya hamile yazili olarak tanzim 

edilebilecegi belirtilmistir. Konismento veya esdeger belge 280 hamili esas itibari ile 

tasinan esyayi ilgili kurallar açisindan kayitli sart ve içerikte tesellüme yetkili kisidir281. 

LK ve LVK açisindan da konsimento, tasima sözlesmesi ile degerlendirilecek ve tasima 

                                                                                                                                                                                               
Mehmet Helvaci (Abuzer Kendigelen / Arslan Kaya), Kiymetli Evrak Hukuku, Istanbul, 2004, s.18-
19; Buna karsin, kambiyo senetlerine benzeyen senetlerden cirosu kabil senetler arasinda TTK 
m.743’e dayanarak bunlarin katilmadigimiz bir sekilde emtia  senedi oldugu sonucuna da varilmaktadir 
(Bahtiyar, a.g.e., s.256; Karan, Konismento , s.156; Samim Ünan, “Yanlis Konismento 
Düzenlenmesinden Kaynaklanan Çekismelere Dair Iki Yargitay Karari”, Gündüz Aybay’in Anisina, 
DHD, Y.5, S.1-4, Ocak-Aralik 2000, s.2). Öztan ise; iradi olarak emre düzenlendiginde tasima 
senetlerinin kiymetli evrak vasfinda olacagini; ancak bu senetlerin emtia senetleri kategorisinde yer 
almasinin süpheli oldugunu ve bundan dolayi ‘esya hukuku senetleri’ kavraminin kullanilmasi 
gerektigini belirtmektedir (Firat Öztan, Kiymetli Evrak Hukuku, 7.Basi, Ankara, 2004, s.31). Ayrica, 
tasinan esyayi temsil eden kiymetli evrak tanimi için bkz. Reha Poroy/Ünal Tekinalp, Kiymetli Evrak 
Hukuku Esaslari, 15. Basi, Istanbul, 2001, s.5). 

277  Kanaatimizce tam illi olan bu konismentoyu “ihbari yari illi kiymetli evrak” terimi ile açiklamaya 
çalismak dogru degildir (Terim için bkz. Karan, Konismento, s.163). 

278  Ünan, Yanlis Konismento,  s.1. 
279  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.58.  
280  Konismentoda ya da benzer tasima belgesinde (any other similar documents of title) bu sekilde 

paramount clause’un yer almasinin hiçbir farki yoktur. Her iki belge açisindan da artik LVK’nin 
uygulanacagi bir uluslararasi tasima söz konusudur (The Vechscroon 1982-1 Lloyd’s Rep. s.301-305).  

281  Konismento tasiyanin mali teslim aldiginin ikrari ve hak sahibine teslim edeceginin taahhüdünü 
gösteren bir belge olup; hak sahibi kisinin malik olmasi sartta degildir (Bridge, a.g.e., s.426, Nr.11.48-
11.49; Bahtiyar, a.g.e., s.257; Ünan, Yanlis Konismento , s.1). 
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sözlesmesi kayitlari da taraflari baglayacaktir. Ancak, taraflar konsimentoyu kiymetli 

evrak vasfinda düzenlerlerse konsimento bagimsizlasacak ve devir edilmekle; esasli delil 

haline gelecektir. Kural olan ise bagimsizlasmamasi ve tasima sözlesmesi ile birlikte 

degerlendirilmesidir282.  

Tasitan ya da yükletenin talebi üzerine tasiyan tarafindan tanzim edilmek 

gereken bu senetlerde hukuk seçimi ile LVK’nin uygulanabilmesi için paramount 

clause283 seklinde m.10/c-son uyarinca hukuk seçimi yapilmasi gerekir. Bu seçim, LVK 

veya Kurallar’a taraf bir ülke hukukuna atifta bulunulmasi seklinde olabilir. LK 

açisindan ise284;  böyle bir seçim olasiligi m.10’da yer almamakla birlikte, seçimle 

uygulanan hukukun ilgili devlet hukukunda sözlesme serbestisi içinde degerlendirilmesi 

gerekir 285. Gerek LK, gerekse LVK m. 3§3’te  konismentonun tasiyici tarafindan ve 

asgari sartlari havi bir sekilde düzenlenecegi belirtilmistir286. Burada esyanin söz konusu 

sartlara uygun teslim alindigi yönünde bir karine de olusmaktadir287. Esyaya iliskin 

                                                                 
282  Yarg. 11.HD., 13.03.1998 tar., 1997/9447 E., 1998/1703 K. sayili karari: “Dairemizin kararlilik 

gösteren uygulamasina ve YHGK`nun 1.2.1995 tarih, E. 1994/11-765, K. 1995/39 sayili içtihatlarinda 
belirtildigi gibi konsimentonun tasima mukavelesi ( charter party ) ile birlikte muteber olacagi 
yazilmis ve tasima mukavelesinde tahkim sarti yer almis ve yük için düzenlenen konismentoda 
"Gönderilen" ( Consigne ) ve "ihbar edilecek olan" ( Nofity address ) gösterilmis ise, navlun 
mukavelesinde yer alan tahkim kaydinin, konismentoya dayanarak talepte bulunabilecek olan 
kimseleri baglayacagi "Atif yolu ile tahkimin kararlastirilacagi" benimsenmektedir… Bilindigi gibi 
tasiyan ile gönderilen arasindaki hukuki münasebetlerde konismento esas tutulur ( TTK 1110 f. 1 ). 
Konismento bu sekilde tek basina, tasiyan ile gönderilen arasindaki hukuki münasebetlerde esas 
olunca, temel iliski olan navlun mukavelesinden ayri bir varliga sahip hale gelmektedir. Ancak bu 
bagimsizligi hiçbir zaman bir ticari senetteki mücerretlik anlaminda algilamamak gerekir.” (Kazanci 
Içtihat Bilgi Bankasi) . 

283  Ayrintili bilgi için bkz. Fahiman Tekil, “Deniz Yoluyla Esya Tasimada Paramount Clause”, Sigorta 
Dünyasi, Eylül-1970, S.129, s.4, s.22. 

284  Gerek LK ve gerekse Türk huku ku açisindan konismento ve diger tasima senetleri hamiline 
düzenlenemezler (Poroy/Tekinalp, a.g.e., s.84). Senette isim bulunmuyorsa gönderenin emrine 
düzenlendigi kabul edilmelidir.  

285  Tekil, Paramount Clause, s.4. 
286  Tasiyanin dogru ve içerik itibari ile  tam konismento düzenlememekten sorumlulugu vardir. Bu 

sorumluluk tasima hukuku degil borçlar hukukuna göre ve culpa in contrehendo çerçevesinde tespit ve 
tayin olunacaktir. Bu noktada tasiyana, yükleten veya tasitanin beyanlarinin yanlislik sebebi oldugunu, 
kendisinin kusuru bulunmadigini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilecektir (Ünan, Yanlis 
Konismento,   s.3; Çaga/Kender, C.II, s.96; karsi yönde Yarg. 11. HD 17.06.1999 tar. ve 1999/412 E. 
ve 6384 K. sayili karari ve elestirisi için bkz. Ünan, Yanlis Konismento, s.7-8). 

287  Özellikle konismentonun üçüncü kisilere devri söz konusu oldugu durumlarda bu karine artik senedi 
devir alana karsi aksi iddia olunamayan bir karine hainle gelmektedir. LVK m.3/4 açikça bu hususu 
düzenlemis ve özellikle esyanin miktari ve niteligi ile ilgili kayitlardan farkli bir iddianin artik üçüncü 
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bilgilerden bu konvansiyonlar bakimindan da gönderenin sorumlulugu esastir. Verilen 

bilgiler dogrultusunda düzenlenen konismento kayitlari karine teskil etmekte ise de 

yanlis veya eksik bilgi tasiyan tarafindan ispatlanirsa; tasitanin sorumlulugu söz konusu 

olacaktir.  

Konismentonun tasiyan tarafindan düzenlenecegi hükme baglanmis olmasi 

gönderen-tasitanin konismentodaki bilgilerin geçerliligi ve dogrulugu konusunda 

sorumlulugunu etkilemez (HK m.17) 288.  

Tüm tasimanin birden çok tasiyici tarafindan yapilmasi da mümkündür. Bu 

durumda tek bir konismento, yani direkt konisme nto (through bill of lading) 

düzenlenmis ise gerek LK, gerekse LVK açisindan sorumluluk tespitinde uygulama sarti 

tüm tasiyanlar açisindan gerçeklesecektir. Buna karsin, direkt konismento düzenlenmesi 

halinde HK açisindan fiili ve akdi tasiyicilar bakimindan getirilen ayrik hükümler 

uygulama alani bulacaktir289.  

Konismentonun devri halinde tasiyana karsi talep hakki sahipleri degisecekse 

de290 gönderen ya da tasitanin tasiyana karsi akdi sorumlulugu devam edecektir. Bu 

durumda konismentodan degil, tasima sözlesmesinden kaynakli sorumluluk esas olup, 

ciro ile devri söz konusu olmayacaktir. 

4.3.3. Tasimanin Konusunun Esya Olmasi 

Lahey ve Lahey/Visby Kurallar in m.10’da direkt olarak esya tasinmasindan söz 

edilmemekte ise de, 1. maddenin b) bendinde konismento ya da  esyanin deniz yolu ile 

                                                                                                                                                                                               
kisi lehdara ileri sürülemeyecegi hükme baglanmistir (Bridge, a.g.e ., s.428, Nr.11.53). TTK 
bakimindan çekincelerin konismento kayitlarinin karine niteligini bertaraf etmesi hakkinda bkz. Erkan 
Canak, “Deniz Ticaret Hukukunda Konismento Yüke Iliskin Çekinceler”, Adalet Dergisi, Y.77, S.5, 
Eylül-Ekim 1986, s.8. 

288  Esyaya iliskin kayitlarda noksan ya da yanlis beyanlardan dolayi tasiyan sorumluluktan kurtulma 
imkanina sahip olmakla tasitanin tam ve dogru konismento düzenlenmemesinden sorumlu oldugu 
asikardir  (Bahtiyar, a.g.e., s.259). 

289  Burada tasimayi fiilen gerçeklestirme degil tasima isinin bir baska tasiyiciya birakilmis olmasi akti  ve 
fiili tasiyiciyi tespitte esas kriterdir (Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.46).  

290  Senedi devir alan üçüncü kisi ayni zamanda tasimadan kaynakli gönderen-tasitanin haklarina halef 
olacak ve dava talep haklari da ona geçecektir (Clarke M., “The Consignee’s Right of Action Against 
the Carrier of the Goods by Sea”, LMCLQ, 1991, s.5). 
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tasinmasi için bir senet düzenlenmesi zorunlulugundan bahsedilmektedir. Bu durum  

gerek Lahey ve gerekse Lahey/Visby Kurallari’nin uygulama alaninin esya tasimalarina 

özgü oldugunu göstermektedir. Belirtilen kurallarin konismentoya iliskin oldugu da 

gözetildiginde vardigimiz sonuç pekismektedir.  

1. maddenin c) bendinde belirtildigi üzere, sadece canli hayvan ve sözlesmede 

güvertede tasinacagi belirtilip gerçekte de güvertede tasinmis olan esyalarin 

tasinmasinda bu Kurallar çerçevesinde esyadan söz edilemez291. Yine de taraflar bu 

durumlarda dahi uygulanacak hukuk olarak, LK veya LVK’yi seçmekte serbesttirler. 

Güvertede tasima konusunda tasiyana serbesti taninmasi Lahey ya da Lahey/Visby 

Kurallari’nin uygulanmasinin bertaraf edilmesi olarak kabul edilemez292. 

HK ise; canli hayvan (m.1§5) ve sözlesmeyle belirlenmis, ticari teamüller ile 

kanun ve düzenlemeler tarafindan öngörülen güve rtede esya tasimasini (m.9) esya olarak 

kabul etmektedir. Bu çerçevede HK, yolcu ve bagaj disindaki bütün esya tasimalarina 

iliskin tasima sözlesmelerinde uygulanacak hukuku düzenlemektedir293.  HK açisindan 

esya, ticari degeri ve fiziksel özelliginden bagimsiz tasinmaya elverisli menkul mal 

olarak telakki edilebilecek seyi kapsamaktadir. Bunun disinda esya vasfinin uygulama 

sarti bakimindan degil sorumlulukla ilgili düzenlemeler bakimindan önemi söz konusu 

olacaktir.  

LK ve LVK açisindan güvertede tasinan esya bu kurallarin uygulamasi açisindan 

esya olarak kabul edilmemekte ise de; uygulamada ticari gele nek haline gelmis 

konteynerlerle  tasinan esyalar hep güvertede tasinmaktadir. Bu nedenle konteyne rler 

kurallar çerçevesinde esya olarak kabul edilemedikleri için, konteyner tasimaciligina 

                                                                 
291  Bu nevi tasimalar gerçeklestirildigi takdirde sorumluluk da Kurallar’a tabi olmayacaktir (Diamond, 

a.g.e., s.262). 
292  Istisnanin olusabilmesi için gerek sözlesme veya konismentoda ve gerekse tasimanin güvertede 

yapilacagi ve gerekse bunun yapilmasi sarti birlikte aranmaktadir. Eger sözlesmede yer almadigi halde 
güvertede tasinirsa, ya da sözlesmede yer aldigi halde güvertede tasinmazsa, bu durumlarda Lahey 
veya Lahey/Visby Kurallari’nin uygulanmasi esastir (Sahin, a.g.e.,  s.21 vd.).   

293  Tasitan tarafindan temin edildigi sürece her türlü kap, palet, Konteyner ve sair her sey 1.maddenin 5. 
paragrafi uyarinca esya vasfindadir (Diamond, a.g.e., s.241).  
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iliskin hukuksal çözümler üretilme çabasi içine girilmek zorunda kalinmistir294. Ayrica 

bu tür tasimacilik, sanayi ve teknolojinin gelismesi ve süratle yükleme ve bosaltma ile 

karma tasimalara elverisli oldugu için de hizla gelismis ve yayginlasmistir. Bu çerçevede 

hem güvertede tasinan esya, hem de tasitan tarafindan temin edildigi sürece 

konteynerleri  HK m.1§ 5 esya olarak saymistir.  

4.3.4. Uluslararasilik Unsuru 

LK ile LVK bu hususta farklilik göstermektedir. LK m.10, taraf devlet  

ülkelerinden birisinde hazirlanan konismentolara bu konvansiyon hükümlerinin 

uygulanmasini öngörmektedir. LVK’ya bakildiginda ise; 10.maddede açikça iki ayri 

devlet ülkesi limani arasinda yapilan tasimadan söz edilmekte ve gönderen ülke 

devletinin taraf devlet olmasi yeterli ve sart olarak aranmaktadir295. Bunun akdi ya da 

fiili olmasi önemli degildir. Her iki durumda da uluslararasi tasima unsuru 

gerçeklesmektedir. 

HK m.2§1 dikkate alindiginda tasimanin farkli devlet ülkesinde yer alan lima nlar 

arasinda yapilmasi zorunludur296. HK bakimindan navlun sözlesmesinde yükleme veya 

bosaltma limanlarindan en azindan birinin akit devlet ülkesi limani olmasi sarttir. Ya da 

en azindan seçimlik bosaltma limani öngörülen hallerde fiilen bosaltmanin akit devlet 

ülkesi limaninda gerçeklesmesi gerekmektedir. Buradan anlasilan HK asil olarak 

taraflarin iradelerine önem vermekte, akdi iliskide belirlenen yükleme ve bosaltma 

limanlarini dikkate alarak uluslararasilik unsurunun varligini tespit cihetine 

gitmektedir297.  

                                                                 
294  Konteyner tasimaciliginin konvansiyonel tasimaciligin yerini aldigini, hizla gelistigini beyan ve tespit 

etmekte olup; buradan Konteyner tasimaciliginin konvansiyon disinda kaldigini anlamak mümkündür 
(Deniz Kaner, a.g.e., s.14 vd.).  

295  Diamond, a.g.e., s.256-257. 
296  HK’da liman tanimi bulunmamakla birlikte “gemilerin yük alip bosaltmasina elverisli tesislerle 

donatilmis kiyiya bitisik yer” olarak tanimlanmasi mümkün ve bu yerin iç su kiyisi ya da deniz kiyisi 
olmasinin farkli degerlendirilemeyecegi de asikardir (Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.28).   

297  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.58.  
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Sonuç olarak; LK’da aranmayan uluslararasilik unsuru, LVK’da sadece 

gönderme ülkesi devletinin taraf olmasi ve HK’da ise  ya gönderme ya da varma ülkesi 

devletinin taraf olmasi seklinde belirtilmistir. Ancak tek bir liman devletinin taraf olmasi 

sarti, diger liman devletinde dava açildiginda kurallarin uygulama alani bulup 

bulmayacagi  hususunda o yer kanunlar ihtilafi kurallarina bakilmasini gerektirmektedir. 

4.3.5. Bedel Unsuru 

LK ve LVK özel olarak bir düzenleme getirmemis olmakla birlikte tasima 

sözlesmesinin deniz tasimalari bakimindan da ivaz karsiligi oldugu genel olarak kabul 

edilmekte iken; HK bu konudaki tereddütleri giderici bir sekilde m.1§6’da navlun 

sözlesmesi tanimi yapilirken bir bedel (navlun) karsiligi yapilan tasimalar ifadesine yer 

verilerek bedelsiz tasimalar HK uygulama alani disinda birakilmistir. Esya tasimalari 

bakimindan tasiyanin elde etmesi gereken bedel navlun olarak tanimlanmakta298 esya 

tasimada aranmasi yapilan faaliyetin ticari bir is olmasindan kaynaklanmaktadir299. 

Böylece, LK ve LVK’da bedele özel bir sekilde deginilmemesi bedelsiz tasimalarin bu 

kurallara göre yapilabilecegi anlamina gelmeyecektir. Navlun ödeme borcu esasinda 

gönderene ait bir borç ise de, gönderen tarafindan ödenmediginde, gönderilen tarafindan 

ödenecegi kabul edilmek gerekir300. Sözlesme düzenlemesi bu konuda belirleyici 

olacaktir301. Bedel unsuru için yukarida diger konvansiyonlar için yapilan açiklamalar 

burada da geçerlidir302. 

                                                                 
298  Tasima sözlesmeleri kural olarak ivazli-iki tarafa borç yükleyen akitlerdendir. Deniz tasimalarinda 

tasima bedeli hakkinda ayrintili bilgi için bkz. Ahmet Karayazgan, “Deniz Ticaret Hukukunda Navlun 
(=Esya Tasima Ücreti) Anlami Üzerine…”  IBD, C.65, S.10-11-12, 1991, 921 vd.; a.y., “Deniz Ticaret 
Hukuku Alaninda Navlun (=Esya Tasima Ücreti) Tesbiti”, Batider, C.XVI, S.2, Aralik 1991, s.140.  

299  TTK m.1016 düzenlemesi de navlun sözlesmesinin bir bedel karsiligi yapilmasini amir olup; TTK 
hükümlerinin de ivazli deniz tasima sözlesmeleri bakimindan uygulanacagi savunulmaktayken, 
(Çaga/Kender, C.II, s.3; Rayegan Kender/Ergon Çetingil, Deniz Ticareti Hukuku, 7.Basi, Istanbul, 
2003, s.95); Mehaz Alman HGB § 556’da ivazdan söz edilmedigi halde navlun mukavelelerinin ivazli 
sözlesmelerden oldugu konusunda bkz.Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.32, dn. 97. 

300  Karayazgan, Navlun, s.141. 
301  Sözlesme ile navlun belirleme yöntemleri hakkinda bilgi için bkz. Karayazgan, Navlun, s.151-159. 
302  Bkz.: Birinci Bölüm 1.3, 2.2.3 ve 3.2.6. 
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4.3.6. Kurallarin Taraflarin Seçimiyle Uygulanabilirligi 

Taraflarin Lahey Kurallarini uygulanacak hukuk olarak seçmeleri halinde bu 

kurallarin uygulama alani bulup bulmayaca gina iliskin bir hüküm yoktur. Genel olarak 

taraflarin aralarinda yaptiklari sözlesmeye uygulanacak hukuku seçmekte, sözlesme 

serbestisi ilkesi dikkate alindiginda, bir engel yoktur 303. Böyle bir seçim için ya direkt 

uygulanacak hukuk olarak kurallara ya da kurallari iç hukuk haline getirmis bir devlet 

hukukuna atif yeterlidir.  

LVK m.10 b.c’de bu kurallarin uygulanmasina iliskin tasima sözlesmesi 

belgelerinde ya da konismentoda açik bir hüküm ile kurallarin uygulanmasina cevaz 

verilmistir.  

HK, LVK m.10 b.c’yi aynen 2. maddenin 1. paragrafinin e) bendi olarak 

düzenlemistir. Ancak HK, iç hukuk olarak kanunlastirmaya izin vermedigi için , bu 

kurallarin seçilebilmesi ya dogrudan konvansiyona ya da konvansiyona taraf olan devlet 

hukukuna atifta bulunmak gerekmektedir304. Taraf olmayan devletlerden biri HK’yi iç 

hukuk hükmü haline getirmis ve taraflar ilgili devlet hukukuna atifta bulunmuslarsa, 

Hamburg Kurallari degil, o devlet hukuku uygulanacaktir. HK m.2§1-e), taraf olan bir 

devlet hukukunun seçimine imkan vermekte ise de bu durumda HK’ya göre elde 

edilecek tazminattan daha düsük tazminat ya da sorumluluk kurallarini hafifletme 

sonucunu dogurmamalidir 305. 

                                                                 
303  Irade Serbestisinin hemen tüm devletlerde genel kabul gördügü ve Uluslararasi deniz tasimalari 

alaninda sarih veya zimni böyle bir hukuk seçimine cevaz verildigi konusunda bkz. Göger, Kanunlar 
Ihtilafi , s.1030-1031. 

304  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.60. Burada kastedilen akit olamayan devletler degildir noktasinda 
sorunu dogru tespit etmekle birlikte kanun kuvveti veren devletten kastin konvansiyonun iç hukuk 
haline gelmis olmasi sartini yine de aramaya devam etmektedir. Oysa maddenin izin verdigi husus, 
tasima sözlesmesi taraflarinin konismento ya da tasima belgelerinde Hamburg Konvansiyonu’nun veya 
taraf devletlerden birinin, örnegin Misir’in, ad olarak zikredilmesi sartidir. Yani taraf olmayan bir 
devlet iç hukukunda deniz tasima sözlesmeleri ile ilgili bir kanun yapsa ve aynen Hamburg 
Konvansiyonu’nu yazmis olsa ve bu hukuk seçilmis olsa bile burada uygulanacak hukuk Hamburg 
Kurallari degil o devletin iç hukukundaki söz konusu kanundur.  

305  Ancak HK tarafi olmayan ve fakat iç hukuku HK’ya göre yapilandirilmis devlet hukuku HK’nun 
uygulama sartlari elverissizligi nedeniyle uygulama alani bulmadigi uyusmazliklar açsindan seçili 
hukuk olarak uygulama alani bulabilir.  



 
 
 

94 

Lahey/Visby Kurallari’na taraf bir devlet ülkesinden yapilan tasimalarda 

konismentoda Lahey Kurallari’na taraf olan bir devlet hukukunun seçilmesi halinde, 

hukuk seçimi tasiyanin sorumlulugunu hafifleten bir nitelik göstereceginden geçerli 

olmayacaktir (LVK m.3§8)306. Hatta daha ileri giderek seçili devlet hukuku ile 

yargilamaya yetkili mahkeme hukukunun her ikisi de LVK’ya taraf olsa; seçilen hukuk 

devletinin para birimi nedeniyle alinacak tazminat daha düsük olacaksa da seçilen hukuk 

m.3§8 çerçevesinde uygulanmamalidir. Buna karsin Schmitthoff; bu türden para birimine 

dayali düsük tazminat elde edilmesi durumlarinda artik seçilen hukukun uygulanmasi 

gerektigi görüsünü savunmaktadir 307.  

HK bakimindan yükleme ve bosaltma limanlari gibi diger baglama noktalarina 

bakilmaksizin sirf taraf iradeleri ile sarih olarak seçilen hukuk olmasi yeterlidir308. HK 

m.23§3 geregi tasima belgelerinde HK’ya atifta bulunulmasi da gerekmektedir. Böylece 

tasiyanin sorumlulugunu hafifleten sözlesme hükümleri de geçersiz olacaktir. HK 

uyarinca geçersiz olan taraflar arasi sözlesme hükümleri ya da konvansiyona atifta 

bulunulmamasi sebebiyle esyanin ilgilisi daha düsük bir tazminata kavusmus ise; HK 

uygulansaydi alinacak tazminat miktari ne olacaktiysa aradaki farki tasiyan tazmin 

etmek zorunda kalacaktir (m.23§4).  

4.4. Lahey ve Lahey-Visby ile Hamburg Kurallari Disinda Uygulanacak 
Diger Hukuk Kaynaklari  

4.4.1. Genel Olarak 

Lahey ve Lahey/Visby Kurallari’nin düzenleme getirdigi hükümler esas itibari ile 

konismentoya dair belli basli hususlarda yeknesaklik saglamaktir. Bu sebeple  

uluslararasi denizyolu tasimalarina uygulanacak baskaca hukuk normlarina ihtiyaç 

                                                                 
306  Bkz. The Morviken, Lloyd’s Rep., 1983-1,  s.1; The Saudi Prince  (No:2), Lloyd’s Rep., 1988-1  s.1; 

The Yayameria 1989-2 Lloyd’s Rep., s 130. Bu davalar ve benzer davalarda Ingiltere Lahey-Visby 
Kurallari’na taraf iken seçilen devlet hukuku Lahey Kurallari’na taraf oldugu için hep m.3/8 
kapsaminda degerlendirme yapilarak seçilen hukuk dikkate alinmamistir (Özdemir, a.g.e., s.7).   

307  Schmitthoff, a.g.e.,  s.567. 
308  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.60. 
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vardir. Hamburg Kurallari daha ayrintili bir sekilde tasima sözlesmesine dair hükümler 

getirmis ise de ; uygulamada ortaya çikan her türlü soruna cevap verme mektedir.  

Bu durumda meydana gelecek sorunlarin çözümünde öncelik ilgili kurallar, daha 

sonra atifta bulunulan hukuk, üçüncü olarak taraflar bir hukuk seçimi yapmislarsa 

seçilen hukuk, böylesi bir seçim dahi yoksa hak aranan merciin kanunlar ihtilafi kurallari 

ile ulasilacak hukuk  olaya uygulanir.  

4.4.2. Atifta Bulunulan Hukuk 

Lahey ve Lahey/Visby ile Hamburg Kurallari’nda genel bir atfa yer veren hüküm 

bulunmamaktadir. Bunun nedeni ilgili kurallarin maddi hukuka iliskin olmalari ve 

hüküm koydugu sahada uygulanmak üzere ihdas edilmeleridir. Buna ragmen LK m.9§2 

ve 3’te milli hukuka atifla yerel para ile hüküm kurmaya ve gereginde kur hesabi yoksa 

yuvarlama yaparak bulunacak ekonomik degerinin309 ödenmesine izin vermektedir. Yine 

ayni konuda LVK m.4§5 b.d’de lex fori’ye atifta bulunulmakta ve yargilamanin 

yapildigi yerde kur hesabinin yapilmasina cevaz vermektedir310.   

HK ise; uluslararasi tasima sözlesmesine her boyutu ile uygulanacak hukuk 

koyma çabasinda olmakla daha fazla hususta ulusal hukuka atifta bulunmaktadir. HK 

m.14§3, konismentoda yer alan imzalarin geçerliligini lex loci contractus kuralina göre 

belirlemekte ve bu durumda konismentonun düzenlendigi yer hukukunun uygulanmasini 

öngörmektedir. Yine HK m.4§2 b.a ii) geregi esyanin yükleme amaciyla tasiyana teslimi 

mecburi bir makam ya da üçüncü kisiden teslim almasi lex rei sitae yani yükleme 

limaninin bulundugu ülke devleti hukukuna tabiidir. Esyanin tasindiktan sonra 

gönderilen tarafindan tesellümden kaçindigi ve bu hususta özel bir akdi düzenleme 

bulunmadigi takdirde yine lex rei sitae kurali geregi bosaltma limaninin bulundugu ülke 

devleti hukuku uyarinca gönderilen emrine mali hazir bulundurur ya da esyanin teslimi 

mecburi olan üçüncü kisi ya da kurumlara teslim eder (HK m.4§2 b.b (ii), (iii)).  

                                                                 
309  Visby Kurallari tarafindan getirilen ekonomik deger sistemi nedeniyle bu atfa gerek kalmamis ve 

degisiklik sonrasi bu atif Lahey/Visby Kurallari’nda bulunmamaktadir.  
310  Kurallar maddi hukuka iliskin olmakla; yapilan atiflarin da lex fori’nin sadece maddi hukuku için 

yapildigini kabul etmek ve ayrica kanunlar ihtilafi kuralarina bakmamak gerekir (Aydin , a.g.e., s.24).  
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HK m.21§2 b.a’da deniz aracinin bulundugu herhangi bir limanda el konulma 

ihtimalinde, tasiyan ya da donatanin gerekli teminati saglamasindan söz etmektedir. Bu 

teminatin miktari ve kabul edilebilirligi el koyma ya da haciz yeri hukukuna göre tespit 

edilecektir (HK m.21§2 b.b).   

Belirli bir tazminat ödedikten ya da ödenecegi hükme baglandiktan sonra rücuen 

tazmin talebinde bulunulmasi için kullanilacak süre, basvuruda bulunulacak yer 

hukukuna tabidir. Ancak  bu süre, rücu hakkinin dogdugu andan itibaren 90 günden daha 

az olmamalidir (HK m.20§5). Dava ikame edilen mahkeme, kendi milli hukukuna göre 

HK’yi uygulamakta yetkili olmalidir (HK m.21§1). HK m.21§3 uyarinca ihtiyati haciz 

ve ihtiyati tedbirlerle ilgili usul hukukunu ilgilendiren hususlarda mahkeme hukukuna 

tabidir. Tasiyanin ödedigi tazminata ilave olarak tasiyanin yapacagi ek ödemeler toplami 

basvuruda bulunulan mahkeme hukukuna göre belirlenecektir (HK m.23§4).   

HK’nin dogrudan düzenlemedigi, tasima sözlesmesi disinda kalan;  müsterek 

avarya, gemi adamlarinin mesuliyet veya mesuliyetsizligi, yargi yetkisi ve tahkim 

konulari ilgili ulusal hukuklara veya uluslararasi baskaca antlasmalara göre çözülebilir. 

Bu çerçevede Hamburg Kurallari nükleer kazalardan sorumluluk hususlarinda uygulama 

alani bulmayacaktir (HK m.25)311.  

4.4.3. Tasima Sözlesmesi  

LK ve LVK m.5 c.1’de tasiyanin hak ve muafiyetlerinden feragat etmesine, 

bunlari sinirlandirmasina veya kendisine düsen sorumluluklarin artirilmasina iliskin 

sözlesme sartlarinin geçerli olacagini ancak bunun tasitana verilen konismentoda 

belirtilmesi sartini aramaktadir. Bunun tersi bir sekilde sorumluluk azaltilmasina ise  izin 

verilmemektedir. Kurallar’in konulus gayesinin tasitanlari tasiyanlarin güçleri ve 

baskilarindan kurtarmak oldugu düsünüldügünde bu yönde kurallar konulmasi 

yerindedir.  

                                                                 
311  Üçüncü kisilerin sorumluluguna iliskin 29.07.1960 tarihli Paris Konvansiyonu ve degistiren 

28.01.1964 tarihi Ek Protokol ile 21.05.1963 tarihli Nükleer Zararlarda Özel Hukuk Sorumluluguna 
iliskin Viyana Konvansiyonu ile getirilen sorumluluk sistemine Hamburg Konvansiyonu engel teskil 
etmeyecektir. 
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HK da benzer düzenlemeyi ayrintili bir sekilde m. 23 ile getirmistir. HK 

m.23§1’de tasitan veya gönderilen aleyhine getirilen her türlü sart yok hükmünde 

sayildiktan sonra, tasiyanin sorumlulugunun artirilmasina iliskin sözlesme sartlarinin 

geçerli olacagi tespit edilmistir. Burada sadece konismentoya kayit sarti da aranmamakta 

konismento veya diger tasima belgelerinde bulunan kayitlar tasitanin lehine oldugu 

sürece geçerli ve uygulanacak hukuk kurali olarak kullanilacak iken tasiyanin lehine 

olanlar yok hükmünde kabul edilecektir312. Taraflar kendi seçimleri ile dahi HK’yi 

uygulanacak hukuk olarak seçtikten sonra buna aykiri tasiyanin sorumlulugunu azaltan 

sartlar da yok hükmünde addedilecektir. 

Bunlar disinda Kurallar’in atifta bulundugu hukuk ve tamamlayici hukuk 

kaidelerini tespit açisindan gerek taraflar arasindaki tasima sözlesmesi metni ve gerekse 

düzenledikleri tasima belgeleri ile konismento metni Kurallar’in emrediciligi disinda 

yorumlanmak ve taraf iradelerine uygun çözümler üretilmesinde esas alinacaktir. 

4.4.4. Milletlerarasi Özel Hukuktan Kaynakli Baglama Kurallari 

LK ve LVK ile HK’da atifta bulunulan hukuk maddi hukuk olarak kabul 

edilmektedir. Düzenlenmeyen ve atifta da bulunulmayan hususlarda ise; tasima 

sözlesmesinin uluslararasi karakteri geregi, MÖHUK’un baglama kurallarinca ulasilacak 

maddi hukuk uygulanacaktir.  

Taraflarin, Türkiye’nin taraf olmadigi LVK ve HK’yi uygulanacak hukuk olarak 

seçmelerinde, kamu düzeni aykirilik  kriterinden baska bir engel yoktur. MÖHUK m.24 

uyarinca, uyusmazligin çözümü taraflarca seçilen hukuka göre olacaktir. Kamu düzeni 

denetimi ile ilgili olan TTK m.1116, tasitan ve diger yük ilgililerini korumaya yönelik tir. 

                                                                 
312  Buna karsin, kural olarak konismentosuz çarter mukavelelerinde taraflar uygulanacak hukuku 

seçmekte serbesttirler.Kaldi ki çarter sözlesmeleri geregi konismeto düzenlenmis olsa bile, bunun 
üçüncü kisiye devri söz konusu degilse yine taraflar seçili hukuka tabi olacaktir (Ülgener, 
Uygulanacak  Hukuk , s.100-101). 
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Bu sebeple daha yüksek bir koruma saglayan diger kurallarin seçilmesi ya da tasiya nin 

sorumlulugunun baskaca sekillerde agirlastirilmasi mümkündür313.   

4.4.5. Incoterms ile Milletlerarasi Ticari Örf ve Adet 

Lahey, Lahey/Visby ve Hamburg Kurallari’nin uygulanmasinda yardimci hukuk 

kaynagi olarak Incoterms ile milletlerarasi ticari örf ve adetten yararlanacaktir314.  

5. ESYANIN ULUSLARARASI KARMA TASINMASI 
HAKKINDA BIRLESMIS MILLETLER KONVANSIYONU(BM-CK) 

5.1. Genel Olarak  

Karma (çok modlu, çok araçli ya da multimodal) tasima, tasima ediminin birden 

fazla yöntemle315 gerçeklestirilmesinin söz konusu oldugu tasimalardir. Kullanilan 

tasima yöntemlerinde farklilik tanim unsurunu316 teskil etmekte olup, tasima 

araçlarindan hareketle tanimlama cihetine gidilmesini dogru bulmamaktayiz317. Bu 

husus BM-CK m.1§1’de özellikle belirtilmistir. Tasiyici, tasima sürecinin tamamini 

birden fazla yöntemle gerçeklestirmeyi üzerine almakta ve kendisi fiilen 

                                                                 
313  TTK m.1116’nin emredici niteligine ragmen son fikrada sorumlulugu genisleten anlasmalarin 

konismentoya yazili olmasi halinde geçerli kabul edilecegi hükmü bizi bu sonuça götürmektedir 
(Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.63). 

314  Bkz.: Birinci Bölüm 1.9.5 ve 2.3.5. 
315  Bu tasimalardan farkliymisçasina kombine tasima tanimini veren ve ancak birden fazla yöntemden 

ziyade birden fazla safhayi kapsama seklinde tanimlamada bulunan Deniz bu safhalardan en az birinin 
ya baslangiçta ya da sonra deniz tasimasi olmasi sartini aramaktadir (Inci Deniz, “Kombine 
Tasimalarda Tasiyanin Sorumlulugu” Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakimindan Esya 
Tasimaciligi Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar, 26-27 Ocak 1984, Maçka-Istanbul, Ankara, 
1984, s.175). Bu noktada hakli olarak “çok araçli” tasima ile karsilastirilmasi veya farklarinin ortaya 
konulmasi geregi noktasinda Ülgen tarafindan elestiri almaktadir (Tartismalar, s.193). Bu çerçevede 
kanaatimizce kombine tasima kavarami karma-çok modlu tasima kavrami içinde erimekte ve böylesi 
ayrica bir kavrama yer verilip verilemeyecegi tartismali olmakta ve kombine tasima deyince de karma 
tasimayi anlamak gerekmektedir (Kombine kavramina multimodal-çok modlu kavraminin tercih 
edildigi konusunda bkz. Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.30).   

316  Ralph De Wit, Multimodal Transport, Carrier Liability and Documentation, London, 1995, s.3; 
Sopaci, a.g.e., s.1 vd. 

317  Benzer tanimlama için bkz. Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.27; a.y., “Karma 
Tasimalarla Ilgili Hukuki Sorunlar”, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e Armagan, Konya, 1991, s.341. 
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gerçeklestirmese bile sözlesmesel olarak taahhüt etmektedir318. Ana unsur lar tasima 

yöntemlerinden (modlarindan) en az iki tanesinin tek bir sözlesme konusu olacak sekilde 

karma olmasidir. Sözlesme olmaksizin farkli yöntemlerin kullanilmasi halinde de karma 

tasima sözlesmesinden söz edilemeyecektir319.  

Karma tasimalar çogunlukla, kitalar arasi ya da uzun mesafeli veya kapidan 

kapiya (door to door) tasimalar seklinde karsimiza çikmaktadir. Bu tür tasima 

sözlesmelerine uygulanmak üzere BM tarafindan BM-CK320 hazirlanmis ve üye 

devletlerin kabulüne sunulmus, fakat henüz kosullari yerine getirilmedigi için 321 

yürürlük kazanmamistir. Özelikle konteyner tasimaciliginda 1970’lerden itibaren 

gözlenen büyük gelisme ve bunun sonucu olarak konteynerlerle tasinan esyanin her türlü 

tasima yöntemine elverisli olusu322; karma tasimalara iliskin uygulanacak hukuk 

ihtiyacini da agir bir sekilde hissettirmektedir323. Buna karsin, karma tasimalarin sadece 

konteyner tasimaciligina has bir tasima sözlesmesi olabilecegi anlami 

                                                                 
318  Burada tek bir ana tasima sözlesmesinin takip eden ara tasima veya tali tasima sözlesmeleri ile tasima 

sürecini de kapsayabilecek nitelikte olusu söz konusudur. Bütün bu süreç açisindan gönderen-tasitana 
karsi hep bir tasiyici yükümlülük altindadir (De Wit, a.g.e., Nr.1.1.; Arkan, Karma Tasimada 
Hukuki Sorunlar , s.342; Akin, a.g.e ., s.42). Hatta paketleme, ayristirma, gümrük islemleri, etiketleme 
gibi birçok lojistik faaliyeti denilen faaliyetin de tek bir sözlesme ile üçüncü kisi lojistik isletmelerine 
devri ve bunarlin ayni zamanda tasiyici sifati ile sorumlu olmasi söz konusudur (Kindred and Brooks, 
a.g.e., s.12). 

319  Arkan, Karma Tasimada Hukuki Sorunlar , s.342. 
320  Konvansiyon metni için bkz. Kindred/Brooks, a.g.e., s.173-200;  Demirsoy, a.g.e., (Ek) s.138 -155; 

Nuray Eksi, Uluslararasi Ticaret Hukukuna Iliskin Mevzuat ve Anlas malar, Istanbul, 1999 s.649 
vd. Ayrica Konvansiyonu’nun genel yapisi ve hazirlanma süreci hakkinda degerlendirme için bkz. 
Akin, a.g.e ., s.42 vd.  

321  En az 30 devletin onayi yürürlük için sart olup henüz böyle bir onay sayisina ulasilmamistir. Ancak 
taraflarca uygulanacak kurallar olarak seçilmeleri mümkündür (Kindred/Brooks, a.g.e., s.37). 

322  1979 yilinda konteynerize tasimlarin toplam %1’i civarinda kismi karma tasima konusu edilmekte iken 
günümüzde hemen tamaminin karma tasima sözlesmelerine konu edildigi, ve %80 oraninda hangi 
tasima kisminda sorumluluk sebebi zararin vuku buldugunun da tespit edilemedigi konusunda bkz. 
Kindred/Brooks, a.g.e., s.11-12; Arkan, Karma Tasimada Hukuki Sorunlar, s.343. 

323  Gönderenler artik tasima konusu esyanin gönderilene kadar tasinmasi sorumlulugunu devir 
edebilecekleri tasiyicilarla tasima sözlesmesi akteder ve bu çerçevede tüm tasima sürecini birden çok 
çesit tasima yöntemini de kapsar sekilde karma tasima tasiyicilarina devir eder duruma gelmisler ve 
esyanin ilgilisi tasima sürecinde olabildigince tasiyiciya hak ve yetkilerini devreder duruma gelmistir 
(Kindred/Brooks, a.g.e., s.1 vd.). 
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çikarilmamalidir324. Hatta bu tasima süreci tasima yaninda depolama, istifleme, ve 

benzeri lojistik faaliyetleri de kapsar sekilde tasima sözlesmesi konusu edilmektedir325.  

BM-CK’in giris kisminda; uluslararasi çok modlu-karma tasimalarin dünya 

ticaretinin gelismesinde önemli bir yöntem oldugu ve esas amacinin konteynerli ya da 

degil uluslararasi karma tasimaciligin bu yayginligi karsisinda bir hukuk düzenine 

baglanmasi ihtiyacindan dogdugu belirtilmistir326. Karma tasimalarda belirleyici unsur 

konteyner tasimaciligi degil, tasima islerinde entegrasyon ve tüm tasima sürecinin tek 

bir direkt tasima sözlesmesine konu edilmesidir. Ancak, karma tasimanin ayri bir 

yöntem olarak gelismesinde ve yayginliginda konteynerize tasimanin rolü 

yadsinamaz327.  

Her tasima yöntemi için ayri sorumluluk ilkeleri ve hukuk kaynaklarinin 

bulunmasi; karma tasimalar için de hepsini kapsayacak sekilde yeni bir konvansiyon 

hazirlanmasi ihtiyaci sonuçu Uluslararasi Deniz Hukuku Komitesi’nce (CMI) 1911 

yilinda çalismalar yapilmaya baslanmistir 328. Bu noktada karma tasimanin her halde bir 

kisminin deniz tasimasi oldugu önyargisi etkili olmustur329. Deniz tasimlarindan 

bagimsiz bir sekilde karma tasimalari ele alan ilk çalismalar ise; ICC tarafindan 1927 

yilinda bir konferansla baslamistir. BM’nin sorunu dikkate almasiysa 1969 yilina 

dayanmaktadir. UNCTAD böyle bir konvansiyon hazirlama görevini üstlenmis ve 

uzunca bir çalisma süreci ve bir çok taslak metinler hazirlandiktan sonra alt hazirlik 

komitelerinin hazirladigi son metin; HK ile hemen es zamanli ortaya çikmistir. Hamburg 

Konvansiyonu’nun etkisi de dikkate alindiginda konvansiyon yapicilar esas itibari ile 

                                                                 
324  De Wit, a.g.e., Nr. 1.3; Kindred/Brooks, a.g.e., s.4-5. 
325  De Wit, a.g.e., s.14-15. 
326  Bkz. BM -CK; Preamble-Giris kisminda konvansiyonun imzacisi devletlerin karma tasimalara iliskin 

sözlesme taraflarinin hak ve menfaatleri ile sorumluluklarinin düzenlenmesine olan ihtiyaç açikça 
ortaya konulmus ve bu noktada gelismekte olan ve gelismis ülke devletleri arasinda adil bir denge 
üzerinden sorumluluk tespiti gereginden hareketle konvansiyonun hazirlandigi da tespit edilmistir. 
(Kindred/Brooks, a.g.e., s.173-174). 

327  De Wit, a.g.e., Nr.1.4. 
328  De Wit, a.g.e., Nr.2.172. 
329  Kombine tasima terimi ve her halükarda bir tasima asamasinin deniz tasimasi olmasi geregini savunan 

görüste bkz. Deniz Kaner, Kombine Tasimalar, s.175. 
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karma tasimalarda etkin yöntemin deniz tasimaciligi varsayimi ile hareket etmistir 

denilebilir 330.  

 BM-CK, 08.05.1980 tarihinde baslayan ve 83 devletin katildigi konferansta 

24.05.1980 tarihinde oybirligi ile taraf devletler imza ve kabulüne sunulmustur331. 

Konvansiyon henüz yürürlüge girmemistir. BM-CK katilimci devletlerin asgari 

müstereklerde birlesmesi (consensus) olarak görülebilirse de332, HK için ileri sürülen 

çekinceler burada da geçerlidir 333. Buna ragmen taraflarca seçili hukuk olarak karma 

tasimalarda uygulama alani bulmasi mümkündür. 

Daha sonra UNCTAD ile ICC ortak bir konvansiyon hazirlamis 01.01.1992 tarihi 

itibari ile etkin olmak üzere yayinlanan UNCTAD/ICC Kurallari334 ile tasima belgeleri 

açisindan BM-CK’ya yapilan elestiriler bertaraf edilmeye çalisilmistir. Bununla birlikte 

bu kurallar da uluslararasi baglayicilik kazanmis degildir 335.  

Kanaatimizce; yukarida hazirlanma süreci anlatilan ve yürürlügü girmemis 

bulunan BM-CK ve UNCTAD/ICC Kurallari, uygulamada ortaya çikan sorunlara 

getirdigi yeni çözümler bakimindan yararli olacaktir. Söyle ki; zararin meydana geld igi 

sürecin bilinmesi halinde o süreci düzenleyen konvansiyon hükümlerinin uygulanmasini 

öngören network sistemi336 ile getirilen yeknesak sorumluluk  sistemi337 uygulamada 

ortaya çikan ihtiyaci gidermeye yöneliktir 338. 

                                                                 
330  Bu noktada BM-CK’nin yaziminda karma tasimalara özgü olan kural ve terimler disinda tamamen 

Hamburg Kurallari terimleri ve düzenleme sistematiginin kabul edildigi de söylenebilir (De Wit, a.g.e., 
s.165, Nr. 2.196). 

331  Türkiye’nin de imzaci devletler arasinda yer aldigi konvansiyonun hazirlik süreci hakkinda ayrintili 
bilgi için bkz. De Wit, a.g.e ., Nr.2.171-Nr.2.195; Akin, a.g.e , s.37-41; Arkan, Degisik Tür Tasitlarla 
Uluslar arasi Tasima, s.27 vd. 

332  Demirsoy, a.g.e., s.3. 
333  Ayni sebeplerle ve sorumluluk agirlastirmasi iddialarina yönelik Hamburg Kurallari elestirileri için 

bkz., Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.9. 
334  “UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents: ICC Publication No: 481”; metin için 

bkz. Kindred/Brooks, a.g.e . s.165-171. 
335  Kindred/Brooks, a.g.e., s.39. 
336  Sebeke sistemi olarak kullanilan sistem hakkinda bilgi için bkz., Demirsoy, a.g.e., s.41. 
337 Yeknesak sorumluluk sistemi hakkinda bilgi için bkz., Demirsoy, a.g.e., s.42. 
338  Arkan, Karma Tasimada Hukuki Sorunlar, s.356-357; Demirsoy, a.g.e., s.54-55. 
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5.2. BM -CK’nin Diger Konvansiyonlarla Iliskisi 

Tasimanin tek bir yöntemle yapilmasinin kararlastirildigi ve fakat tasiyicinin 

teslim almasi ve gönderene teslim etmesi sirasinda farkli yöntemlerin kullanilmasi söz 

konusu olan sözlesmelere esas itibari ile kararlastirilan yöntemle tasimaya iliskin 

konvansiyon ve kurallar uygulanacaktir (BM-CK m.1§1). Burada kastedilen COTIF-

CIM açisindan gar ile gönderilen ve gönderen arasi yolda karayolunun kullanilmasi veya 

VK bakiminda ise, hava alani ile gönderen veya gönderilen arasinda yine kara veya 

demiryolunun kullanilmasi durumlarinda söz konusu asli tasimaya iliskin konvansiyon 

hükümleri uygulanacaktir339. 

BM-CK m.30§4, ilgili diger konvansiyon hükümlerinin düzenledigi konularda 

öncelikle uygulanacagini belirtmektedir. Bu çerçevede, CMR m.2’de sadece esyanin 

bosaltilmadan tasit ile birlikte demiryolu ya da denizyolu tasimasina konu olmasi 

durumunda dahi uygulama alani bulacagini düzenlemekte olup söz konusu tasimayi 

düzenleyen sözlesme karma olarak kabul edilemez340.  

BM-CK m.30§4’de yine COTIF m.3§3 ile m.2§2’ye  atifta bulunulmaktadir. Bu 

kapsamda listeye kayitli olan kara, içsu ya da deniz tasimaciligi dahi geçerli hukuki 

rejim COTIF-CIM olacaktir. Bu durumda da BM-CK kapsaminda bir karma tasimanin 

varligindan söz edilemeyecektir 341.    

BM-CK m.30§4’ün özel düzenlemesi geregi; CMR ya da COTIF-CIM tarafi 

devletler açisindan belirlenen, maddi anlamda karma tasimalari düzenleyen tasima 

sözlesmeleri, konvansiyon kapsaminda karma olarak kabul edilmeyecektir. Fakat  

konvansiyona taraf olup da söz konusu konvansiyonlara taraf olamayan devletler var 

oldugu takdirde, bu durumda konvansiyon uygulama alani bulabilecektir. Yani bahis 

geçen konvansiyon düzenlemeleri BM-CK karsisinda lex specialis  olmalarindan dolayi 

uygulanmaktadirlar.  

                                                                 
339  Zira tasiyici için bu edimler asli degil, talidir (Arkan, Batider -1982 , s.34).  
340  Karsi görüs; Akkiprik,  a.g.e., s.215. 
341  De Wit, a.g.e., s.187, Nr. 2.226; Ülgen, Demirsoy, a.g.e., s.7. 
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5.3. Uygulama Sartlari 

5.3.1. Genel Olarak 

Konvansiyonun adi, her ne kadar, Esyanin Uluslararasi Karma Tasinmasi 

Hakkinda Birlesmis Milletler Konvansiyonu ise de; düzenleme getirdigi konular 

uluslararasi karma tasimalar degil, bu tasimalarda tasiyicinin edimini belirten karma 

tasima sözlesmelerid ir (BM-CK m.2)342. BM-CK’nin uygulanabilmesi için taraflar 

arasinda yapilmis bir karma tasima sözlesmesi yapilmasi, tasimanin uluslararasi bir 

nitelik göstermesi ve bir bedel karsiliginda yapilmasi gereklidir.  

5.3.2.  Karma Tasima Sözlesmesi 

BM-CK m.1 ilk olarak “uluslararasi karma tasima” kavramini tanimlarken; bir 

sözlesme ile birden çok tasima yönteminin kullanilacagi ve bir ülkeden diger bir ülkeye 

tasimanin taahhüt edildigi tasimalarin bu kapsamda oldugunu belirtmistir343. Karma 

tasima, taraflarin yaptigi sözlesmede belirttikleri tasimanin baslama ve bitis noktalari 

arasindaki sürece iliskindir. Sözlesmede belirtilen yerler disinda esyanin, tasinmak üzere 

getirilmesi ve varis yerinden götürülmesi hallerinde BM-CK uygulanmayacaktir. 

Görüldügü gibi BM-CK’nin uygulanabilecegi bir tasimadan söz edilebilmesi için 

öncelikle taraflar arasinda bir sözlesmenin yapilmis olmasi gerekmektedir.  

Konvansiyonun uygulanmasina elverisli bir karma tasima sözlesmesinden söz 

edilebilmesi için ise; BM-CK m. 2’de belirtildigi üzere, sözlesme konusu esyanin birden 

çok tasima yönteminin tek bir tasima sözlesmesinde kullanilmasi ve gönderme ya da 

gönderilme yerlerinden birinin taraf devlet ülkesi sinirlari içinde olmasi gerekmektedir. 

Böylesi bir multimodal-karma tasima sözlesmesinin varligi halinde Konvansiyon 

zorunlu olarak uygulama alani bulacaktir. Hamburg Konvansiyonu’ndan farkli olarak 

                                                                 
342  BM-CK m.2’de “… shall apply to all contracts…” ifadeleri ile sözlesmelere uygulanacagi açikça 

ortaya konmus ise de; CMR ve COTIF-CIM’in aksine HK’da oldugu gibi sözlesmelere iliskin olus 
konvansiyonun adina tasinmamistir (UN Conveniton on International Multimodal Transport of 
Goods) . 

343  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.31. 



 
 
 

104 

tasima sözlesmesinin yapildigi yer, ya da tasima senedindeki kayitlarla uygulama alani 

bulmasina cevaz verilmemistir. Burada CMR ile ayni sekilde düzenleme yoluna 

gidilerek ya esyanin gönderence teslim edilecegi ülke devletinin ya da gönderilene 

teslim edilecegi ülke devletinin Konvansiyon tarafi olmasi sarti aranmistir.344  

Birden çok tasima yöntemi kullanilmakla birlikte, her tasima yönteminin 

kullanilacagi süreç için ayri ayri tasima sözlesmeleri yapilmakta ise; bu durumda karma 

tasima sözlesmesinin varligindan söz edilemeyecek ve Konvansiyon uygulama alani 

bulamayacaktir.  

Esas itibari ile gönderenden malin tasinmak üzere alinmasindan itibaren 

gönderilene ulasincaya kadar olan tüm sürecin sorumlulugu tasiyici tarafindan 

üstlenilmektedir345. Bu tasiyicinin tasima sürecinin sadece bir kismini ifa etmesi ya da 

hiçbir kisminda ifaya katilmamasi da sorumlulugunu etkilememektedir.346 Bu çerçevede 

BM-CK tasiyiciyi salt tasiyici olarak nitelendirmemekte “multimodal transport 

operator”, yani karma tasima tasiyicisi diye kullanabilecegimiz bir kavram 

kullanmaktadir. Ancak sözlesmenin tarafi olarak bu kisi de tasiyicidan farkli bir kisi 

degildir347. Kaldi ki; BM-CK m.1/2’de verilen tanim da sözlesmesel yükümlülügü yerine 

getirmesi ya da getirtmesi beklenen kisi olarak tespit edilmekle sözlesme konusu is 

tasima oldugundan bu kisinin de tasiyici olarak nitelenmesinde bir sorun olmayacagi 

kanaatindeyiz.  

Karma tasima olusu belirleyen tasimanin yapildigi ortamlarin farkli olusu 

yaninda farkli tasima konvansiyonlari ile düzenlenmislik de önemlidir. Örnegin bir deniz 

araci ile iç sularda da seyir ederek esyanin gönderilene ulasmasinda tek bir yöntem söz 

konusu iken karsimiza çikan tasima karma tasima sözlesmesi olarak kabul edilecektir. 

Eger tasima sözlesmesi karma olarak akdedilmis ve tasima tek yöntemle 

                                                                 
344  De Wit, a.g.e ., s.167. 
345  Karma tasima sözlesmesini düzenleyen konvansiyon temel hareket noktasini tasiyici-karma tasima 

tasiyicisi üzerine kurmus ve bu tasima sözlesmesinin karakterini belirleyen bu tasiyicinin ediminin 
içerigi olmaktadir (Akin, a.g.e., s.47 vd.). 

346  De Wit, a.g.e., s.3. 
347  MTO yerine TPL (Third Party Logistics) kullanimi için bkz. Kindred/Brooks, a.g.e., s.12-13. 
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gerçeklestirilmis ise bu durumda asil olan tasiyicinin sözlesmeye aykirilik göstermesidir. 

Yoksa konvansiyon bakimindan hala bir karma tasima sözlesmesi vardir.  

5.3.2.1. Tasimanin Karma Yöntemlerle Yapilmasi  

Esya tasima sözlesmesine karakterini veren ve konvansiyon kapsamina sokan 

unsur, sözlesmede tasiyici tarafindan taahhüt edilen tasimanin birden çok tasima 

yöntemini kapsar sekilde karma olmasidir. Yani taahhüt edilen tasima tasiyici tarafindan 

birden fazla yöntemle tasimayi ve gönderilene ya da tespit edilen yere esyanin 

ulasmasini havidir348. Burada tasiyici, tasimanin bir kismini denizyoluyla, diger kismini 

ise karayolu veya demiryoluyla yapmayi taahhüt ediyorsa, bir karma tasima söz 

konusudur. Buna karsin; tasiyici, tasimayi birden çok ve farkli araçlarla denizyolu veya  

havayolu veyahutta havayolunda yapacaksa BM-CK uygulanmayacaktir. Karmadan 

kastedilen sözlesmenin karma niteligi degil sözlesmede kullanilacak yöntemlerin 

farkliligi ve birlikteligidir (BM-CK m.1§1). Bu sebeple; esyanin tasiyici tarafindan 

alinip gönderilene teslimi için farkli yöntem kullaniliyor olmasi, tasimayi karma nitelikli 

hale getirmedigi gibi; CMR m.2 ve COTIF-CIM m.2 düzenlemelerinde yer alan 

tasimalar da, bu çerçevede karma tasima olarak kabul edilmemektedir349.  

5.3.2.2. Tasima Konusunun Esya Olmasi 

BM-CK, esya tasima sözlesmelerini düzenleyen bir konvansiyondur (m.1§1).  

BM-CK m.1.’de esya tanimi verilmemis; bunun yerine 7.paragrafta, özellikle HK’da 

oldugu gibi, konteyner, palet, ve benzeri paketleme vasitalarinin, gönderen tarafindan 

temin edilmis olmak sarti ile esya sayilacagi belirtilmistir350.  

                                                                 
348  Bu nedenle getirilen kurallar diger tasima yöntemlerine iliskin kurallara göre ortalama bir yol bulmaya 

ve ona göre sorumluluk tespitinde bulunmaya yönelmektedir (Kindred/Brooks, a.g.e., 31 vd.). 
349  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.34. 
350  Esya tanimi genel olarak ticari teamüllere ve diger tasima yöntemlerine göre esya sayilabilecek her 

türlü esya olacak; eger örnegin ev esyasi karayolunun da kullanildigi bir karma tasimada esya tasimasi 
olarak kabul edilemeyebilecektir. 
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Tehlikeli esyalarin tasinmasi 23. maddede özel düzenlenmisse de; usulüne uygun 

sekilde tasinma lari halinde konvansiyon kapsaminda esya olarak kabul edileceklerdir. 

Burada sadece belirtilen sartlari yerine getirmeyen gönderenin sorumlulugu 

agirlastirilmaktadir.  

Bu çerçevede gerek CMR ve gerekse COTIF-CIM’de yer alan özel 

düzenlemelere yer verilmis olmadigi için, tartismali olmakla birlikte351, her türlü esya 

karma tasima konusu olabilecek ve Konvansiyon kapsaminda addedilecektir.  

5.3.2.3. Tasiyicinin Özellik Arz Etmesi 

Karma tasimalarda tasiyici her hangi bir tasima kismini yerine getirmese bile, 

tasima taahhüdü altina girmekle tasiyicidir352. Ayrica karma tasimalarda sadece tasima 

degil, bir operasyon tasiyici tarafindan üstlenilmektedir. Bu nedenle konvansiyonda 

karma tasima sözlesmesi uyarinca tasima faaliyetinde bulunan sözlesme tarafi için diger 

konvansiyonlardan farkli olarak karma tasima operatörü olarak adlandirabilecegimiz 

“multimodal transport operator” terimi kullanilmaktadir353. Aslinda karma tasimalarda 

tasiyicinin tasima yaninda süreç içindeki yükleme, bosaltma, devir, yeni tasima 

sözlesmeleri akdederek fiili tasiyicilari bulma, çogunlukla yolculuk sirasinda depolama 

gibi bir çok tali edimleri de üstlendigi354 göz önünde tutuldugunda yapilan is saf bir 

tasima degildir. Gerçek bir operasyon yürütülmekte ve kendi ad ve hesabina tasima bu 

                                                                 
351  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.32. 
352  Bu kisi üçüncü kisi lojistik isletmesi olarak karsimiza çikan ve gerek depolama, tasima, yükleme, 

bosaltma ve gerekse esyaya iliskin her türlü diger faaliyetleri üstlenen ancak fiilen kendisi yapmasa 
bile yapmayi taahhüt eden kisidir. (Kindred and Brooks, a.g.e., s.14; Üstlenici kavrami için bkz. 
Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.39). 

353  MTO denilen multimodal transport operator-karma tasima tasiyicisi, kendi adina veya onun adina 
hareket eden diger sahislarin is ve islemlerinden sorumlu olan, ilke olarak gönderene karsi tasimayi 
taahhüt eden kisidir. Burada belirleyici olan, tek bir tasima senedi ile tasimanin üstlenilmesi ve 
yapilmasidir (De Wit, a.g.e., Nr.1.4; Demirsoy, a.g.e., s.7). 

354  Bu edimler asil tasima sözlesmesinin tali edimleri olup, tasiyici tarafindan baskaca sözlesmelerle 
üçüncü kisilere yaptirilsa bile bu kisilerle olan iliskisi ne olursa olsun MTO’nun-tasiyicinin 
yardimcilari hükmünde degerlendirilecektir (Kindred / Brooks, a.g.e., s.26; Demirsoy, a.g.e., s.35). 
Ancak, TPL konumunda olan tasiyicinin, somut olayda gönderenin acentesi olmasi ihtimali bu tespitin 
disindadir (Kindred / Brooks, a.g.e., s.22). 
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yan edimlerle taahhüt edilmektedir355. Karma tasimalarda tasiyici; çok türlü tasima 

üstlenicisi356, karma tasima operatörü357, veya karma tasima isletmecisi gibi terimlerle 

de anilmaktadir. Buna karsin konu karma tasima oldugunda tasiyici denilmekle, her 

boyutu ile karma tasimayi üstlenen bunlarin kastedildigi anlasilmak gerekir358.  

5.3.3. Uluslararasilik Unsuru 

Konvansiyon uluslararasilik unsurunun tespiti açisindan iki noktaya yer 

vermektedir. Sözlesmede karma tasima tasiyicisi olarak nitelendirebilecegimiz 

tasiyicinin, esyayi gönderenden teslim aldigi yer ile gönderilene teslim edecegi yerin 

farkli devlet ülkesinde olmasi sarttir. Karma tasima sözlesmesindeki düzenlemeye göre 

farkli devlet ülkeleri sinirlarindan geçmekle birlikte, gönderenin tasiyiciya teslimi ve 

tasiyicinin gönderilene teslimi ayni devlet ülkesinde gerçeklesiyor ise bu durumda 

uluslararasilik unsuru yoktur.  

Karma tasima sözlesmesinde öngörülen tasiyiciya veya gönderilene teslim ülkesi 

devletlerinden herhangi birinin Konvansiyon tarafi olmasi uygulama sartlarinin 

gerçeklesmesi bakimindan yeterlidir. Her ikisinin birden taraf olmasi 

gerekmemektedir359.  

5.3.4. Bedel Unsuru 

BM-CK m.1§3’te karma tasima sözlesmesi tanimlarken tasiyicinin tasimayi bir 

bedel mukabilinde yapmayi taahhüt etmesini sart kosmaktadir. Bedele iliskin CMR ile 

ilgili açiklamalar burada da geçerlidir360. Bedelsiz tasimalar, bu konvansiyonun 

kapsamina girmemektedirler.   

                                                                 
355  De Wit, a.g.e., Nr. 1.5; Kindred / Brooks, a.g.e., s.26; Ülgen, Uluslararasi Tasimalar , s.85 vd.; 

Demirsoy, a.g.e., s.35). 
356  Demirsoy, a.g.e., s.34. 
357  Sopaci, a.g.e., s.45. Konvansiyon da salt tasiyici yerine multimodal transport operator (MTO) 

kavraminin tercih etmistir. 
358  Demirsoy, a.g.e., s.34. 
359  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.32. 
360  Bkz.:Birinci Bölüm 1.3. 
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5.3.5. Karma Tasima Senedinin Etkisi 

BM-CK’ya göre, tasima sözlesmesi karsilikli edimleri havi rizai bir akit olarak 

kurulmaktadir. Bununla beraber BM-CK m.5§1 uyarinca, tasima konusu esyanin 

tesliminden sonra bir tasima senedine baglama zorunlulugu söz konusudur. Tasima 

senedinden kasit karma tasima senedi (multimodal transport document) olup; 

gönderenin talebine göre emre yazili ya da baska bir sekilde düzenlenmesi ve verilmesi 

gerekmektedir. Bu görev karma tasima operatöründedir. Senedin düzenlenmemis olmasi 

tasima sözlesmesinin geçerliligini etkilemez361.  

Karma tasima senedi, taraflar arasinda yapilan sözlesme uyarinca tasima konusu 

esyanin tasiyici tarafindan teslim alindigi ve teslim edileceginin delili olarak kabul 

edilecektir (BM-CK m.1/4). Ayrica BM-CK’nin 5 ilâ 13 maddeleri arasinda, karma 

tasima senedinin düzenlenmesi, içerigi, delil kuvveti, ve çesitleri konvansiyonun 2. 

bölümünü olusturacak sekilde düzenlenmistir. Karma tasima senedini tasiyici 

düzenleyecek ve kendisi veya yetkili temsilcisi tarafindan imzalanacaktir. Imzanin elle 

olmasi esas olup, diger imza çesitlerinin kullanilmasi m.5§3 çerçevesinde ancak 

düzenleme yeri hukuku izin vermesine baglidir.  

Karma tasima senedi nama, emre ya da hamiline düzenlenebilir362. Ancak özel 

olarak ne sekilde düzenlenecegi gönderence belirtilmediginde, m.5§4 geregi nama yazili 

olarak ve m.8 sartlarinda düzenlenecektir363. Gönderenin talebine göre tasima senedinin  

BM-CK m.6’da hamiline ve emre yazili düzenlenmesi ve devrine iliskin düzenleme 

getirilmis ve hamiline yazili karma tasima senetlerinin cirosuz elden teslim ile 

devredilebilecegi; emre yazili olanlarin ise ancak ciro ile devir edilebilecegi hükme 

                                                                 
361  Ülgen, Uluslararasi Tasima, 107 vd. Senet ispat vasitasi olup malin teslimi baskaca vasitalarla da 

ispatlanabilecektir.  
362  Bu husus bütün tasima senetleri açisindan mümkündür. Eger senet nama degil de hamiline ya da emre 

düzenlenmis ise senedin gönderen tarafindan bir üçüncü kisiye devri halinde senet metninden anlasilan 
neyse olandan gönderenin de sorumlu olacagi asikardir Burada kastedilen kiymetli evrak hukukuna 
göre senedin devridir. Bu hususta ayrintili bilgi için bkz. Ergon Çetingil, “Alman Hukukuna Göre 
Konismentoda Yazidan Dogma Sorumluluk-Skripturhaftung”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anisina 
Armagan, Istanbul, 2003, s.3 vd. 

363  Burada düzenlenen hükmü kiymetli evrak vasfinda olmama seklinde yorumlayan görüs için bkz. 
Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.37, özellikle dn.35. 



 
 
 

109 

baglanmistir. Kopya ile senedin artirilmasi halinde devir konusu edilemeyeceginin 

kopya üzerine “non-negotiable copy” ibaresi konularak tespit edilmesi gerektigi de 

m.6§1 b.d’de tespit edilmistir. Yine birden çok nüsha düzenlenmesine izin verilmis 

ancak bu durumda kaç nüsha oldugunun da senede yazilmis olmasi sarti aranmaktadir. 

BM-CK m.6§3, bu durumda iyi niyetle hareket eden tasiyicinin orijinal olduguna 

inandigi bir nüshayi ibraz edene esyayi teslim edecegini de hükme baglanmistir. Nama 

yazili düzenlenen karma tasima senetlerinde ise m.7 düzenlemesi geregi gönderilenin 

ismen kaydedilmesi gerektigi ve tasiyicinin sözlesmeye uygun ifayi yapabilmesi için adi 

geçen gönderilene ya da yazili olarak gönderilenin yönlendirdigi kisiye teslim sarti 

aranmaktadir. Buradan anlasilacagi üzere nama yazili düzenleme halinde alacagin 

temliki hükümlerine göre senedin ve esyayi gönderilenden baska birinin almasi hakkinin 

devri yine mümkündür.  

BM-CK m.8’de karma tasima senedinin içerigi ayrintili olarak düzenlenmistir.  

Buna göre; konumuzla ilgili olarak en önemlisi esyanin genel özellikleri, gerekli 

isaretleri, paket sayisi, toplam agirligi, baska bir sekilde tanimlanmis ise miktari ve 

gönderen tarafindan belirtilen diger özellikleri ile esyanin görünüsü senede 

kaydolacaktir364. Bunun yaninda, tasiyicinin adi ve is merkezinin neresi oldugu, 

gönderenin adi, gönderen tarafindan ayri bir kisi olarak belirtilmis ise gönderilenin kim 

oldugu, tasiyicinin esyayi tesellüm ettigi tarih ve yer, esyanin teslim edilecegi yer, 

taraflarca tespit edilmis ise tasima süresi ya da esyanin gönderilene teslime dilecegi 

tarih, senedin nama ya da hamilene veya emre olup olmadigi, düzenleme yeri, tasiyicinin 

imzasi, her bir tasima yöntemi için taraflarin anlastigi navlun tutari, biliniyor ve 

taraflarca anlasilmis ise güzergah, sözlesme konusu tasimanin BM-CK’na tabii olduguna 

iliskin m.28§3 geregi kayit365 ve taraflarca anlasmaya varilmis diger hususlar karma 

tasima senedinin içerigini olusturacaktir. Bu içerige göre esyanin niteligi ve niceligi ile 

ilgili hususlarda tasiyicinin süphe etmesi durumunda ya da gerçegi yansitmadigi açik 
                                                                 
364  Senette bulunan bu kayitlar esyanin ilgilisi için prima facie esya açisindan delil teskil edecektir. 

(Kindred/Brooks, a.g.e., s.50). 
365  Bu kaydin konulmasi ile konvansiyonda getirilen sorumluluk sinirlamasi ve sorumluluktan kurtulmaya 

iliskin sebeplerin esyanin ilgilisi aleyhine agirlastirilmamasi saglanmakta ve böylece bu tür agirlastirici 
sebepleri yok hükmünde addedilmektedir.  
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olan durumlarda karma tasima senedine gerekli kontrol imkaninin bulunmadigi 

hususunun da m.9§1 geregi yazilmasi gerekmektedir. Aksi halde tasiyicinin tasima 

senedindeki sartlari haiz mallari teslim aldigi ve bu hususta kayit düsmüs gibi islem 

görmesi hususunda karine olusacaktir.  

BM-CK m.10 karma tasima senedinin ispat vasitasi olusunu düzenlemektedir. 

Buna göre BM-CK m.9’da öngörülen ihtirazi kayit düsülmedigi takdirde, artik esyanin 

senede uygun teslim alindigi karine olarak kabul ed ilecektir. BM-CK m.10§2’de ise; 

senet emre ya da hamiline düzenlenmis ve gönderilen disinda üçüncü bir kisiye 

devredilmisse; söz konusu karine kesin karine olarak islem görecek ve aksi senet 

hamiline karsi ileri sürülemeyecektir366. Senedin düzenlenmesinde kötüniyetle ve kasten 

yanlis kayitlar koyan tasiyici, bu nedenle gönderilen ya da üçüncü kisilerin ugradigi 

zararlari konvansiyon sinirlamalarina da tabii olmaksizin tazmin edecektir (BM-CK 

m.11). Ancak senette bulunan kayitlarin geçerliligi ve dogrulugu konusunda gönderenin 

de tasiyiciya karsi bir garanti sorumlulugu vardir. Bu noktada m.12 geregi tasiyicinin 

gönderilen ve üçüncü kisi esyanin ilgililerine karsi tazmin ettigi zararlardan dolayi 

gönderene rücu imkani söz konusu olacaktir.  

5.4. BM -CK Disinda Uygulanabilecek Hukuk Kaynaklari 

Konvansiyon diger konvansiyon ve kurallarda oldugu gibi sadece tasima 

sözlesmesinin temel sorunlari üzerine çözümler getirmektedir. Tasiyicinin sorumlulugu, 

tasimaya iliskin belgeler, talep ve dava haklari disindaki hususlar, ulusal hukukça 

çözülecektir.  

Bu çerçevede konvansiyonda açikça atifta bulunulan bir hukuk varsa; öncelikle o 

uygulanacaktir. Böylesi bir atif yoksa, sözlesme taraflarinin özel bir düzenlemesi olup 

                                                                 
366  Arkan, düzenlenen senedin kiymetli evrak vasfinda olmasi halinde böylesi bir sonuç baglandigini 

beyan etmektedir. Ingilizce orijinalinden bakildiginda “negoitable” terimine yer verilmistir. Bundan 
kasit ise “ciro ile devredilebilirlik” anlasilmak gerekir. Bu çerçevede senedin emre ya da hamiline 
düzenlenmesi halinde ancak söz konusu kesin karineye yer verilebilecektir. Oysa nama yazili senette 
kiymetli evrak vasfindadir (Farkli açiklama için bkz. Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslar arasi 
Tasima , s.37). 
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olmadigina bakilacak ve bu sekilde de çözüm bulunamazsa kanunlar ihtilafi kurallari ile 

ulasilan hukuka göre çözüm bulunmaya çalisilacaktir.  

5.4.1. Atifta Bulunulan Hukuk 

Karma tasima senedinde yer alan imzalarin sihhatine iliskin sorunlar, düzenleme 

yeri hukuku (lex loci contractus) çerçevesinde giderilecektir (BM-CK m.5§3).Tasiyiciya 

esyanin tesliminde teslim otoritesi ya da gönderen meselesi yükleme yeri (BM-CK 

m.14§2 b.a ii); gönderilene teslim ile gönderilenin teslimden kaçinmasi gibi meseleler 

ise bosaltma yeri -esyanin bulundugu yer (lex rei sitae) hukukuna tabiidir (BM-CK 

m.14§2 b.b ii) .  

Yargilama hukukuna iliskin meseleler ile yargi merciinin yetkisinin varligi gibi 

hususlar mahkeme hukukuna (lex fori) tabiidir. Mahkeme, sorunu çözmekte yetkisini 

kontrol ederken kendi hukukuna göre karar verecektir (BM-CK m.26§1 ve 2). Ihtiyati 

tedbir ile ihtiyati haciz gibi kararlar da mahkeme hukukuna tabiidir. Ek zarar ziyan 

talepleri, mahkeme hukukuna göre tespit ve tayin olunur lar (BM-CK m.28§4). Rücu 

davalarinda da konvansiyon zamanasimi süresi dolsa bile ilk sorumluluk davasi ikame 

olunan mahkeme hukukuna göre basvuru hakki varsa; dava 25.maddenin 4.paragrafi 

geregi görülecektir. Ancak bu hak söz konusu hukukça taninmamis olsa bile; rücu hakki 

dogdugu bildirilen hak sahibi her halükarda 90 günlük hak düsümü süresinde davasini 

ikame etme hakkina sahiptir.  

5.4.2. Tasima Sözlesmesi  

Taraflar tasima sözlesmesinde bir hukuk seçimi yapmislarsa, BM-CK’nin 

uygulanmasini bertaraf etmemekle birlikte, özel atifta bulunulan hukuklar ve 

konvansiyon kurallari disinda  ilk uygulanacak hukuk bu seçilendir. Ayrica esyanin satim 

ve benzeri sekilde devrini öngören sözlesme hükümleri de, seçilen bu hukukla beraber 

uygulanacaktir. Seçilen hukukun uygulanabilirliginin kontrolü, ilgili devlet kamu düzeni 

kurallari ile yapilacaktir. Son olarak belirtmeliyiz ki; taraflarca bir hukuk seçimi 
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yapilmis olsun veya olmasin tasima sözlesmesinin kendisi her halükarda uygulama alani 

bulacaktir.  

5.4.3. Milletlerarasi Özel Hukuktan Kaynakli Baglama Kurallari  

Özel atif ve seçili hukuk bulunmayan durumlarda ve seçili hukuk bulunsa bile 

kamu düzenine aykiri kurallar içermesi  halinde; artik mahkemenin bulundugu ülke 

devleti kanunlar ihtilafi kurallari ile ulasilan hukuk, konvansiyonu tamamlayici kurallar 

olarak uygulama alani bulacaktir.  

5.4.4.  Incoterms ile Milletlerarasi Ticari Örf ve Adet 

Tasima konusu malin saticisi, malin tasinmasiyla ilgili herhangi bir sorumluluk 

üstlenmek istemediginde Incoterms  terimlerinden (E) ya da (F) tipi terimleri seçerler367. 

Bunun sonuçu olarak tasima sözlesmesi malin alicisi tarafindan yapilmasi 

gerekmektedir. Esya üzerindeki mülkiyetin geçmesi ve benzeri konular ile taraf 

sifatlarinin tayininde Incoterms terimleri önem arz etmektedirler 368.  

Konvansiyonun girisinde belirtilen amaçlara ulasmak ve uluslararasi bir uyum ve 

yeknesakligi saglamak için konvansiyonun her devlette uygulanisi, yorumlanisi ve bir 

gelenegin olusumu için geçmis uygulamalarin da konvansiyon yaninda 

degerlendirilmesi ve uluslararasi karma esya tasimalarinda hedeflenen yeknesak 

çözümlere ulasilma çabasi göz ardi edilemez. Bu noktada her tasima sözlesmesi 

açsindan lex mercatoria  olarak karsimiza çikan uygulamadan dogan hukukun rolü de 

yadsinamaz derecede önemlidir369. 

 

                                                                 
367  Kindred and Brooks, a.g.e., s.17.  
368  Bkz.: Birinci Bölüm, 1.9.5 ve 2.3.5. 
369  Van Houtte, a.g.e., s.27, Nr.1.33. 
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II. BÖLÜM 

TASIYICININ ZIYA VE/VEYA HASAR SORUMLULUGUNUN 
SARTLARI VE KAPSAMI 

1. GENEL OLARAK 

Esya tasimalarina iliskin uluslararasi konvansiyonlarda; esasen ziya, hasar ve 

gecikme dolayisiyla  tasiyicinin sorumlulugu düzenlenmistir1. Bunlardan baska 

sözlesmeye aykirilik halleri, konvansiyon ve kurallarda belli basli istisnalar2 haricinde, 

düzenleme bulunmamaktadir. Yine tasima sözlesmesinin diger tarafi olan gönderenin 

sorumlulugu ile ilgili düzenlemeler sadece HK m.12-13’te ve BM-CK m.22-23’te 

paralel bir sekilde yer almis iken diger konvansiyonlarda bu nevi düzenlemeler yoktur.  

 Ziya ve/veya hasardan sorumluluk ise tasima sözlesmeleri açisindan tasiyicinin 

temel sözlesmeye aykirilik halleri olarak benimsenmistir3. Bu hususlar temerrüt veya ifa 

imkansizliginin özel görünüm sekilleri sayilabilirler.  

Tasima sözlesmelerinde tasiyicinin asli edimi olan tasima ve bu süreçte esyaya 

özen, bakim ve gözetim borcundan dolayi4 esya ile ilgili olarak ziya ve/veya hasar 

olarak karsimiza çikan iki tür sorumluluk kaynagi vardir5. Asil olan esyanin teslim 

alindigi sekil ve mahiyetiyle gönderenden gönderilene ulasmasi olup; bu sekil ve 

mahiyette meydana gelen her türlü degisiklik hasar ve/veya ziya olarak 

                                                                 
1  Bu sorumluluk esyanin tasiyicinin hakimiyeti altinda iken meydana gelen zararlardan sorumluluk 

olarak da nitelenmektedir  (Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslar arasi Tasima , s.40).  
2  Tasima senedine iliskin düzenleme ve sorumluluk kurallari; emre göre hareket etmemede sorumluluk 

ve tasima konusu esyanin satisi veya ardiyeye tesliminde sorumluk bu istisnalardandir.  
3  Hatta, katilmadigimiz bir sekilde tasima sözlesmelerinde hasar ve ziyadan baskaca zararin söz konusu 

olmayacagi da ileri sürülmüstür  (N.I. Franko, a.g.e., s.31). 
4  Ziya ve/veya hasar sorumlulugunun yüke özen borcunun ihlalinden kaynakli sorumluluk olarak 

nitelendirilmesi dogru ise de ziya ve hasarin sirf bu sebeplerle olabilecegi ileri sürülemez. Zira, burada 
bir borcun ihlali söz konusu olmaksizin meydana gelen ziya ve/veya hasara iliskin açiklamalarda yer 
almaktadir. Ancak sorumlulugun kusur sorumlulugu oldugu gerçegine atif yapan bu nitelemenin 
yadsinamayacagi bir gerçektir (Seven, a.g.e.,  s.49). 

5  Konvansiyonlar, sadece tasiyicinin sorumluluguna iliskin düzenleme getirmekte olup, trafik 
otoritelerinin, tasit imalatçilarinin ya da tamircilerinin fiillerinden veya esyaya ve araca iliskin 
gönderen hesabina islem yapan kisilerin sorumlulugu ayridir (Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.71). 
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degerlendirilmektedir6. Bu çerçevede özen borcuna her hangi bir aykirilik olmaksizin 

dahi esya da gerek nitelik ve gerekse nicelik yönünden meydana gelen degisiklikler ziya 

ve/veya hasar kapsamindadir 7. Buna karsin,  Arkan ise; “esyayi koruma borcu” ve buna 

aykirilikta ortaya çikan sonuçlar olarak ziya ve hasari belirtmektedir8. Burada belirtilen 

ziya ve/veya hasar, kusurlu sorumluluk söz konusu oldugunda; tasiyicinin 

sorumlulugunu gerektiren ziya ve hasar olarak nitelenebilir. Diger taraftan kusursuz 

sorumluluk oldugunda ise; esyayi koruma borcuna aykirilik söz konusu olmasa bile, 

tazmini gereken zarara sebep olan ziya ve/veya hasardan bahsedilecektir. 

 4 Sayili Montreal Protokolü ile yürürlükte olan VK açisindan getirilen objektif 

sorumluluk sistemi 9; her hangi bir sekilde özen borcuna aykirilik olmasa bile ziya 

ve/veya hasar sorumlulugunun gündeme gelebilecegini belirtilmektedir. Bu düzenleme, 

bakim, gözetim ve özen borucundan bagimsiz bir ziya ve/veya hasar sorumlulugunun 

varligini göstermektedir 10. VK disindaki konvansiyon ve kurallarda getirilen sorumluluk 

ise; bakim ve gözetimde kusura dayali (özen borcuna aykirilik), yani sübjektif 

sorumluluk olup; her türlü ziya ve hasardan tasiyicinin sorumlu olmayabilecegi esasina 

dayanmaktadir.  

LK ve LVK, esas itibari ile ziya ve hasari sorumluluk kaynaklari olarak 

düzenlerken; CMR, COTIF-CIM, VK, HK ve BM-CK ziya ve/veya hasar yaninda 

konumuz disinda olmakla birlikte gecikmenin de tasiyicinin temel sorumluluk 

                                                                 
6  Gerek yolcu ve bagaj ve gerekse yük tasimalarini birlikte düzenleyen VK m.17’de yolcuya gelen 

zararlardan sorumlulugu düzenlerken m.18/1’de bagaj ve m.18/2’de esyaya gelen hasar ve ziyai ayni 
maddede farkli sekilde düzenlemistir (Lord Mc Nair, a.g.e., s.183). Buna karsin, 1999 Montreal 
Konvansiyonu bagaj zararlarini yolcu zararlarina iliskin olan 17. maddeye 2. paragraf ve devaminda 
düzenlemekle ve bagaj tasimalarini esya tasimalarindan ayirmis gözükmektedir. 

7  Esas itibari ile hasar ve/veya ziya, sebebi olan olaydan bagimsiz ekonomik bir deger ifade eden zarar 
sebepleridir (Clarke, Air Carriage, s.106). 

8  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.91 vd. Aslinda koruma borcuna tam uygun davranista dahi ziya ve 
hasarin meydana gelmesi mümkün oldugu gibi; koruma borcuna hiç uygun davranilmadigi halde 
esyanin tam ve eksiksiz bir sekilde teslim edilmesinin dahi mümkün oldugu kanaatindeyiz.  

9  Bkz.: 2.Bölüm 3.2.2. 
10  Hatta VK uygulamasi açisindan bagaj ile ilgili verilen Yargitay karari dikkate alindiginda ayni sonuca 

esya tasimasi için de varilmak ve manevi deger kaybi da esya da ziya ve hasardan kaynakli dolayli 
zararlar arasinda sinirli sorumluluk dahilinde tazmin konusu edilebilmek gerekir (Yarg. 11. HD. 
12.11.2001 tar., 5985 E., 8861 K. için bkz. YKD, Ocak 2003, C.29, S.1, s.43-46). 
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kaynaklarindan biri oldugunu ortaya koymaktadir11. Gecikme konumuz disinda ise de; 

gecikmenin esyada yol açtigi ziya ve/veya hasar niteligindeki mahiyet degisiklikleri 

konumuz kapsaminda degerlendirilecektir12. Ancak tasima süresi ve esyanin tasiyici-

tasiyan zilyetliginde oldugu süreç ziya ve/veya hasara sebep olan olayin meydana 

geldigi süreç o lmasi bakimindan sorumlu olunan süreç olarak önem arz etmektedir. 

Ziya ve/veya hasar13 ve gecikme14 disinda sorumluluk sebeplerine de yer ve ren 

konvansiyon düzenlemeleri inceleme konumuz disinda olmakla beraber; bu nevi 

sorumluluk düzenlemelerinin varligi göz ardi edilemez. Özellikle tasima belgelerine 

iliskin; tasima, yükleme ve bosaltma engellerine iliskin, teslimde ödemeye ve araca 

iliskin tasiyicinin sorumlulugunu gerektiren düzenlemelere de yer verilmistir. Bu 

düzenlemeler lex specialis sayilmakta ve nihai ve emredici olarak nitelenmektedir15. Bu 

sorumluluk kaynaklari açisindan da ilgili konvansiyon hükümler esas alinir. 

1.1. Ziya ve Ziya Karinesi 

Ziya ya da zayi deyince akla yok olma, kaybolma gibi anlamlar gelmektedir16.  

Tasima hukuku bakimindan ise; esyanin hak sahibine kismen ya da tamamen teslim 

edilememesi ya da teslime hazir tutulan esyanin tasimaya alinan esyadan nitelik olarak 

tamamen farklilasmis veya nicelik olarak eksilmis ya da ortadan kalkmis olmasi olarak 

karsimiza çikmaktadir17. Yani ziyadan söz ederken esyanin kendine has niteliginin 

                                                                 
11  Uluslararasi tasima konvansiyonlarinda tazmini gereken zarar sebepleri kural olarak esyaya yönelik 

ziya ve/veya hasar ve sürece ilis kin gecikmedir. (Kindred/Brooks, a.g.e., s.32; Arkan, Degisik Tür 
Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.40). 

12 Gecikme zararlari için bkz; Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.182 vd.; Deniz Kaner, Gecikme 
Zararlari, s.132 vd.; Kaya, Gecikme , s.75 vd.  

13  Ziya ve/veya hasar, tasiyicinin zilyetliginde bulunan esyaya iliskin sorumluluk sebepleri olup esyanin 
ugradigi zararlardir (Bülent Sözer, “Türk Sivil Havacilik Kanunu’nun Hükümlerine Göre Tasiyanin ve 
Isletenin Sorumlulugu”, Batider, 1984, C.XII, S.4, (TSHK Hükümleri), s.30). 

14  Gecikme esyaya iliskin degil tasima sürecine iliskin sorumluluk sebebi olarak düzenlenmis ve Türk 
hukuku bakimindan bu sorumluluk objektif sorumluluktur (Kaya, Gecikme , s.45). 

15  CMR açisindan bkz., Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.321-322; VK açisindan bkz., Diederiks-
Verschoor, a.g.e, s.90. 

16  Ziya yerine “kayip” kavrami kullanimi için bkz. Sözer, TSHK Hükümleri, s.30 vd. 
17  Esas itibari ile ziya, doktrinde “tasiyicinin teslim aldigi esyayi teslim edemeyecek durumda olmasi” 

seklinde kisaca tanimlanmaktadir (Arkan, Kara Tasimalari, s.47; Çaga/Kender, Deniz Ticaret 
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ortadan tamamen kalkmisligi veya teslime elverissizligi ya da nicelik itibari ile 

eksilmisligi söz konusudur 18. Ancak ziyain sebebi olan olay ya da olaylarin belirlenmis 

tasima süreci içinde meydana gelmesi halinde konvansiyon ve kurallar bakimindan 

tazmini gereken bir zarardan söz edilecektir19.  

Esyanin ziya i yani teslim edilememesi durumu hukuki bir imkansizlik ya da fiili 

bir yok olmadan kaynakli olabilir. Örnegin esyanin yanmasi, kaybolmasi, çalinmasi gibi 

fiili durumlar yaninda esyaya el konulmasi, müsadere edilmesi, hak sahibinden 

baskasina teslim edilmesi20 ve geri alma imkani kalmamasi gibi durumlarda hukuki 

durumlardan kaynakli ziya halinden söz edilebilecektir21. Geçici olarak esyanin teslim 

edilemedigi durumlarda ziyadan söz edilemez. Örnegin, gümrük kontrolünün uzun 

                                                                                                                                                                                               
Hukuku II, 7. Basi, Istanbul, 2004, s.140; Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.179; a.y., IBD-1985/2, 
s.305; Sözer, Batider-1984, s.32; Inci Deniz Kaner, “Hava Yük Tasimasinda Kismi Ziya ve Ihbar 
Mükellefiyeti”, IBD, 1997, C.71, S.1-2-3, s.51). Oysa ayni sonucu vermekle birlikte ziya esyaya 
yönelik bir kavram olmakla ziyain tanimi da esya dan hareketle yapilmak gerekir (Ayni yönde; Aydin, 
a.g.e.,  s.49 dn.56). 

18  Esyanin çalinmasi, yanmasi, yanlis kisiye teslim edilmesi ya da zoralima konu edilmesi hallerinde 
artik ziyadan söz edilecektir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.91). Ancak “…geminin varma 
limanina ulasmasindan sonra mutad süre içinde tesellüme yetkili olan sahsa her hangi bir sebeple 
kismen veya tamamen teslim etme iktidarindan sürekli yoksun olmasi…”  sartlarini ziya için zorunlu 
olarak arayan görüse katilmak mümkün degildir. Burada her halde “geminin varma limanina 
ulasmasi” sarti ve “sürekli yoksunluk” sartlari tanimlama için aranamaz. Zira belirli süre geçmesi 
hallerinde farazi ziyaa yer verilmis olmasi  ve geminin varma limanina varmadigi hallerde de ziya söz 
konusu olabilecektir (Karsi görüs; Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.74; Çaga/Kender, C.II, s.126). 

19  Hava tasimalari açisindan VK m.18/5 çerçevesinde “…hava tasimasi için yapilan bir anlasmanin 
geregi olarak yükleme, teslim veya aktarma amaciyla yapilmissa, her hangi bir zararin (ziya ve/veya 
hasardan da kaynaklanmis olabilir) aksi ispatlanmadikça hava tasimasi esnasinda meydana gelmis bir 
olayin sonucu oldugu kabul edilecektir”. Buradan da hava tasimasi sürecinin kapsaminin fiili hava 
tasimasi disina iradi bir sekilde kolaylikla genisletilebilecegi sonucuna varilmaktadir (Bkz. Ülgen, 
Hava Tasima Sözlesmesi, s.177; a.y., IB D-1985/2, s.302 vd.). 

20  Yarg. 11. HD’nin 13.04.2000 tar., 1999/9770 E. ve 2000/3003 K. sayili kararinda hasara dayali davada 
davacinin gerçek gönderilene teslim edilmeme iddiasinin ileri sürülmesini “…davacinin böyle bir 
itirazi husumete iliskin olup, iddianin veya delillerin genisletilmesi kapsaminda degerlendirilemez. 
Yükün gerçek aliciya teslim edildigini ispat külfeti de davali tasiyiciya aittir.” gerekçeleri ile aksi 
yönde olusan yerel mahkeme kararini bozmustur (Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.144). Ka naatimizce 
baslangiçta hasara dayanan davanin sonradan gerçek teslim olmadigi gerekçesi ile ziyaa 
dayandirilmasi ancak islahla mümkün olmak gerekir. Burada husumete degil davanin esasina iliskin 
iddialarda bir genisletme söz konusudur. Bu nedenle Yargitay karari yerinde degildir.  

21  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.179; Arkan, Kara Tasimalari, s.47, Aydin, a.g.e., s.49; Arslan 
Kaya, “Karayolu ile Esya Tasinmasina Iliskin Uluslararasi Sözlesme’de (CMR) Öngörülen 
Sorumlulugu’nun Esaslari (II)” IÜHFM, (Prof. Dr. Hifzi Veldet Velidedeoglu’na Armagan Sayisi), 
C.LVI, S.1-4, 1998 , s.248. Bu örnekler de göstermektedir ki; ziya sirf esyanin yok olmasi gibi bir 
tanimlama ile yapilamaz (Zeyneloglu, a.g.e., s.247). Zeyneloglu; bu tanimi sadece bir kisim ziya 
hallerini tanimlamaya yetmektedir.   
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sürmesi nedeniyle teslim edilemeyen esyaya, el konulmadigi sürece zayi olmus 

sayilamaz22.  

CMR m.20’de; geçici teslim edilememenin tasima süresine ek otuz (30)  gün süre 

geçmekle teslim gerçeklesmiyorsa esyaya ziyaa ugramis gibi islem yapilmasini, eger 

tasima süresi belirli degilse tasima için esyanin tesellümünden itibaren altmis (60) gün 

geçmekle ziyaa ugramis olarak kabul edilmesini öngörmektedir. Burada presumption of 

loss - varsayimsal ziyaa dayali tasiyicinin sorumlulugu söz konusu olmaktadir. Artik söz 

konusu süreler geçtikten sonra esya teslime hazir olacak olsa bile esyanin ilgilisi esyaya 

zayi olmus nazari ile bakarak ziya sorumlulugunu teslim menfaatine tercih 

edebilecektir23. 

COTIF-CIM m.39’da özel olarak, esyanin teslim edilmemesi haline özgü olan bir 

kesin karineye yer verilmistir. COTIF-CIM m.27’ye göre hesaplanan teslim süresinin 

geçmesinden itibaren 30 gün geçmekle esyanin ilgilisi esyanin tam ziyaa ugradigini 

kabul ile tam ziyaa iliskin tazminat haklarini kullanabilecektir24. Burada aksinin tasiyici 

tarafindan ispatina dahi izin verilmeyen bir kesin karineye yer verildigi kabul 

edilmektedir25. Ancak esyanin ilgilisinin söz konusu tazminati almasi halinde ya da bu 

yolu kullanmasi halinde dahi bir (1) yil içinde esyanin bulunmasi halinde ve bunun 

kendisine bildirilmesi talebinde bulunmus ise aldiklarini iade ile esyayi kabul hakki yine 
                                                                 
22  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.179; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.247; Arkan, 

Kara Tasimalari, s.48; Aydin, a.g.e., s.49. 
23  Böylesi sürelerin geçmesi halinde artik esyanin tesliminde ilgilinin ekonomik bir menfaat görmedigi 

ve yargilama merciinin de buna göre ilgilinin tercihi karsisinda esyanin teslime hazir olacagi iddiasini 
dinelemeyecegi belirtilmektedir. (Jacques Libouton, “Liability of the CMR Carrier in Belgian Case 
Law (Art.17, 18, 19, 20)”, International Carriage of Goods By Road (CMR) , General Editor Jan 
Theunis, Published Under the Auspices of The International Road Transport Union, London, 1987, 
s.96). 

24  Yarg. 11. HD’nin 25.06.1979 tar., 2362 E., 3338 K. sayili kararinda COTIF-CIM öncesi ayni içerikteki 
CIM düzenlemesine göre; “Davaci bu maddede yazili 30 günlük sürede sandiklar, alici (gönderilen) 
durumunda olan Irak Merkez Bankasina teslim edilmedigine göre maddedeki karine geregince 
sandiklarin hukuken kayip edilmis olarak kabulü gerektigini ileri sürerek CIM'in 43/3. maddesi 
(COTIF-CIM m.55/4) geregince dava gönderici demiryolu, alici demiryolu veya davayi doguran 
olayin vukubuldugu demiryolu aleyhine açilabilir… Irak Demiryollari idaresi vesaik de aramadan 
gönderilen olmayan kisiye mallari teslim etmistir. Irak Demiryollarinin bu davranisindan dogan 
zarardan davali TCDDY'da gerek T.Ticaret Kanunu, gerekse CIM hükümleri geregince sorumludur.” 
(Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi) seklinde yerel mahkemenin kararinin bozulmasi yönünde karar 
vermistir. 

25  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.92. 
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COTIF-CIM m.39 §2 hükmü ile kendisine taninmistir. Tasiyicidan esyanin ziyaina 

iliskin tazminat hakkini kullanan hak sahibi artik gecikmeye iliskin tazmin talep 

edemeyecek iken eger sonradan esyayi kabul ile aldiklarini iade yolunu seçerse bu kez 

gecikmeden mütevellit tazminat haklarini da md 39 §3 geregi ayrica talep edebilecektir.  

Bu çerçevede esyayi kabul eden hak sahibinin son bir (1) yil içinde esyaya gelen hasar 

ve/veya ziyaa iliskin tazminat talep haklari hakkinda her hangi bir hüküm 

bulunmamaktadir. Buna karsin, esyada mevcut gerçek hasar ve ziyaa iliskin tazminat 

haklarinin kullanilabilecegi kabul edilmek gerekir26. Ancak karineye dayali ziyain 

kabulü tarihinden itibaren bir (1) yildan fazla bir süre geçmisse; artik tasiyici m. 39 §4 

geregi ulusal hukuka göre islem yapacaktir27.  

Uluslararasi hava tasimalari bakimindan; VK m.13/3’e göre esya varmasi 

gereken tarihten itibaren yedi (7) gün geçmesine ragmen teslim edilemiyor ise, bu 

durumda esyanin ilgilisi esyaya zayi olmus nazari ile bakabilecektir28. Burada süre diger 

konvansiyonlara göre göreceli kisa tutulmus ise de; hava tasimasindaki çabukluk niteligi 

geregi böylesi düzenleme yerinde olmustur. Zira diger tasimalara ragmen hava tasimasi 

yolunu seçen esyanin ilgilisi, daha yüksek bir bedeli daha çabuk bir sekilde esyayi 

tasitmak için göze alan gönderenin tasimadan kaynakli sorunlarinin hizli bir sekilde 

çözülmesine yönelik düzenleme yerindedir.  

HK’ya göre; esyanin teslim edilmesi gereken tarihten itibaren altmis (60) gün 

geçmekle esyanin ilgilisi ziya karinesine dayanabilecektir (HK m. 5§3 )29. Burada yükün 

ilgilisi dilerse teslimi beklemek dilerse ziyaa dayanarak tazmin talebinde bulunmakta 

serbest kalmaktadir. Yük ilgilisine tercih taninirken, aksi tasiyici tarafindan 

ispatlanamayacak bir kesin karine de ihdas edilmistir. Zira, teslim için belirlenen 

                                                                 
26  Zira kesin karineye dayali bir tazminat degil; esyan gerçekte hasarli ya da kismi ziyali da olsa  

teslimine dayali tazminat hakkindan söz edilecektir. COTIF-CIM m.39§3’te sadece gecikmeye iliskin 
tazminattan söz edilmesi bu nevi tazminat haklarini ortadan kaldirmamak gerekir (Arkan, Demiryolu 
Tasimalari, s.93).   

27  Türk hukukunda bu durumda demiryolu esyanin mülkiyetini kazanmaktadir ( RDN, II. Bap, m.17/II).  
28  Ulusal tasimalar bakimindan da ayni sekilde düzenleme için bkz. Ülgen, IBD-1985/2 , s.305. 
29  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.75-76. 
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süreden itibaren 60 gün geçmekle esyanin ilgilisi esyanin ziyaa ugradigi iddiasi ile 

tazmin talebinde bulunabilecek ve daha sonradan olasi bir teslimi reddedebilecektir. 

Esyanin ilgilisinin bu karineden yararlanmak istemeyerek, daha geçte olsa teslimi  

talep etmekte seçimlik hakka sahip olmasi; burada bir kesin karine oldugu ve 

konvansiyonlarin bu amaçla düzenlendigi amacini bertaraf edemez30. Bir kere tazmin 

tercihini kullanan esyanin ilgilisi; daha sonra esya, teslime hazir tutuldugunda halen 

esyayi alarak tazminati iade etmek imkanina sahip olmali midir sorusuna da, bunda 

menfaati olan gönderilen açisindan evet cevabini vermek yerinde olacaktir 31. Zira, çogu 

zaman tam ziya tazminati bile esyanin gerçekte teslimindeki üstün menfaatin gerisinde 

kalacaktir.  

BM-CK m.16§3 hükmünde esyanin varmasi gereken, 2.paragrafa göre 

sözlesmede belirlenmis ya da belirleme olamayan tasimalarda özenli bir karma tasima 

tasiyicisi tarafindan teslim zamani olarak belirlenebilen zamandan itibaren doksan (90) 

gün geçmekle esyanin ilgilisi- talep sahibinin esyaya tam ziyaa ugramis nazari ile 

bakabilecegini düzenlenmekte32 ve HK’da o ldugu gibi esyanin ilgilisine bir seçimlik hak 

taninmis olmaktadir. Bu süre geçmekle tasiyicidan tam ziyaa iliskin zararlarin tazmini 

istenebilecegi gibi esyanin teslimi de beklenebilecektir. 

LK ve LVK ise böyle belirli süre geçtikten sonra esyaya zayi olmus muamelesi 

yapilmasina iliskin bir düzenleme tasimamaktadir. Hatta LK ve LVK’ya tabii 

tasimalarda konismentoya konulacak bu türlü kayitlarin da emredici nitelikteki 

kurallarin sorumluluk sistemine aykiriliktan geçersiz oldugu sonucuna varilmaktadir33. 

                                                                 
30  Aksi fikirde olan Aydin, esyanin ilgilisinin seçimlik hak sahibi olmasindan dolayi, tasiyicinin ziyaa 

ugradigi iddiasini bertaraf etme yetkisi sagladigini iddia etmektedir (Aydin a.g.e  s.51. dn.65). Oysa 
burada gönderilen ya da gönderen süreler geçince ziyaa dayanarak tazmin talebinde bulundugunda 
artik tasiyicinin sürelerin geçtigini kabul etmesi halinde baskaca bir itirazda bulunmasi mümkün 
olmayacak ve tazmin etme yükümlülügü altinda olacaktir.  

31  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.76. 
32  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.40-41. 
33  Fehmi Ülgener, Tasiyanin Sorumsuzluk Halleri, Istanbul, 1991, s.66; Yazicioglu, Hamburg 

Kurallari, s.75, dn.214. Yazicioglu tarafindan ileri sürülen hemen tazminat  elde edilmesinin 
engellenmesi iddiasi, kurallarin tasiyicinin sorumlulugu açisindan emredici oldugundan kabul 
edilemez. Burada sebep ancak tasiyicinin böylesi bir konismento düzenlemesini ileri sürerek esyayi 
teslim yerine tazminat ödeme yolunu seçmesini engellemek olarak degerlendirilmelidir.   
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CMR, COTIF-CIM, VK, HK ve BM-CK disinda tasimaya verilen esyanin MK 

m. 2 çerçevesinde tayin edilecek makul süreler geçmekle ziyaa ugramis sayilmasi 

gerektigi yerinde ve çözüme elverisli bir görüs olarak ortaya çikmaktadir 34.  Taraf 

menfaatlerinin birlikte degerlendirilmesi ve iyiniyet kurallari çerçevesinde belirlenen bir 

sürenin geçirilmesi halinde, artik esyanin ziyaa ugradigi karine olarak kabul 

edilebilecektir.  

1.1.1. Tam Ziya  

Tam ziya, tasimaya verilen esyanin tamaminin teslime elverissiz olmasi, teslim 

edilememesi ya da genel bir de yisle hukuki veya fiili olarak teslim edilememesi 

durumunda söz edilir. Esyanin nerede oldugu bilindigi halde talep sahibine teslim 

edilemiyorsa yine tam ziya halinden söz edilecektir35. Özellikle misli 36 ve paketlenmis 

esyalarin tasinmasi bakimindan önem arz etmektedir. Çünkü sadece bu esyalarda kismi 

ya da tam ziya ayrimi yapilabilir. Parça esyalar için ise hasar veya ziya olarak karsimiza 

çikan zarar sebeplerinden ziyain kismilig i ya da tamligi ayirimi önem arz etmeyecek; 

ziyain varligi halinde tam ziya söz konusu olacaktir. Gerek parça gerekse misli esyanin 

yanlis bir kisiye teslim edilmesi halinde de konvansiyona göre tasiyicinin sorumlulugu 

                                                                 
34  Ülgen, Uluslararasi Tasima , s.40; Aydin, a.g.e, s.50 dn.62. Farkli çözüm öneren Arkan ise örf ve adet 

ile teamüllere bakilarak esyanin tesliminin artik gönderen ve gönderilen açilarindan öneminin 
kalkmadigi durumlarda esyanin ziyaa ugramis olarak kabul edilmesi gerektigine deginmektedir 
(Arkan, Kara Tasimalari, s.49). Burada sirf yükle ilgililerin sübjektif durumlarindan hareketle 
varilmaya çalisilsan çözüm tarzi tasiyicinin pek aleyhine ve dengeleri gözetmez bir sekilde formüle 
edilmistir. Bu nedenle denge gözeten ilk çözüm tarzi daha kabule sayandir. Atabek ise; tasima 
süresinin iki katiyla asildigi durumlarda esyaya zayi olmus gözüyle bakilmasini önermektedir (Resat 
Atabek, a.g.e., s.187). Bu öneri objektif ise de yükle ilgilinin esyayi tesellümde menfaati halen var 
iken ve tasiyicinin da teslimi mümkün iken artik esya zayi olmustur. Çünkü süre iki katiyla geçilmistir 
sonucuna götüren bu çözüm önerisi iyiniyet ve taraf menfaatleri ile uyusmazlik halinde yerinde 
olacaktir. Öyleyse MK m.2 çerçevesinde degerlendirilecek makul sürenin geçmesi esasina dayanan 
çözüm önerisi ile varilacak ziya tespiti en dogru çözüm gibi durmaktadir.    

35  Clarke, Air Carriage, s.111; a.y., a.g.e., Nr.56. 
36  Sayma, tartma veya baskaca bir ölçme yolu ile muayyen hale getirilebilen esya misli esya olarak 

nitelenmektedir.Ferden tayin edilen esya ise gayrimisli-parça esyadir (Kemal Oguzman/Özer Seliçi, 
Esya Hukuku, Istanbul, 1988, s.10).  
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devam edecek ve tam ziya söz konusu olabilecektir37. Tam ziya halinde, tasimaya 

verilen esyanin tamami üzerinden tazminat hesaplanir. 

Bir parça esya ekonomik degerini yitirmis ise; yine tam ziya halinden söz 

edilmek gerekecektir. Parça esya tasimasinda kismi ziya söz konusu olmaz; bu durumda 

parça esya ya hasarli teslim edilmis ya da ekonomik degeri son bulmustur38. Eger ziyaa 

ugramayan kisim her hangi bir ekonomik deger tasimiyorsa ; bu durumda da tam ziyadan 

söz edilecektir39. CMR’de düzenlenen tam ziya halinin esyanin tamamen yok olmasina 

özgü oldugu iddiasinda bulunan Aydin 40, esyanin ekonomik degerini ya da kullanma 

vasfini yitirecek sekilde nitelik kaybettiginde dahi esyanin tamaminda meydana gelmis 

hasardan söz edilmesi gerektigini belirtirken esyanin tamaminda meydana gelen bir 

deger kaybi degil; degerin yok olmasinin söz konusu oldugunu dikkate alarak tam 

ziyadan söz edilmesi gerektigini göz ardi etmektedir. Geride kalan kalintilarin esya 

niteliginden bagimsiz bir deger tasimasi önem arz etmeyecektir.  

1.1.2. Kismi Ziya 

Tasimaya verilen misli esyanin nicelik olarak hacmen, agirlik veya adet olarak 

bir kisminin zayi olmasi halinde kismi ziyadan söz edilecektir41. Burada tasinan esyanin 

miktar olarak ekonomik degerini koruyacak sekilde bölünebilen  türden42 veya birden 

                                                                 
37  Esya geri alinamiyorsa tasiyicinin esyayi yanlis kisiye teslim etmesi ile birlikte ziya gerçeklesmis 

sayilacaktir (  Clarke, Air Carriage, s.117). 
38  Teslime elverisli kismin ekonomik degerinin yoklugu da tam ziya olarak nitelenecektir (Ülgen, Hava 

Tasima Sözlesmesi, s.179). 
39  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.246. Aksi fikirde olan Aydin, cam esyasinin tamamen 

kirilmasi halinde bile tam ziyadan söz edilemeyecegini; ancak bu durumda esyanin tamamina gelmis 
bir hasardan söz edilebilecegini savunmaktadir (Aydin , a.g.e., s.53). Oysa hasar asagida açiklanacagi 
üzere deger azalmasidir. Tamami kirilmis cam esyasinda ya da tamami bozulmus gida maddesinde 
deger azalmasi degil, degerin yok olmasi söz konusudur. Öyleyse bu durumlarda malin tamamen zayi 
oldugunun kabulü ve zamanasimi süresinin buna göre baslayacagi kabul etmek gerekir.  

40  Aydin, a.g.e., s.54. 
41  Clarke, a.g.e., Nr. 56; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.246;  Kendigelen, Mütalaalar , 

s.209-210. 
42  Kilogram, paket, litre, kutu gibi parçalar halinde ekonomik degeri olan mallarda kismi ziyadan söz 

edilecektir. “…toplam 677 ton mercimekten 32 tonluk bir miktar anlasma sartlari çerçevesinde 
gönderilene teslim edilemedigine göre ziyain varligini kabul etmek gerekir.” (Kendigelen, Mütalaalar , 
s.210). 
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fazla ve her biri ayri ekonomik degere sahip olmasi gerekir. Aksi halde kismi ziya söz 

konusu olmayacak, ancak esyanin hasarindan söz edilebilecektir. Tek parça olarak 

tanimlanmis esya tasimalarinda kismi ziya kavrami söz konusu olmaz. Bu durumda 

esyanin hasarindan ya da tam ziyadan söz edilmek gerekir. 

Kismi ziya, geride teslime elverisli ve ekonomik deger tasiyan esya kisminin 

varligini gerektirmektedir 43. Bazen esyanin bir kisminin ziyai ile geride kalan kismindan 

bir bölümü tam ve diger bir bölümü de hasarli olarak teslimi mümkün olabilecektir. 

Örnegin, tasinan 100 koli esyadan 50 kolisi ekonomik degeri yok olacak sekilde 

bozulmus, kalan 50 koli ise saglam ya da ekonomik degeri azalmis olsa da ise yarar 

konumda ise; ilk 50 koli açisindan kismi ziya söz konusudur; kalan 50 koliyse tam 

teslime elverisli ya da bunun da 20’si tam 30’u hasarli bir sekilde teslime elverisli 

olabilir. Iste bu durumda zarar, söz konusu esyada vaki hasar, ziya ve zarar gören tam 

kismin miktar ve degerine göre tespit edilecektir. Bazen sadece bir kisim esyada 

meydana gelen hasar ve/veya kismi olarak gözlenen ziya hallerinde de tam ziya varmis 

gibi islem yapilacaktir. Bu noktada tasimaya konu esyanin niteligi belirleyici olacaktir44. 

1.2. Hasar 

Hasar, esyanin niteligi ile ilgili bir kavramdir ve tasinan esyanin degerinin 

azalmasi neticesini doguran esyada meydana gelen her türlü maddi kötülesmedir45. Esya 

tasinmak üzere teslim alindiginda mevcut bulunan niteliklerini belli ölçüde kaybetmis, 

ancak halen bir ekonomik deger tasimakta ve teslime hazir edilmektedir. Ancak bu deger 
                                                                 
43  Özellikle ayni tasimada tasinan esya dan bir kisminin sözlesmeye uygun teslimi halinde kismi ziyadan 

söz edilecegi ve zararin ihbar edilmesi sarti hakkinda bkz. Deniz Kaner, Ihbar Mükellefiyeti , s.52-53. 
44  Örnekler için bkz. Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.246-247. 
45  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.181; a.y.; IBD-1985/2, s.306; Arkan, Kara Tasimalari, s.51; a.y., 

Demiryolu Tasimalari, s.93; Sözer, TSHK Hükümleri, s.33; Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.76; 
Çaga/Kender, C.II, s.140; Clarke, Air Carriage, s.111-112. Bu tanimlamaya ek olarak “…veya 
miktarda teslim edilmemektedir.” ibaresini kullanan Kaya miktardaki eksikligi de hasar kapsaminda 
saymis ise de miktar eksikligi hasar degil kismi ziya olarak telakki edilmek gerekir (Kaya, Hifzi 
Veldet Velidedeoglu Armagani , s.247). Kendigelen’de, kismi ziyain söz konusu oldugu bir somut 
olayda: “tasima konusu emtianin sevkiyat sirasinda ezilip delinmesinden dolayi kismen hasara 
ugradigi, bu baglamda 2640 adet teneke kutu içindeki biralarin tamamen akmis ve kutularin bosalmis 
oldugu tespit edilmistir.” yönlü ekspertiz tutanagini esas alarak bu tespiti hasar olarak 
nitelendirmektedir (Kendigelen , Mütalaalar , s.150, s.152). 
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kaybinin sürekli olmasi ya da gerçek degere hiç çikarilamamasi veya çikarilabilmesi için 

belirli bedeller ödemeyi gerektirmesi lazimdir. Eger deger kaybi sürekli degil ve 

kendiliginden geçecek bir kötülesmeye dayaniyorsa; bu durumda hasardan söz 

edilemez46.  

Esyanin deger kaybinin niteliginde bir kötülesmeye dayanmadigi durumlarda 

tasiyicin sorumlulugunu gerektirecek bir hasardan söz edilemez47. Dolayli zararlar ve 

nicelikle ilgili ziya hali hasar olarak degerlendirilemez48. Piyasa fiyatlarinin düsmesi 

nedeniyle vaki deger kaybi bu kapsamda degerlendirilmek gerekir. Es yada meydana 

gelen hasarin bes duyu organlari ile farkinda olunabilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. 

Eksper incelemesi ile dahi hasarin meydana geldigi tespit ettirilebilir. Ancak esyanin 

degerinde ve niteliginde bir hasar yaninda manevi degerin azalmasi söz konusu ise; bu 

durumda tazmini gereken zararin hesabinda manevi degerin katkisi meselesi 

tartismalidir49.  

Özellikle gida tasimalarinda gidanin uygun ortam temin edilmedigi için tamamen 

bozulmasi, insan sagligina zararli hale gelmesi, amaca uygun olarak tekrar 

kullanilmasinin mümkün olmamasi gibi sebeplerle degerinin son bulmasi hallerinde 

artik hasardan degil ziyadan söz edilecektir50. Burada söz konusu olan tam ziyadir. 

Sadece bozuk gidalarin gübre niyetine kullanilabilecegi; insana elverisli olmayanlarin 

hayvanlar için kullanilabilecegi gibi iddialarla deger kaybi oldugu savunmasi 

                                                                 
46  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.181; Çaga/Kender, C.II,  s.140. 
47  Burada söz konusu hasar ekonomik deger kaybi anlaminda olup; esya da vaki hasar yani nitelik 

kötülesmesi yoktur. Bu nedenle, tasima hukukunda sorumluluk sebebi olan hasar dar yorumlanmalidir. 
Bu manada esyanin fiziksel yapisinda meydana gelen ve ekonomik degerini düsüren degisiklik hasar 
tanimi olarak verilebilir (Clarke, Air Carriage, s.112). 

48  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.247. 
49  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.180 - 181. 
50  Ayni yönde: Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.247; Aksi fikirde: Aydin, a.g.e. s.55. 

Oysa burada bir deger azalmasi söz konusu degil maddi kötülesmenin sebep oldugu bir deger 
yitirilmesi söz konusudur ve tam ziyadan baska bir sekilde yorumlanamaz. Bozuk gidanin da kirik cam 
parçalarinin da bir ekonomik degeri var olabilir; ancak burada önemli olan esya ilgililerinin esya dan 
bekledigi menfaate uygun kullanim olup; ortada deger kaybi mi yoksa yitimi mi söz konusu olacaktir, 
bunu tespit esyanin özgülenme amacina göre mümkün olacaktir. Kaya frigofirik tasinan taze salataliga 
iliskin %30 tam bozulmus ve geri kalan da sagliksiz-hastalikli ise hasar ya da kismi ziya degil tam 
ziyain düsünülebilecegini hakli olarak belirtmektedir. 
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dinlenemez. Asil olan esyanin vasfini veren özgülenme amacina hizmet edip 

edemeyecegidir.  

Hasar tasinan esyanin tamaminda veya sadece bir kisminda meydana gelmis 

olabilir51. Yani bir kisim hasarli ve saglam esyanin birlikte teslime hazir edilmesi de 

mümkündür. Örnegin 100 ton bugdayin üstte kalan 30 tonu nemden yesermis, kalan 70 

tonu saglam ise; yeseren kis im eger halen bir ekonomik deger tasiyor veya belirli 

masraflarla düzeltilmesi mümkünse, burada kismen hasara ugramis esyadan söz 

edilecektir52.  30 tonluk kis im hiç kullanilamayacak durumdaysa kismi ziya hali var 

demektir. Yeserme degil de sadece nemlenme söz konusu ve maddi deger azalmis 

olmakla birlikte özgülenme amacina hizmeti ortadan kaldirmamis ise; burada kismi 

olarak hasardan söz edilecektir. Ancak bu durumda kalan kismin degerinde her hangi bir 

azalmaya da sebep olmamasi gerekir. 

Esyanin bir kisminda meydana gelen hasar diger kismin ekonomik degerini de 

azaltiyorsa esyanin tamaminda meydana gelmis bir hasardan söz edilecektir53. Örnegin 

her bedenin bir arada bulundugu elbise grubu tasimasinda 38 beden olanlarin hasara 

ugradigi, kirlendigi, kiristigi ve diger bedenlere her hangi bir maddi kötülesmenin söz 

konusu olmadigi tasimalarda bile esyanin tamami hasarlanmis sayilacak ve kismi 

ziyadan ziyade tam hasarli teslime göre zarar tespiti cihetine gidilecektir. Çünkü her bir 

bedenden ayrica bulunmayan bir elbise grubunun degeri bir bütün olarak düsecek ve 

sadece söz konusu bedenlerin ziyaa ugradigi iddiasi halinde gerçek zarar tazmin 

edilemeyecektir.  

                                                                 
51  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.93; Sözer, TSHK Hükümleri , s.33. Ancak, hasarin objektif bir 

sekilde tespiti gerekir. Yükle ilgilinin kendi lehine olusturdugu deliller degil, objektif eksper 
incelemeleri esas alinmalidir (Kendigelen, Mütalaalar, s.284). 

52  Hasarin giderilmesi ya da ekonomik deger izafe edilebilmesi için yapilacak masraflar çok fahis ise de 
bu durumda yine hasar degil, ziyaa dayali zarardan söz edilecektir. Ancak esya da deger azalmasinin 
sonradan giderilebilmesi ya da giderilememesi hasar nitelemesinde önem arz etmemektedir (Kaya, 
Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.248). 

53  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi,  s.181; Arkan, Kara Tasimalari , s.51.  



 
 
 

125 

1.3. Hasar ve Ziyain Birlikte Bulunmasi  

Hasar ve ziyain birlikte bulunmasi haline misli esya tasimalarinda ve birden çok 

parça esyanin bir arada tasindigi tasima sözlesmelerinde karsilasilabilecektir. Örnegin 

100 koliden 30 adedi yolda çalinmis, 30 adedi maddi kötülesmeye sebebiyet veren bir 

yangina maruz kalmis ve 40 adedine de her hangi bir sey olmadan teslime hazir olan 

esyadan söz edilmesi mümkündür. Bu durumda ziyaa ugraya n kisim açisindan ziyaa 

iliskin; hasarli kisim açisindan ise hasara iliskin sorumluluk hükümleri uygulama alani 

bulacaktir. Tazminatin hesaplanmasi, hasar ve ziyadan kaynakli sorumluluktan 

kurutulma ve sorumluluk sinirlamasi ile ilgili hükümler de bu çerçevede 

degerlendirilecektir.  

Tam ziyain söz konusu oldugu hallerde artik hasardan söz edilemez. Burada 

birlikte söz konusu olabilecegi beyan edilen ziya hali kismi ziyadir.  

1.4. Gecikmeden Kaynakli Hasar ve Ziya Sorunu 

Tasimada gecikme olmasaydi54, meydana gelmis hasar ve/veya ziyain 

olusmayacagi söylenebiliyorsa; bu durumda gecikmeden kaynaklanmis hasar ve ziyadan 

söz edilecektir55. Bu durumda hangi sorumlulugun öncelikli uygulanacagi, tasiyicinin 

gecikme tazminati vererek hasar ve ziyadan kaynakli tazmin borcundan kurtulup 

kurtulamayacagi hususlari tartismalidir.  

Bir görüse göre; gecikmenin sebep oldugu ziya veya hasarda, ziya veya hasar 

sorumlulugu esastir56. Diger bir görüs ise; esyanin ilgilisinin gecikme ya da ziya veya 

hasar sorumlulugundan istedigi birini isletmekte seçim hakki vardir. Bu seçim hakkini 

                                                                 
54  Tazmini gereken gecikme zararlari esyada meydana gelen dolayli zararlar; ziya ve hasar zararlari ise 

dogrudan zararlar olarak degerlendirilecektir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.250). 
55  Gecikme zararlarinin hasar ve/veya ziya disindaki zararlar oldugu konusunda bkz. Ülgen, Hava 

Tasima Sözlesmesi, s.185.  
56  Clarke, a.g.e ., Nr 59b; De Wit, a.g.e , Nr 2.272; Aydin, a.g.e ., s.107-108. Kaya, bu noktada hasar 

ve/veya ziya kapsaminda degerlendirme yapilmak gerekir; ayrica dolayli zararlara iliskin talepte 
bulunulamaz demektedir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.250). 
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diledigi gibi kullanabilir57. Baska bir görüse göreyse; gecikme zararlari dogrudan veya 

dolayli bütün zararlari kapsamaktadir. Esyanin zarar görmesi halinde de gecikme 

sorumlulugu söz konusu olacaktir58. Ancak bu görüs deniz tasimalarinda gecikme 

sorumlulugunun özel olarak düzenlenmemesinden dolayi, borçlar hukukundaki borçlu 

temerrüdüne göre zararin tazmin edilecegi gerekçesiyle savunulmaktadir.  Bu konuda 

ileri sürülen bir diger görüse göre ise; gecikme zararlari ziya veya hasar zararlari disinda 

kalan dolayli zararlardir. Bunlar; esyanin tasinmasi sonucu tesliminde beklenen faydanin 

elde edilememesi, piyasada gelismeler sonucu esyanin degerinin düsmesi ya da ortadan 

kalkmasi gibi somut olayda karsimiza çikabilirler. Bunun disinda gecikmenin dogrudan 

zararlara yani esyada vaki ziya ve/veya hasara yol açtigi durumlarda ise; artik ziya veya 

hasar sorumlulugu da ayrica söz konusu olacaktir 59.  

Kanaatimizce; yukarida belirttigimiz son görüs kabul edilmelidir60. Zira, gecikme 

ile de olsa bir kismi ziyaa ugramis ya da hasarli esyanin tesliminde esya ile ilgilinin hem 

zamaninda teslimdeki menfaati haleldar olmus hem de esyayi tam olarak tesellümdeki 

menfaati haleldar olmustur61. Öyleyse tasiyici geç ama tam teslim etmis gibi sadece 

gecikmeden sorumlu tutulamayacagi gibi; zamaninda ama eksik teslim etmis gibi sadece 

ziya ve hasardan sorumlu tutulamaz.  Burada yükle ilgilinin her iki neviden menfaati de 

ihlal edilmis olmakla ayri ayri her iki tür sorumluluk kaynagindan da 

                                                                 
57 A. Özdemir, a.g.e, s.72. Bu görüs sorumluluklarin niteligi, sinirlandirilmasi ve korunan hukuki 

menfaatler degerlendirildiginde kabul edilebilir degildir.   
58  Deniz Kaner, Gecikme Zararlari, s.137; Yazicioglu, Tasiyanin Sorumlulugu,  s.80, a.y., Geç 

Teslim, s.85 vd.  
59  Arkan, Kara Tasimalari, s.67; a.y., Demiryolu Tasimlari , s.129; Kendigelen, Mütalaalar , s.63 ve 

283.   
60  Yarg. 11. HD’nin 03.05.1991 tar. ve 1991/2880 E., 2790 K. sayili kararinda da gecikme ile ilgili olarak  

“ …tasimanin geç yapilmasindan kaynaklanan zararin 781.maddeye hasredilerek, yani sadece zarar 
ve ziyan halinde tazminat istenebilecegi , bunun disinda olusan zararlarin istenemeyecegi sonucuna 
varilmasi genel sorumluluk ilkeleri ile bagdasmamaktadir…bu durumda  hasar ve ziya disinda 
tasitanin bu yüzden  ugradigi tüm zararlari da gidermekle yükümlüdür.” (YKD, C:17, S.9, s.1353-
1355; Erdogan Moroglu/ Abuzer Kendigelen, Notlu-Içtihatli Türk Ticaret Kanunu ve Ilgili 
Mevzuat, Istanbul, 2004,  s.705)  seklinde karar kurulmakla ziya ve hasar yaninda dolayli zararlarin da 
birlikte ve ayrica gecikme halinde istenecegine hükmedilmistir.  

61  CMR m.23/5’te düzenlenen gecikme dolayisi ile ugranilan zarar iken; gecikme dolaysi ile malin ziya 
ve hasara ugramasinda ise mala gelen zarar söz konusudur (Kendigelen, Mütalaalar , s.282 -283). 
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yararlanabilmelidir 62.  Gecikme genellikle dolayli ve çogunlukla da varsayimsal bir zarar 

dogurmakta ve sorumluluk kaynagi olarak karsimiza çikmakta iken hasar ve ziyada 

dogrudan esyaya gelmis bir zarar söz konusudur ve tazmini ayri sorumluluk kriterlerine 

baglanmistir63. Eger gecikmis de olsa teslim aninda esyada bir hasar ve/veya ziya söz 

konusu ise bu durumda hasar ve/veya ziya bakimindan sorumlu olunan bir zarar yaninda 

gecikme zararinin da olmasi halinde; birlikte tazmin edilmesi gerekecektir64. Zira, 

esyanin ilgilisinin tasima sözlesmesindeki menfaatlerinden esyaya iliskin olan ve teslim 

süresine iliskin olan her iki menfaati de zarar görmüs durumdadir.  

2. ZIYA VE/VEYA HASARDAN SORUMLU OLUNAN SÜREÇ 

2.1.Genel Olarak  

Tasima edimi ani bir edim degildir ve belirli bir süreç içinde gerekli dikkat ve 

özen dahilinde tasima konusu esya gönderen ya da onu temsilen yükletenden teslim 

alinarak sözlesmede belirlenen yere götürülerek hak sahibine teslim ile ifa edilir. Bu 

süreçte esya, tasiyicinin bakim ve gözetimi altinda olup tasiyicinin esyayi muhafaza 

altinda tutmasini da gerektirir65. Bunun için tasiyici, kendisinden beklenen ölçüde 

                                                                 
62  Mersin, Türkiye-Polonya arasinda yapilan bir karayolu tasimasinda narenciye yükü için özel 

sogultmali sisteme gerek olmaksizin tenteli araçla tasimanin mutad süre içinde hasara sebebiyet 
vermeksizin gerçeklestirilebilecegi; gecikme halinde ise hasar meydana gelebilecegi; olayda da böyle 
oldugu kanaatiyle gecikmeden kaynakli hasar zarari ve dolaysi ile hem gecikme hem de hasardan 
dolayi tazminatin söz konusu olmasi gerektigi hususunda bkz. Kendigelen, Mütalaalar, s.60-61. Buna 
karsin söz konusu somut olayda mütalaa dogrultusunda verilen yerel mahkeme karari, Yarg. 11. HD. 
27.04.1995 tar., 1995/1505 e. VE 3820 K. sayili karari ile “sadece gecikme nedeniyle tazminata 
hükmedilebilecegi ve bunun da tasima ücreti ile mütenasip bir sekilde indirim seklinde tayin edilecegi” 
katilmadigimiz gerekçesi ile bozulmustur (Bozma karari için bkz. Kendigelen, Mütalaalar , s.64-65).   

63  Ulusal tasimalarda gecikme sorumlulugu kriterleri için bkz. Kaya, Gecikme , s.51 vd. 
64  Ulusal tasimalar bakimindan Kaya ; bu durumda tazmin talebinin gecikmeye göre degil, ziya ve/veya 

hasar sorumluluguna iliskin TTK m. 781 çerçevesinde istenebilecegini, zira esya tasiyicida iken hasar 
ve/veya ziyain meydana gelmis olmasi ile bunun açiklanabilecegini belirtmektedir. (Kaya, Gecikme, 
s.80). Ancak bunun yaninda gecikme zarari dolayli zararlardan olarak ayrica varsa gecikme 
hükümlerine göre tazmin edilip edilemeyecegine deginilmemektedir. Buna karsin Türk hukuku 
bakimindan da her iki sorumluluk sebebi birlikte isletilmek gerekir (Kendigelen, Mütalaalar , s.63).  

65  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.72; Arkan, Kara Tasimalari, s.46-47; Kaya, Gecikme , s.53; a.y., Hifzi 
Veldet Velidedeoglu Armagani , s.239; Yarg. 11. HD., 28.09 .2004 tar., 2003/14394 E., 2004/ 8998 K. 
sayili karari: “Tasiyicinin sorumlulugu, anilan sözlesmenin 17 ila 29. maddeleri arasinda 
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esyaya özen gösterecektir66. Bu nedenledir ki; sürecin baslangici ve sona ermesi önem 

arz etmektedir. Zarar sonradan meydana gelse bile sorumluluk doguran olayin bu süreç 

içinde meydana gelmesi halinde tasiyicinin sorumlulugu gündeme gelebilecektir. 

Sürecin ne kadar olacagi COTIF-CIM m.27 geregi tarifeler ve demiryolu isletmeleri 

arasi anlasmalara yapilan atif disinda diger konvansiyon ve kurallar bakimindan 

serbestçe tespit edilebilmektedir. 

CMR m.17/1’e göre sorumlu olunan süreç, tasiyici tarafindan esyanin teslim 

alinmasi ile teslim edilmesi arasindaki dönemdir. Tasiyici, esyaya bakim ve gözetim 

borcunu sadece fiilen tasima degil; iki teslim arasinda kendisinden beklenen özen 

ölçüsünde ifa etmek durumundadir67. Tasiyici veya adamlari ve yardimcilari tarafindan 

tek tarafli olarak düzenlenen ve tasima sürecinin sona erdigini tevsik eden tutanak ve 

belgeler esyanin ilgilisi açisindan delil olarak kabul edilebilir 68.  

VK m. 18/2’de ise lafzen; hasar ve/veya ziyaa sebep olan olayin her halde hava 

tasimasi siras inda meydana gelmesini aramaktayken; bu kavramin daha genis 

yorumlanmasi gerektigi ve diger konvansiyonlarda oldugu gibi esyanin tasiyicinin 

gözetiminde bulundugu tasima eylemi disindaki süreyi de kapsadigi hakli olarak 

belirtilmektedir69. Kaldi ki; VK m. 18/4’te de tasima sürecinin sadece fiili tasima süreci 

                                                                                                                                                                                               
düzenlenmistir. Buna göre tasiyici, mallari teslim aldigi andan teslim edilinceye kadar  tamamen veya 
kismen kaybindan ve vuku bulacak hasardan sorumludur.” (karar elden alinmistir).    

66  Yolcu tasimalari bakimindan aranan accident-kaza sarti, esya tasimalarindaki hasar ve/veya ziya için 
aranmamakta ve süreç boyunca özenli bakim ve gözetim borcuna tasiyicinin uygun davranmasi 
gerekmektedir (Diederiks -Verschoor, a.g.e, s.77-78). 

67  Asil olan tasima senedinde belirtilen yerde teslim etme anina kadar sürecin devam etmesi gerektigi ise 
de gönderilen bu yer disinda teslimi talep ettiginde de belirtilen yerde teslim gerçeklesmeyebilecektir 
(Libouton, a.g.e., s.80).  

68  Yarg. 11. HD. 25.05.2004 tar., 2003/9960 E., 2004/5903 K., sayili karari: “…Haydarpasa Çikis 
Gümrügü’ne bagli fiktif antreponun davali sirkete ait bir antrepo oldugu, hasara iliskin tutanagin bu 
antrepo sorumlulari tarafindan tutuldugu, bu tutanaga göre hasarin tasima sirasinda meydana 
geldiginin kabulü gerektigi, CMR Konvansiyonu’nun 17/1 nci maddesi geregince davali tasiyicinin 
sorumlu oldugu, tasima sirasinda meydana gelen hasarin, tasiyici sorumlulugunu sigorta kuvertürü 
altina alan diger davaliya da tesmil edecegi gerekçesiyle…” (karar elden alinmistir) ifadeleriyle 
tasiyicinin düzenledigi hasar tutanagini esas alan karar onanmistir. 

69  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.175; Sözer, TSHK Hükümleri, s.41. Hatta hemen tasimanin 
baslamadan önceki ve hemen bittikten sonraki zamanda depolanmasi halinde esya halen tasiyicinin 
gözetiminde ise halen VK’ya tabi sorumluluk devam etmektedir; ancak havaalani disi tasimalar bu 
kapsamda degerlendirilemez (Clarke, Air Carriage , s.116). Karsi görüs için bkz. Diederiks-
Verschoor, a.g.e, s.80, dn.72). 
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olmadigi açikça tespit edilmistir. Hasar ya da ziya daha sonradan meydana gelmis olsa 

bile sebebinin bu süreç içinde meydana gelmesi tasiyicinin sorumluluguna gidilebilmesi 

için yeterlidir70. Görüldügü üzere önemli olan; tasima süreci içinde hasar ve/veya ziyain 

meydana gelmesi degil zararin meydan gelmesine vesile olabilecek her hangi bir olayin 

ortaya çikmis olup olmamasidir.  

Bu çerçevede her türlü tasima sözlesmeleri açisindan ilgili uluslararasi 

konvansiyon çerçevesinde sorumlulugun baslangici için, esyanin tasiyici tarafindan 

teslim alinmasi ve böylece tasima ediminin ifasi sürecinin baslatilmis olmasi 

gereklidir71. Baslayan bu sürecin ne kadar devam edecegi taraflarca belirlenebilecegi 

gibi teamüllere ve tarifelere göre belirlenebilir72.  

Tasima sözlesmesini sekle bagli bir real akit olarak düzenleyen COTIF-CIM 

açisindan tasima sözlesmesinin kuruldugu anda esyanin tesliminden kaynakli olarak ifa 

süreci de baslamis olacaktir73. Böylesi bir teslimden sonra esyanin tasinmasindan 

vazgeçilmesi halinde tasiyicinin kusur ya da kusursuzluguna dayali akdin ifasinin 

                                                                 
70  Tasinma sürecindeki bir sebepten dolayi daha sonradan meydana gelen hasar ve ziya halinde de 

tasiyicinin sorumlu olacagi açikça ortaya konulmaktadir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu 
Armagani , s.248). 

71  Deniz tasimalarinda süreç yüklemden bosaltmaya kadar olmakla yükleme ve bosaltma süreleri de 
büyük önem arz etmektedir. Bu sürelere esyanin ilgilisinin riayet etmemesi halinde ekstra ödemede 
bulunma külfeti söz konusu olmaktadir (Nejat Karakadilar, “Deniz Ticaret Hukukunda Yükleme ve 
Bosaltma Müddeti (Starya Süresi)” IBD, C.60, S.1-2-3, 1986,  s.30; Zülfü Kuzu, “Deniz Hukukunda 
Yükleme ve Bosaltma Süreleri ile Sürastarya Süresi ve Ücreti”, Yargitay Dergisi, Temmuz-2002, S.3, 
s.379). 

72  TTK ve CMR düzenlemesi hakkinda ayrintili bilgi için bkz.: Özlem Karaman Cosgun, “Kara ve Deniz 
yolu Ile Yapilan Esya Tasimalarinda Tasiyanin Gecikmeden Dogan Sorumlulugu”, Prof. Dr. 
Fahiman Tekil’in Anisina Armagan, Istanbul, 2003, s.502-503. 

73 Ancak, esya teslim edildikten sonra tasinmasindan gönderence vazgeçilmesi durumunda esyanin 
demiryolu isletmesinin hangar ve depolarinda açik veya kapali alanda tutulmasini Yargitay IBGK 
17.10.1945 tar. ve 2 E./13 K. sayili kararinda kira sözlesmesi olarak telakki etmis ve buna göre 
tarifelerdeki kira bedelinin gönderence ödenmesine hükmetmistir (karar tahlili ve burada kira sonucuna 
varilamayacagini savunan ve esyanin bu asamada dahi tasinmak üzere tasiyici uhdesinde bulundugu ve 
buna göre degerlendirme yapilmak gerektigi yönlü görüsler için bkz. Ferit H. Saymen, “Nakledilmek 
Üzere Esyanin Istasyon Ardiyelerine Teslimi-Mukavelenin Mahiyeti-Haklarin Suiistimali”, IÜHFM, 
1946, S.1, C. XII, s.394, s.405). Buna karsin, kanaatimizce tasimadan vazgeçildikten sonra tasiyici 
uhdesinde bulunan esya artik tasima amaciyla bulunmaktadir denilemez. Bu asamada hangar ve 
depolarin genel icabi ile kurulan kira aktinden ve tasima için esyanin teslim edilmis olmadigindan söz 
edilecektir. Vazgeçme ile tasima iradesi sona ermistir (Ilhan E. Postacioglu, “Esyanin Istasyon 
Ardiyesine Konulmasi-Mukavelenin Mahiyeti-Hakkin Suiistimali”; IÜHFM, 1946, S.2-3, C.XII, 
s.872, 874). 
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engellenmesi söz konusu olacaktir. Bu asamadan itibaren esyanin tasiyici uhdesinde 

bulunmasi da kira olarak telakki edilemeyecek ve vedia veya tasima sözlesmesine göre 

sonuç üretilmeye çalisilacaktir 74. Ancak bundan önce ayrica COTIF-CIM’e tabii 

olmayan rizai bir tasima sözlesmesi yapilmis olmasi da pek muhtemel olup; söz konusu 

sözlesme COTIF-CIM çerçevesinde tasima sözlesmesi sayilmayacak ve burada getirilen 

düzenleme çerçevesinde sorumluluk da devreye girmeyecektir. Ancak, sözlesmeye 

aykirilik veya sözlesmeye uygun davranmama burada da aranacaktir.  

Deniz tasima sözlesmeleri bakimindan ise; LK ve LVK ayni sekilde akdin 

düzenlenmesi için her hangi bir sekilde esya teslimini aramamaktaysa da sorumluluk 

sürecini tespit ederken her halde tasiyicinin esyayi teslim almasindan ziyade75 esyanin 

gemiye yüklenmesinden bosaltilmasina kadar olan süreçten söz etmektedir76. Bu nedenle 

yükleme ve bosaltmaya iliskin çogunlukla konismentoda hükümler yer almakta ve buna 

göre sorumluluk tespit ve tayin olunmaktadir77. Buna karsin, HK açisindan; sorumluluk 

süreci için tasima baslamasa bile esyanin tasiyicinin hüküm ve tasarrufu altina sokulmasi 

sartinin aranmasi karsisinda tasiyanin esyayi tesellümünün sözlesmenin ifasi sürecini 

baslattigi sonucuna varilacaktir. LK ve LVK geminin yükleme için esyayi 

kancalamasindan bosaltma için kancaladigi ana kadar tasima sözlesmesi geregi sorumlu 

iken78; HK bunu esyanin alindigi gönderme limanindan esyanin teslim edilecegi 

bosaltma limanina seklinde düzenlemistir.  

                                                                 
74  Saymen, a.g.e., s.406. 
75  Her ne kadar LK ve LVK m.3/2’de, yükleme, istifleme, bosaltma tasiyanin nezaretinde gerçeklesmekte 

ise; de m.1-e sorumluluk sürecini farkli bir sekilde göstermektedir.  
76  Richardson, a.g.e., s.36; Nicholas Gaskell, “Shipowner Liability for Cargo Damage Caused By 

Stevedores-The Coral”, LMCLQ, 1993, s.170-177, s.171; Gündüz Aybay/Esra Biçen, “Liner Out 
Klozu ve Bir Yargitay Karari Üzerine”, IBD, 1994, C.68, S.10-11-12, s.397.  

77  M. Fehmi Ülgener, “FIOS Sartinini Etkileri”, SHD , Y.1, S.2, Haziran 1996, s.24. Free klozlari, 
yükleme, istifleme ve bosaltmada sorumlulugu esyanin ilgilisine liner klozlari ise tasiyana 
yüklemektedir.Yükleme ve bosaltmada sorumlulugu belirleyen free in-liner out (FILO), free in and out 
(FIO), free in-liner out, liner in and out gibi konismento klozlari ve liner out klozunun yanlis 
degerlendirildigi 13.06.1994 tar. ve 1994/4086 E., 7720 K. sayili kararin elestirisi için bkz. 
Aybay/Biçen, a.g.e., s.398-399. 

78  Bu sürecin ne kadar olacagi belirtilmemis olmakla birlikte makul süre kistasi aranmali ve bunu tespitte 
ayni rotada seyir eden diger deniz isletmelerinin tasima süresi dikkate alinmalidir (Emine Yazicioglu, 
“Esyanin Geç Teslim Edilmesinden  Ileri Gelen Zararlardan Tasiyanin Sorumlulugu”, Sigorta 
Hukuku Dergisi, Ha ziran-Eylül 1997, Y.2, S.1-2, s.81). 
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BM-CK m.14, tasiyicinin sorumlu olacagi süreci tespit ederken ve HK ile paralel 

olarak, esyanin teslim alindigi andan teslim edildigi ana kadar olan süreci79 

kapsayacagini hükme baglamaktadir80. Esyanin gönderen ya da yardimcisi veya onun 

nam ve hesabina hareket eden bir kisi tarafindan yahutta her hangi bir devlet otoritesi 

tarafindan tasiyiciya teslim edilmesi önemli degildir. Yine teslim etme ise; gönderilene 

ya da gönderilenin kaçinmasi halinde onun alabilecegi bir yere sözlesme geregi veya 

varma yeri hukukuna göre veyahutta ticari örf ve adet geregi birakilmasidir. Ayrica 

teslim etme; devlet otoritesi ya da varma yeri hukuku geregi tesellüme yetkili bir üçüncü 

kisiye teslim ile de gerçeklesebilecektir.  

2.2. Sorumlu Olunan Sürecin Baslama Zamani 

Tasima sözlesmesi daha önceden kurulmus sayilan hallerde dahi tasima ediminin 

ifa sürecinin ve dolaysi ile esyaya tasiyicinin özen, bakim ve gözetim borcunun 

baslayabilmesi için esyanin tasiyici tarafindan tasima amaciyla tesellüm edilmesi 

gerekmektedir 81. Yoksa sözlesmeye aykiri bir sekilde teslimden ya da tesellümden 

kaçinma hallerinde tasima sözlesmelerine özgü ziya ve/veya hasara iliskin sorumluluk 

hükümlerinin uygulanmasi gündeme gelmeyecektir. Ancak teslim iledir ki; tasiyicinin 

ifa süreci baslamis sayilmakta ve tasimaya iliskin sorumluluk hükümleri devreye 

girmektedir82.  

                                                                 
79  Kindred/Brooks, a.g.e., s.32, dn.3. 
80  Bu sürece iliskin yeknesak-uniform sorumluluk ilkesi kabul edilmis ve hangi tasima yöntemi 

kullanildigina bakilmaksizin tasiyicinin sorumlulugu kurallari konulmustur (Akin, a.g.e., s.52). 
81  Real akit görüsüne göre sözlesmenin kurulmus sayilabilmesi için dahi esyanin teslimi sarttir. Ancak bu 

görüs sadece COTIF-CIM’de düzenlenmistir. Diger konvansiyonlar için ise esyanin teslimi ifa süreci 
ile  bakim ve gözetim borcunun baslamasi için sarttir (Sözer, Mukayeseli Bir Inceleme, karayolu 
tasimasi için s.91, denizyolu tasimasi için s.99, havayolu tasimasi için s.106; Çaga/Kender, C.II, s.141; 
yüklemeden sonra teslimin gerçeklesmesi konusunda bkz. Kender/Çetingil, a.g.e., 104-105). 

82  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.241; Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.77; Libouton, 
a.g.e., s.79. Deniz tasimalar bakimindan tasiyanin sorumluluk süreci için HK ayni sekilde 
yorumlanabilirse de LK ve LVK ayni sekilde yorumlanamaz (Yazicioglu, Hamburg Kurallari , s.85;  
Gaskell, a.g.e., s.175).  
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Bu çerçevede teslim alma, tasiyicinin tasima amaciyla esya üzerindeki vasitali 

veya vasitasiz zilyetligini kazanmasidir83. Bu islem iki tarafli bir tasarruf islemi olup; 

gönderenin tasitma iradesi tasiyicinin da tasima iradesi ile söz konusu zilyetlik devrini 

gerçeklestirmeleri gerekmektedir84. Bu yönde iradeler uyusma halinde degilse; tasima 

sözlesmesi açisindan teslim ve tasiyici açisindan ifa süreci baslamis sayilamaz85. 

Tasiyicinin iradesi disinda gönderen tarafindan esya tasiyiciya ait depoya birakilirsa ve 

bunun temelinde bir tasima sözlesmesi yoksa teslimin yapildigi ve tasiyicinin ifa 

sürecinin basladigi iddiasinda bulunulamaz. Ancak tasiyici tarafindan esyanin depoya 

alinarak gerekli paketleme ve istifleme faaliyetlerine konu edilmesi durumunda iradeler 

tasimaya yönelik oldugundan tasima amaçli teslim yapilmis olacaktir 86. 

Tasiyici ayni zamanda depoculuk faaliyetlerinde bulunuyorsa ve daha sonradan 

bir tasima sözlesmesi ile tasinacagi öngörüsüyle depodaki esyayi tasirsa bu durumda da 

ortada tasima sözlesmesi bulunmadigindan ifa amaçli tesellüm iddiasi dinlenemez87. 

Esyanin tasinmasi için teslimi LK ve LVK haricinde; diger konvansiyonlar 

bakimindan yüklemeden önce ya da yüklemeden sonra gerçeklesmis olabilir88. Ifa sürec 

içerisinde dahi, akdi olarak yükleme ve bosaltmanin; esya nin ilgilisinin veya tasiyanin 

görevi olmasina her hangi bir engel yoktur.  

Teslimden önce yükleme ve istifleme gibi tali yükümlülüklerin gönderene ait 

olmasi durumlari hariç teslim; esyanin gerçek anlamda tasinmasi sürecinin baslamasi 

olarak degerlendirilemez89. Fakat teslim ile sorumluluk ilgili konvansiyona göre 

                                                                 
83  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.170; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.241. 
84  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.241; Aydin, a.g.e., s.35.  
85  Tasiyicinin iradesinin tasima degil, depolama amaciyla tesellü m ya da gönderen-yükletenin iradesinin 

tasima degil mülkiyet geçirimi gibi teslime yöneldigi durumlarda  tasima süreci baslamis sayilamaz.  
86  Arkan, Kara Tasimalari, s.53; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.241; Aydin, a.g.e., 

s.36. 
87  Türk hukuku bakimindan bu durumda tasiyici ardiye sözlesmesi hükümlerine göre sorumlu olacaktir. 

Yarg. TD’nin 17/02/1968 tar. ve 1966/334 E., 490 K. sayili karari (Doganay, a.g.e., s.1715, dn.607).  
88  Bununla birlikte LK ve LVK açisindan da esyanin miktar ve niteligine iliskin yanlis ve eksik 

beyanlarda bulunmayi, bu beyanlardan dolayi gönderen-yükletenin garanti sorumlulugu oldugunu ve 
yüklemede kusur olarak telakki edilecegini savunanlar da vardir (Ergon Çetingil, “Tasitan ve 
Yükletenin Yükleme Görevine Aykiri Hareketleri Için Sorumluluklari ile Esyanin Gizlice Gemiye 
Yüklenmesi Hakkinda”, Prof. Dr. Vecdi Aral’a Armagan, KOUHF, 2001, s.397). 

89  Aydin, a.g.e., s.37. 
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baslayacaktir. Bir kez teslim vaki oldugunda; yükleme gönderene aitse ve  yapildiysa, 

istifleme gönderene  aitse ve bu yapildiysa, yahutta depoya teslim yeterli oldugunda bu 

teslim gerçeklesti ise tasiyanin sorumluluk süreci baslamistir. Bundan sonra, tasiyan 

esyayi yüklü araçtan indirse, depodan çikarsa veya istifleri bozsa bile ifa süreci baslamis 

ve gönderen üstüne düsen teslim yükümünü yerine getirmis olmakla  tasiyanin 

sorumlulugu konvansiyonlara tabidir.  

Diger taraftan, esya tasinmak üzere tasiyiciya teslim edilmesine ragmen daha 

sonra yükleme ve/veya istiflemenin gönderen tarafindan yapilmasi halinde araya bir 

fasila girmekte ve bu fasila yükleme süreci olmaktadir90. Bu fasiladan dolayi tasiyici 

sorumluluktan kurtulma imkanina sahip olmakta ise de öncesinde ve sonrasinda tasiyici 

tasima sözlesmesine göre sorumlu olacaktir91. Konvansiyonlarda yükleme ve 

istiflemenin gönderen tarafindan yapilmasinin sorumluluktan kurtulma sebebi olarak 

düzenlenmesi bizi bu sonuca götürmektedir.  

Kural olarak, yükleme ve istifleme görevi konusunda, sorumluluktan kurtulma 

sebepleri arasinda gönderenin bu isleri yapmasinin sayilmasindan ötürü; özel bir hüküm 

bulunmayan tasima sözlesmelerinde, halin icabi ve ticari teamüllerle aksi bir sonuca 

varilamadigi takdirde92, bu görevin tasiyiciya ait oldugu kabul edilmelidir. Bu nedenle 

her halükarda küçük parça esyada ya da kirkambar tasimalarinda yükleme görevinin 

tasiyiciya; büyük esyalarda ve tam araç tasimalarinda ise gönderene ait oldugu yönlü 

görüsü93 isabetli degildir.  

Tasita yüklemenin nasil olacagi ve güzergahi en iyi tasiyici tarafindan bilinir  

veya bilinmesi gerekir. Bu sebeple yükleme, tasiyici tarafindan yapilmali ya da en 

azindan buna nezaret etmelidir. Öyleyse, özel bir sözlesme hükmü olmadigi, ticari örf ve 
                                                                 
90  Yükleme süresinin hesaplanmasi konusunda bkz. Karakadilar, a.g.e., s.45 vd. 
91  Yüklemenin gönderene ait oldugu her tasima için, teslimin de yüklemeden sonra yapilmis sayilacagi 

ve sorumluluk sürecinin de buna bagli olarak yüklemeden sonra baslayacagi yönlü görüse (Kaya, Hifzi 
Veldet Velidedeoglu Armagani , s.241) katilmamaktayiz. Pekala yükleme konusunda tasiyiciya 
seçimlik hak verilmis ve esya kirkambar tasimasi için teslim edilmis olabilecegi gibi; esya tasinmak 
üzere münferit sözlesmede teslim edildigi halde yükleme belirli bir süre sonunda araç hazir olunca 
gönderen tarafindan yapilacak ise bu dönemd e de sorumluluk için teslim yapilmis sayilmalidir. 

92  Libouton, a.g.e., s.88; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.242. 
93  Arkan, Kara Tasimalari, s.54 dn.33. Ancak halin icabi ve ticari teamüllerin böyle gelismesi 

durumunda, bu görüs savunulmakta h akli olacatir. 
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adetin ve teamüllerin de söz konusu olmadigi durumlarda 94 yükle mede görevin 

tasiyiciya ait ve sorumluluk sürecine dahil olmasi gerektigini düsünmekteyiz 95. Ancak 

tasiyici esyayi gönderenden teslim alma mahalline özel olarak yükleme ve istiflemeyi 

yapacak kisileri göndermemekte; sadece tasimaya elverisli araç ve bu aracin 

kullanicilarini göndermekte ise, tasiyicidan ziyade gö nderenin yükleme ve istiflemeden 

sorumlu oldugu sonucuna varilacaktir. Bu gibi durumlarda yükleme ve istifleme 

borcunun gönderene birakilmasi halin icabi ve teamülle açiklanabilecektir. Böylesi 

durumlarda esyanin ilgilisinin uygun bir sürede yükleme ve bosaltma faaliyetini de 

tamamlamasi beklenecektir. Aksi halde beklenen fazla süre için tasiyici-tasiyan fazladan 

bir ücrete dahi hak kazanabilecektir96. Yine bunun aksine olarak parsiyel veya ufak 

parça esya tasimalarinda ise teamül geregi parça esya önce tasiyici tarafindan 

toplanmakta ve daha sonra yükleme ve istifleme de  tasiyici tarafindan yapilmaktadir97. 

Bu durumda her parça ya da parti esya için teslim söz konusu parça ya da partinin 

teslimi ile gerçeklesecek ve tasiyicinin sorumlu oldugu süreç baslayacaktir 98. 

Demiryolu tasimalarinda tasima sözlesmesi teslim ile kurulmus olmakla artik 

tasiyici özen borcu altina girmektedir. Diger taraftan yükleme yükümlülügünden önce de 

teslim gerçeklesebilecek ve yükleme sürecinde bu yükümlülük kesintiye 

ugrayabilecektir99. Bu konuda Arkan sözlesmenin kurulmasi anlaminda teslimin de 

                                                                 
94  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.242. 
95  Yarg. 11. HD’nin 12.09.1994 tar., 1994/2330 E. ve 1994/6174 K. sayili karari da ayni yöndedir 

(Gönen Eris, Açiklamali Içtihatli Uygulamali Kara Tasima Hukuku, Ankara, 1996, s.366). Karsi 
fikir için bkz.: Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.242. 

96  M. Fehmi Ülgener, Sürastarya Süresi ve Ücreti , Ankara, 1993, s.5. 
97  Buradan da varilacak en uygun çözüm özellikleri geregi özel istifleme ve yükleme gerektirmeyen 

parsiyel tasimalarda esas itibari ile tasiyicinin yükleme ve istiflemeden sorumlulugunu; tam araç 
tasimalarda ve teslim mahallinin gönderenin adresi oldugu tasimalarda ise bu sorumlulugun gönderene 
geçtigini kabul etmek gerekmektedir (Arkan, Kara Tasimalari, s.54;  Libouton, a.g.e., s.89; Aydin, 
a.g.e., s.38).  

98  Ülgen,Hava Tasima Sözlesmesi, s.171. 
99  Karsi fikirde için bkz.: Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.93 vd.; Yazar her ne kadar COTIF-CIM 

açisindan sürenin tasima sözlesmesinin kuruldugu anda baslayacagina deginmekte ise de daha sonra 
yüklemenin kimin borcu olduguna bakilarak gözetim borcunun  baslangicini tespit etmek gerektigini 
belirtmektedir. Oysa yüklemeden önce de esya tasinmak üzere tasiyiciya hamule senedi ile teslim 
edildigi halde yüklemenin gönderene ait bir yükümlü lük olmasina engel bir durum COTIF-CIM’de 
bulunmamaktadir. Bu durumda geçici olarak dahi olsa tasiyicinin gözetim borcu kesintiye 
ugrayacaktir.  
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esyanin yüklenmesinden sonra gerçeklestigini ileri sürmektedir100. Ancak sözlesmenin 

kurulmasini temin eden teslimin yüklemeden önce yapilmasina ragmen daha sonra 

yüklemenin gönderence yapilmasina engel bir COTIF-CIM düzenlemesi 

bulunmamaktadir.  

CMR ve COTIF-CIM’de yükleme ve istiflemeye iliskin özel hüküm yoksa da;  

tasima sözlesmesi bu isler tasiyici tarafindan yapilacak bir sekilde akdedilmis ise, bunun 

için tasiyici ayrica bir  bedele hak kazanmayacak, sadece navlun buna göre 

belirlenecektir. Buradan hareketle varilabilecek sonuç odur ki; teamül ya da icabi halden 

anlasilmiyorsa yükleme ve istiflemenin aidiyeti hususunda navlundan da sonuca 

gidilebilir. Aslinda sorumluluktan kurutulma bahsinde101 özel olarak yükleme, bosaltma 

ve istiflemenin esyanin ilgilisine ait bir borç olmasi halinde sorumluluktan kurtulma 

sebebi olarak belirtilmis oldugundan bu tartisma haklidir. Zira istisnai kurtulus 

sebeplerinde bu gerekçelere de yer verilmis olmasi bu görevlerin, kural olarak, tasiyiciya 

ait oldugu gibi bir izlenim vermektedir.  

Teslimin genel olarak hukuksal etkisi, COTIF-CIM’in aksine tasima sözlesmenin 

kurulusundan ziyade; sadece tasiyicinin ifa faaliyetinin baslamasinda, diger bir deyisle 

tasiyicinin tasima ile esyaya özen borcu ve buna dayali olarak sorumlulugu sürecinin 

baslamasindadir. Bunun sonucu olarak; bütün konvansiyonlarda oldugu gibi teslim 

sorumluluk sürecinin baslangiç noktasidir102.  

COTIF-CIM’de teslimden önce kurulmus bir tasima sözlesmesind en dahi söz 

edilemez. Ancak sözlesmenin kurulmasi anindan itibaren demiryolu tasiyicisinin ifa 

süreci baslar ve sorumluluklar devreye girer. Sözlesme kurulduktan sonra bile uygulanan 

tarife hükümleri ya da taraflarin anlasmasi çerçevesinde yüklemenin gönde ren tarafindan 

yapilmasi kararlastirilmis olabilir. Bu durumda artik tasima sözlesmesinin kaniti olan 

                                                                 
100  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.94. 
101  Bkz.: Üçüncü Bölüm 3.3.2. 
102  Tetley, A Commentary, s.7; Çaga/Kender, C.II, s.141; TTK açisindan ayni yönde Arkan, Kara 

Tasimalari, s.19.  
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hamule senedindeki esyanin miktari ve parça sayisina iliskin kayitlar tasiyici aleyhine 

karine olusturmamaktadir (COTIF-CIM 11 §4/1) 103.  

Yükleme de büyük önem arz etmektedir. Eger bu asamada yükleme gönderene 

ait bir yükümlülük ise, gönderen bu isi tasiyicinin adamlari vasitasi ile gerçeklestirse bile 

tasiyici aleyhine karine olusmayacaktir. Bu durumda tasiyicinin adamlari gönderenin 

yardimcilari konumundadir.  Belirtilen koruma tasiyici için getirilmis olup; tasiyici 

hamule senedinde yazili miktar ve parça sayisi üzerinden savunmalarini gönderen veya 

gönderilene karsi kullanabilecektir104  

VK açisindan da teslim ile ifa süreci baslayacak ve tasiyicinin sorumlu lugu 

baslamis olacaktir. VK çerçevesinde esyayi tasimak üzere teslim alan tasiyici, artik 

edimi olan tasimayi gerçeklestirmekle yükümlüdür 105. Tasiyicinin esyayi teslim almasi 

tasimanin baslamasindan çok önce ve hatta gönderenin mahallinde dahi olabilir. Ist e bu 

asamada sorumluluk VK’ya tabi olmayacaktir. 

LK ve LVK’da ise; kurallarin uygulanabilmesi için asil olan konismento tanzimi 

olmakla birlikte LVK m.1/e uyarinca yükleme ile kurallara tabii bir tasimanin 

basladigindan ve bosaltma ile son buldugundan “tackle to tackle principle” söz 

edilmektedir106. Buna ragmen geminin yüke ve yola elverisli hale getirilmesi sürecindeki 

gerekli özeni göstermesi bakimindan tasiyicinin Kurallar çerçevesinde sorumlulugu daha 

önce baslamakta ve gerekli özen ölçüsünde sorumluluktan kurtulmasi da bundan önceki 

faaliyetlere yansimaktadir107. 

                                                                 
103  Önemli olan uygulanan tarife veya taraflarin anlasmasi ile yüklemenin gönderence gerçeklestirilecegi 

ön kosulunun aranmasidir. Aksi halde hamule sendi karine olusturabilecektir (Arkan, Demiryolu 
Tasimalari, s.67).  

104  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.67. 
105  Teslim alma ile teslim etmeye elverisli kisiye teslim etme arasindaki süreçten tasiyici sorumludur. 

(Sözer, TSHK Hükümleri, s.41.)  
106  Yükleme için esyanin geminin kancasina takilmasi ile bosaltma için kancaya takilmasi arasinda geçen 

süreç gerek LK ve gerekse LVK açisindan tasima ve tasiyicinin sorumlu oldugu süreçtir (John 
Richardson, A Guide To the Hague and the Hague -Visby Rules , Londra, 1994, s.35-36; Gaskell, 
a.g.e., s.171;Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.84-85). Yarg. 11. HD’nin 05.12.1985 tar., 1985/6758 
E. ve 6661 K. sayili kararinda “Tasiyanin, malin ziya ve hasarindan dogan sorumlulugu malin kendisi 
veya kendi adina o mali teslim almaya yetkili temsilcisi tarafindan teslim alinmasi ile baslar ve teslim 
etmesine kadar devam eder.” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi) tespitlerinde bulunmustur.  

107  Diamond, a.g.e., s.230; Çetingil, Aral’a Armagan, s.399 -400. Konismentoya konulan kayitlarin 
tasitanin beyanina göre düzenlenmesi ve ispat fonksiyonu açisindan ayrica bkz. Bahtiyar, a.g.e., s.257. 
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HK açisindan teslimden önce sözlesme kurulmakla ve sorumluluk tespiti 

temelinde teslime iliskin açiklamalar burada da geçerli olacaktir. HK’nin getirdigi 

sistem; limandan limana sorumluluk (port to port principle) temelinde sekillenmistir108. 

Yani artik yükleme ve bosaltma degil, esyanin yükleme limaninda teslim alinmasi ile 

sorumluluk baslayacaktir. Bu çerçevede sorumluluk süreci bakimindan LK ve LVK 

m.1/e, 2 ve 3 dikkate alindiginda 109, HK m.4 karsisinda daha sinirli bir sürece isaret 

etmektedir. Ancak HK’ya göre bir tasimada eger esya yükleme limanina gelmeden önce 

daha uzak bir noktada tasiyici tarafindan teslim alinir ve yükleme limanina tasiyici 

tarafindan getirilir ise bu süreç konvansiyona tabi degildir. Öte yandan, yükleme veya 

bosaltma limaninda yapilan depolama, istifleme, düzenleme amaçli ara tasimalar ve bu 

amaçla yapilan yükleme ve bosaltmalar artik HK kapsaminda tasiyanin sorumluluk 

alaninda gerçeklestirilmekte ve ona tabii tasima sözlesmesinin ifasina yönelik faaliyetler 

olarak kabul edilecektir110. 

BM-CK açisindan ise yükleme,bosaltma, istifleme ve benzeri tasima sürecine 

iliskin faaliyetler yaninda bir çok lojistik faaliyeti dahi tasiyici konumundaki üçüncü 

kisi/tasiyici tarafindan üstlenilmekte ve bu süreçlerde de tasiyici sorumlu olmaktadir111. 

Burada belirleyici husus daha çok sözlesme olmaktadir. 

2.3. Sorumlu Olunan Sürecin Bitis Zamani 

Kural olarak, tasiyicinin tasima ve esyaya gözetim borçlarinin sona ermesini 

saglayan islem esyanin gönderilene, gönderene veya bunlarin temsilci ya da 

yardimcilarina; baska bir deyisle esyanin ilgili hak sahibine teslimidir112. Böylece, 

esyadaki tasiyicinin bakim ve gözetim borcu da sona erecektir. Bu islem her iki tarafin 

                                                                 
108  HK açisindan, “Yükleme limaninda teslim alma ve bosaltma limaninda teslim etme arasinda geçen 

süreç tasima süreci ve tasiyan tarafindan sorumlu olunan süreçtir”  (Özdemir, a.g.e., s.12; Yazicioglu, 
Hamburg Kurallari, s.84). 

109  Hatta, istifleme ve yüklemeden sorumlu olunmayacagina dair taraflar arasi sözlesmede yer alan 
sorumsuzluk kayitlari da LK ve LVK açisindan geçerli kabul edilemeyecek bu konuda sorumsuzluk 
kayitlari geçersiz olacaktir (Gaskell, a.g.e .,s.177).  

110  Glass & Cashmore, a.g.e., Nr. 5.32.; Gaskell, a.g.e .,s.177, dn.38. 
111  Kindred/Brooks, a.g.e., s.23 vd. 
112  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.242. 
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iradelerinin sarih veya zimni olarak teslime yönelmesiyle gerçeklestirilir113. Esyanin 

tasiyici tarafindan götürülüp gönderilenin deposuna salt birakilmasi, navlunu tahsil etmis 

olmasi114 gibi olgular zimni teslim islemi olarak algilanmadigi sürece gerçek anlamda 

teslim olarak nitelendirilemez. Asil olan, tasimanin sözlesme çerçevesinde 

tamamlanmasindan sonra teslim olmakla birlikte, gönderenin talimatlari geregi 

sözlesmede belirlenen yer disinda da teslim mümkündür. CMR m.12§ 1’de buna cevaz 

verilmektedir. Zilyetlik geçirimi dogrudan olabilecegi gibi dolayli da olabilir 115. 

Gönderilenin talimati ile bir baskasina teslim de gönderilene teslim hükmündedir. 

Burada sözü edilen teslimati alacak kisi ya tasima senedinde yazan gönderilen, veya 

gönderenin talimatiyla veya gönderilenin talimati ile sonradan belirlenen kisidir.  

Bosaltma; demiryolu tasimalari bakimindan tasiyiciya ait bir yükümlülük ise, 

esyanin gönderilene teslimi, bosaltmadan sonra garda saglanmalidir 116. Karayolu 

tasimalarinda ise, bosaltmanin tasiyiciya ait bir yan borç olmasi halinde teslim kural 

olarak bosaltmadan sonra gerçeklesecektir117.  

Bosaltma gönderilenin borcu ise; gönderilenin tasarruf imkani esya araçta iken 

taninmakla teslimin gerçeklesmis olacagi ileri sürülmektedir118. Bu durumda tasiyici 

araci bosaltmaya elverisli bir sekilde bulundurmak yan yükümlülügü altindadir. Ayrica 

esyanin sözlesme ve ilgili tasima senedine uygunlugunun gönderilence kontrolüne 

imkan taninmali ve ziya ve/veya hasara ugrayip ugramadigi konusunda gerekli talepleri 
                                                                 
113  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.171; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.242. 
114  Yarg. 11.HD. 31.10.1988 tar., 1952 E., 6293 K. sayili karari (Eris, a.g.e., s.517). 
115  Aksi fikirdeymis gibi bir ifade esyanin dogrudan dogruya zilyetliginin gönderilene geçirilmesi 

gerektigini beyan eden Arkan’in bu görüsüne katilmak mümkün degildir (Arkan, Kara Tasimalari, 
s.55). Zira gönderilenin adamlari tarafindan tesellümün saglanmasi halinde, ya da temsilciye teslim 
halinde de tasima sözlesmesinin sona ermesini ve tasiyicinin gözetim borcunu sona erdiren hukuksal 
islem gerçeklesmektedir (Ayni yönde bkz.: Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.97; Aydin, a.g.e ., s.39 
dn.27). 

116  Bosaltma demiryolunun sorumlulugunda ise bosaltmanin tamamlanmasindan sonra en yakin kantar 
rampasinda gönderilene teslimin gerçeklesecegini belirtmektedir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, 
s.95).  

117  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.243. Eger bosaltma tasiyicinin borcu ise esya araçtan 
tahliye edilmedikçe teslim gerçeklesmez. Bosaltma isi teslimin burada bir ön sarti durumundadir.  

118  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.243, dn.27. COTIF-CIM m.36’nin burada kiyasen 
uygulanmasini ve bu asamada meydana gelen hasar ve/veya ziya hallerinde de COTIF-CIM 
sorumluluk hükümlerinin uygulanmasi gerektigini vurgulanmaktadir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, 
s.95).  
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ileri sürebilmesi imkani saglanmalidir. Iste bu yan yükümlülüklerle birlikte, ancak 

bosaltmaya hazir tutulan araçta bosaltma öncesi teslim mümkündür.  

Kanaatimizce, her ne kadar bu süre artik esyanin ilgilisinin faaliyet sahasinda 

kalmaktaysa da henüz teslim söz konusu degildir. Bu asamada, tasiyici fazla beklemeden 

dolayi ödence talep edebilirse de teslim etmis sayilamaz. Tasiyan-tasiyici, araci halen 

esyaya elverisli bir halde tutmak zorunda olup, sözlesmesel iliski henüz ifa ile sona 

ermis degildir 119. Ancak, bosaltma faaliyetinin baslamis ve eyleml i bir sekilde devam 

ediyor olmasi teslim olarak degerlendirilebilecektir. Zira, esyanin bosaltilmasi faaliyeti 

gönderilene ait bir yükümlülük ve bu faaliyet onun tarafindan gerçeklestirilmis ise 

bosaltma faaliyetinin de CMR kapsaminda tasima süreci içinde yer aldigi 

anlasilmaktadir. Eger aracin bosaltma için hazir bulundurulmasi, sözlesme açisindan 

teslim kabul edilmis olsaydi bu asama artik kurtulus sebebi yerine konvansiyonun 

uygulama alani disindaki olgular nazari ile bakilmak gerekirdi. Bosaltma gönderilenin 

yükümlülügünde olsa bile; tasiyicinin esyanin tasima evraklarina uygun ve dogru  

bosaltilmasina nezaret etmesi ya da en azindan araçta teslimi gerekir.  

Sonuç olarak, araç zilyedi tasiyici ya da adamlari iken; üzerindeki esyanin zilyedi 

gönderilen seklinde bir sonuca varan bosaltma öncesi sadece bosaltmaya hazir 

bulundurmayi teslim olarak kabul etmemekteyiz. CMR kapsaminda tasimayi 

sonlandiracak bir teslimden söz edebilmek için, bosaltma yükümünün kime ait olduguna 

bakilmaksizin araçtan esyanin ayrilarak ilgilisinin zilyetligine geçirilmesi ya da en 

azindan araçta fiili teslimin gerçeklesmesi gerektigi kanaatindeyiz. Zira CMR. m.30’a 

göre, esyanin teslimi sirasinda derhal kontrol ve dis görünüs itibariyle eksiklikleri 

bildirme yükümlülügü de gönderilene aittir. Bu da göstermektedir ki teslim, fiilen 

gerçeklesmelidir.  

Ayrica, esyanin hak sahibine teslimi gerekir. Burada kastedilen mülkiyet hakki 

degil, tasima sözlesmesinden kaynakli esyayi talep etme konusunda alacak hakki 

sahibidir. Yanlis kisiye teslim konvansiyonlar kapsaminda teslim sayilmaz. Esyanin 

                                                                 
119  Ülgener, Sürastarya , s.17; Mertol Can, Navlun Sözlesmesinin Sona Ermesi, Ankara, 1998, s.3, 

dn.12. 
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ilgilisini ve esyayi teslime yetkili kisiyi belirlemede karayolu tasimasi bakimindan CMR 

m.4 ve 12 esas alinacaktir. Bu noktada tasimada talimat verme yetkisi kimde ise; onun 

esyayi tesellüme yetkili old ugu sonucuna varilmaktadir. Tesellüme yetkili kisi, gönderen 

ya da gönderilen veya onlarin tespit ve tayin ettigi veyahutta haklarini devir ettikleri 

baskaca kisiler olabilecektir120. Bu sekilde belirlenen esyanin ilgilisi esyayi tesellümden 

kaçinacak olursa, CMR m.15/1 uyarinca gönderen tasima senedini ibraz etmeksizin dahi, 

esyayi tasarruf imkanina yeniden kavusacaktir.  

VK m.12 geregi tasiyicinin asli edimlerinden biri, esyayi hava yük senedinde 

gösterilen ya da sonradan geçerli bir sekilde tayin edilen gönderilene teslim etmektir. 

Burada da teslimin tam ve gerçek bir telsim olmasi sart olmayip; esya hukukundaki 

teslim sekillerinden her hangi biri mümkündür. Hatta esyayi teslim etmeksizin tasiyici 

zilyetliginde birakan bir ardiye sözlesmesi yapilmasi, tasima sözlesmesinin ifasinin 

tamamlanmasi bakimindan teslim hükmündedir 121.  

LK ve LVK açisindan bosaltma limaninda eger esyayi teslim alacak bir 

gönderilen yok ise; gönderilenin emrine amade bir sekilde esyanin uygun bir yere 

birakilmasi gerekir 122. Zira bu konvansiyonlar bakimindan tasima süreci bosaltma ile 

sona ermektedir. Bu asamadan sonra tasiyicinin sorumlulugu artik kurallara tabii degil 

limanda geçerli mevzuata göre belirlenecektir. HK ve BM-CK açisindan ise bu asamada 

teslim gerçeklesmemis olmakla tasima süreci içinde sayilacak ve kurallar çerçevesinde 

tasiyicinin hareket tarzi sergilemesi gerekecektir.  

Görüldügü gibi LK ve LVK disinda, diger tasima konvansiyonlari ayni nitelikte 

yorumlanmak ve teslim etmenin gerçeklesip gerçeklesmedigini tespit etmek 

gerekmektedir. LK ve LVK’da ise esas olan fiili tasima süreci oldugu için fiili bosaltma 

anindan itibaren kurallar degil ilgili liman hukukuna göre islem yapilacaktir. Ancak 

güvertede teslim sartli sözlesme yapilmasi burada da mümkün olup 123; böyle bir 

                                                                 
120  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.244.  
121  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.98; Sözer, TSHK Hükümleri, s.41 vd. 
122  Richardson, a.g.e., s.36. 
123  Yarg. 11.HD’nin 12.12.1985 tar., 7185 E. ve 7365 K. sayili kararinda “Konismentoda “on board” 

güvertede teslim kaydi bulunduguna göre …kendisine tekel seklinde bosaltma hakki ve sorumlulugu 
verilmemis ve tahliyeyi kendisi yapmamis ise tahliye sirasinda meydana gelen hasardan sorumlu 
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sözlesme sarti varsa bosaltma süreci gönderilenin sorumlulugundadir. Zorunlu olarak 

bosaltmanin tasiyan tarafindan yapilmasi halinde, gönderilen nam ve hesabina hareket 

etmis sayialcaktir. 

2.3.1. Gümrüge Teslim 

CMR’de gümrüge teslime iliskin özel bir düzenleme yok tur124. Bu nedenle 

konuyla ilgili farkli görüsler ileri sürülmektedir. Bir görüse göre; esyayi temsil eden 

evraklar ve özellikle tasima senedinin gönderilene teslimi halinde artik gözetim 

borcundan kurtulmak isteyen tasiyici, gönderilene teslim imkani bulunmadiginda esyayi 

gümrük idaresine teslim edebilecektir125. Kanaatimizce ; bu belgelerin gönderilene 

teslimi zaten dolayli zilyetlik naklini saglayan evraklarin teslimi olup; esyanin da teslimi 

hükmündedir ve yapilacak teslim gümrüge oldugu kadar gönderilene de yapilmis 

sayilacak ve gümrük gönderilenin temsilcisi gibi telakki edilecektir. Diger taraftan,  

evraklar teslim edilmediginde ise; artik gümrüge teslim gönderilene teslim mertebesinde 

degildir. Bu durumda, esya; gümrükte tasiyici nam ve hesabina bulunmaktadir. Zaten 

tasiyicidan evraklari teslim alan gönderilen, esyayi teslim alma iradesini göstermis 

olacak ve esyanin gümrüge teslimi bu durumda sanki gönderilen nam ve hesabina 

gümrüge teslim seklinde gerçeklesecektir. Bu durumda gümrügün konumu gönderilenin 

adamlari ya da yardimcilarindan farksizdir. Ancak somut olayda evraklari teslim 

etmeksizin gümrüge teslim halinde ne olacagi ise bu görüsçe cevaplanmamaktadir. 
                                                                                                                                                                                               

tutulamaz.” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi) gerekçesi ile delillerin bu konuda ayrica toplanmasi 
gerektigi sonucuna varilmistir.  

124 Esyanin gümrükte bulundugu süreçte gönderilene teslim edilmis sayilip sayilmayacagi hususunda 4458 
sayili Gümrük Kanunu’nda da her hangi bir hüküm yoktur. Bununla birlikte Gümrük Kanunu m.39 
uyarinca gümrüge mali getiren ile götürecek olanin ayni kisi olacagi, yine 37. madde geregince 
esyanin gümrükçe belirlenen bir yere tasiyici tarafindan götürülecegi, m.47’ye göre ise gümrükteki 
esyaya geçici depolanan esya statüsü taninmasi seklindeki hükümler dikkate alindiginda gümrükten 
önce ve sonra esyanin zilyetliginin tasiyiciya ait oldugu anlasilmaktadir. Buna karsin gümrük idaresi 
vergi ve diger yükümlülükler bakimindan gönderileni muhatap almakta ve onu sorumlu tutmaktadir. 
Netice itibariyle özel bir düzenleme, ticari bir teamül olmadigi takdirde gümrükteki esya gönderilene 
teslim edilmemis sayilmalidir. Ancak tasima süreçine dahil olmakla birlikte esyanin gümrükte 
bulundugu zaman periyodunda tasiyicinin bakim ve gözetim borcu kesintiye ugramakta ve bu süreçte 
meydana gelen ziya ve/veya hasardan bakimindan tasiyici idarenin eylem ve islemlerine dayali 
sorumluluktan kurtulma sebebine dayanabilecektir.    

125  Arkan, Kara Tasimalari , s.56-57; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.245. 
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Burada artik sözlesmeyi sonlandiracak nitelikte bir teslimin vaki olmadigi sonucuna 

varilmaktadir denilebilir.  

Baska bir görüse göreyse126; gümrüge teslim ile tasiyicinin esyaya olan bakim ve 

gözetim yükümlülüklerinden kurtulacagi ileri sürülmektedir. Özellikle Kender; bu 

görüsüne destek olarak gümrükte yapilacak is ve islemlerin tasiyici tarafindan 

yapilmasi127 ve teslimin bundan sonra gerçeklesmesi gerektigini savunmaktadir. Burada 

akti teslime baglanan sonuçlarin da göz önünde bulundurulmasi gerekir. Gümrüge 

teslime bu denli sonuçlarin baglanmasi esyanin ilgilisinin menfaatlerini agir derecede 

ihlal edebilecektir. Bu görüs deniz tasimalari bakimindan, özellikle LK ve LVK dikkate 

alindiginda, tasima sürecinin son bulmus olmasindan dolayi süreci bitirmek için tasiyani 

kurtarmaya yönelik olarak hakli görülebilir. Özellikle, liman idaresine esyanin teslimi ve 

orada gönderilenin teslim almasina izin verilmesi durumunda tasiyan ile idare arasinda 

akti iliski kurulmus olmaktadir. Idare tasiyanin yardimicisi konumundadir128. Ancak 

açikça taraflarin gümrüge teslimin gönderilene teslim addedilecegi yönlü akti iliskide 

bulunmasina bir engel bulunmadigi gibi aksi yönlü bir sözlesme de geçerli olacaktir.  

Ülgen ise; bu konuda öncelikle taraf iradelerinin arastirilmasi gerektigini 

belirtmektedir 129. Eger taraflarin iradesi gümrüge teslimin  gönderilene teslim hükmünde 

oldugu yönünde ise; bu  durum sözlesme ya da tasima senedinden ayrica anlasiliyorsa 

artik gönderilene teslim ile gümrüge teslim fark etmeyecektir. Icabi hal, ticari örf adet ve 

teamüllere göre yine teslimin gönderilenden ziyade gümrüge yapilmasi gerektigi 

                                                                 
126  Akinci, a.g.e ., s.91; Çaga/Kender, C.II, s.61; Rayegan Kender, “Yükleme, Bosaltma ve Ardiye 

Safhasinda Sorumluluk ve Sigorta ile Ilgili Bazi Sorunlar” , Sorumluluk ve Sigorta Hukuku 
Bakimindan Esya Tasimaciligi Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar 26-27 Ocak 1984, Ankara, 
1984, s.251-253. 

127  LK ve LVK sisteminde, bosaltma ile sorumlu olunan süreç dolmaktadir. Gümrük islemlerinin tasiyan 
nam ve hesabina yapildigi ileri sürülmekte ise de bu durumdan gönderilen haberdar edilmis ve esyayi 
teslim almasi bildirilmisse, artik teslim gerçeklesmis nazari ile bakilabilir (Yazicioglu, Geç Teslim, 
s.84). 

128  Çaga/Kender, C.II, s.61. 
129  Eger sözlesmeden gümrüge teslim imkani anlasilmiyorsa yapilan teslim tasiyici namina gümrüge 

teslim olacak ve tasiyici sorumluluktan beri olmayacaktir (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.174; 
a.y., Uluslararasi Tasimalar; s.44). Ülgen; ayrica esyanin resmi makamlarca kontrol edilme sürecinin 
kural olarak tasimayi ke smedigi ve tasimanin devam ettigi süreç oldugunu belirtmektedir (Hüseyin 
Ülgen, “Türk Sivil Havacilik Kanunu’nun Havayolu ile Tasimalarda Sorumluluk Bakimindan 
Öngördügü Düzenleme” IBD, 1985, C.59, S.4-5-6, s.303).  
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durumlarda gümrüge teslim ile tasiyici, bakim ve gözetim yükümlülügünden 

kurtulabilecektir. Gümrüge teslim sonrasi, oradan esyanin alinmasina bir engel yok ve 

açikça bu sekilde gümrüge teslim yasaklanmamissa; gönderilen de tesellümden 

kaçiniyor ya da taahhüdüne aykiri bir sekilde tesellüme hazir degilse; artik tasiyici 

gönderilen yerine gümrüge yapacagi teslim ile tasimayi sonlandirmis ve bakim ile 

gözetim borcundan kurtulmus olacaktir. 

Burada temel sorun, esyanin teslimi sirasinda gönderilen tarafindan gerekli 

kontrollerin yapilmasina imkan olmamasi ve hangi sartlarda esyanin ulastiginin tespit 

edilememesidir. Bu  nedenle gümrüge teslimin gönderen ya da gönderilence sarih bir 

sekilde kendilerine teslim gibi sorumluluktan kurtarici etkide oldugunu gerek 

sözlesmeden gerekse ticari teamülden bilmeleri gerekmektedir130. Açikça anlasma ile 

gümrüge teslim kararlastirilmadigi ve ticari örf ve adet ile teamülün söz konusu 

olmadigi durumlarda gümrüge teslimin esyanin gönderilene teslim gibi 

degerlendirilmesine gerek CMR, gerekse VK çerçevesinde olanak yoktur131.  

Gümrükten malin çekilebilmesi için gerekli evraklarin gönderilen ya da gönderen 

tarafindan teslim alinmasindan sonra; esyanin gümrüge teslimi daha önce ya da daha 

sonra gerçeklesmis olsun fark etmeksizin, esyadaki vasitali zilyetlik de evraklarla 

birlikte esyanin ilgilisine geçmis olacaktir. Bu nedenle artik gümrüge teslimin 

gönderilene teslim hükmünde olmasi gerekirse de; böyle bir evrak teslimi ya da sarih 

sözlesme ve teamül olmadigi durumlarda gümrüge yapilan teslimin, tasiyicinin kendi 

namina yaptigi bakim ve gözetim borcunu, dolaysi ile tasimayi sonlandirmayan bir 

                                                                 
130  Yarg. 11.HD., 04.03.1996 tar., 1002 E., 1398 K. sayili karari: “…gümrüge tabi mallarin, Gümrük 

idaresine teslimi ile, bu mallarin ayni zamanda gönderilene de teslim edilmis sayilacagina iliskin bir 
yasal düzenleme yoktur. Tasima sözlesmesinde de, teslimin gümrüge yapilmasi ile, tasiyicinin 
sorumlulugunun sona erecegine iliskin özel bir düzenleme de bulunmamaktadir. Sigorta korumasinin, 
mallarin gönderilene belli bir sürede teslimine kadar devam edecegi de öngörülmüstür. Ayrica, 
22.2.1993 günlü gümrük tutanaginda, "her türlü sorumlulugun" tasiyici tarafindan benimsendigi de 
açiktir. Hal böyle olunca, davali tasiyicinin sorumlu oldugunun kabulü ile davacinin iddia ettigi 
zararin saptanmasi ve sonucu çerçevesinde karar verilmesi gerekirken…”  (Kazanci Içtahat Bilgi 
Bankasi) ayni yöndedir. 

131  Ayni yönde, CMR bakimindan gümrüge teslimin gönderilene teslim hükmünde olmadigi hususunda 
Belçika mahkeme kararlari için bkz. Libouton, a.g.e., s.80. 
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teslim olarak kabul edilmesi gerekir132. Zira, teslimden söz edilebilmesi için , gözetim 

borcunun sona ermesi yetmez, ayrica bu borcun gönderilene geçmesi ya da gönderilenin, 

tasiyiciyi bu borçtan kurtarma gayesi ile tesellüm iradesi açikça aranmalidir. Teslime 

baglanan sonuçlarin agirligi karsisinda gümrüge teslimi, gönderilene teslim 

mertebesinde görmek için bu denli bir inceleme ve sözlesmesel degerlendirme yaninda 

ticari örf adet ve teamül arastirmasi yapilmasi gerekir133.  

COTIF-CIM’de teslime iliskin m.28§2 geregi; varis yeri hukukunun izin verdigi 

durumlarda; b.a)’da gümrüge teslim imkani açikça taninmistir. Böylece tasiyici 

tarafindan kamusal antrepo veya depo ya da ambara konulmasi ulusal hukuka göre 

mümkün ve bunu gerektiriyorsa teslim gerçeklesmis sayilabilecektir. Burada özel 

düzenleme getirilmesinin sebebi demiryolu tasimalarinin ve isgal edilen hatlarin önemi 

ve özel durumudur. Yoksa bu hükümden hareketle; diger tasima yöntemleri açisindan 

ayni yönde sonuçlara varilmasi mümkün gözükmemektedir.  

LK ve LVK açisindan ise; bosaltma ile teslim sart olmaksizin tasima süreci sona 

erdigine göre gümrüge teslim ya da varis limaninda teslim mahalli tayin ile teslim 

mümkün olmaktadir. Ancak burada idare veya gümrügün tasiyan mi yoksa gönderilen 

mi adina hareket ettigi hususu, akti iliskiye göre tespit olunacaktir. Gerek HK gerekse 

BM-CK ise, varma yerindeki hukuk geregi esyanin yetkili devlet otoritesine yani 

gümrüge veya baskaca bir otoriteye teslimini sözlesmesel yükümlülükleri sona erdiren 

gerçek teslim hükmünde saymaktadir134.  

                                                                 
132  Bu noktada gümrükten malin çekilmesi sirasinda gönderlen tarafindan bildrim gümrüge yapilacak ve 

ayrica tasiyicinin böyle bir bildirimi almasi veya tutanak tanzimi sarti aranmayacaktir. Yarg. 11. HD. 
10.05.2004 tar., 2003/11350 E., 2004/5230 K. sayili karari: “…dava konusu emtianin gümrük bosaltma 
zaptinda tamamen tahliye edildiginin belirtilmesinin, davali tasiyici imzasi bulunmadigindan CMR.nin 
30 ncu maddesi anlaminda bir belge ile hasarin davali Enco Ltd.Sti. tarafindan kabul edildigi…” 
(karar elden alinmistir). 

133 Yarg. 11. HD. 7.12.2004 tar, 956 E., 12055 K. sayili karari: “…davalinin mali gümrüge tesliminin 
onun CMR’nin 17 vd. maddelerinde yer alan sorumlulugunu bertaraf edip, etmeyeceginin aralarinda 
tasima hukukunda uzman bir bilirkisinin de bulundugu bilirkisi kurulundan rapor alinmak suretiyle 
belirlenmesi gerekir.” (karar elden alinmistir). 

134  Kindred/Brooks, a.g.e., s.130. 
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2.3.2. Teslim Engelleri 

Tasima sözlesmesinin ifasi amaciyla esyaya zilyet bulundugu sürece bakim ve 

gözetim borcu ile sorumlu olan tasiyici, normal olarak bir an önce esyayi sözlesmeye 

uygun olarak teslim etmek isteyecektir. Buna karsin, her zaman varma ile teslim vaki 

olmayabilmektedir. Iste, esyanin varis yerine ulastiktan sonra hak sahibine teslimini 

engelleyen her türlü olay ya da sorun, teslim engeli olarak karsimiza çikmaktadir 135.  

Teslim engellerinden kasit, teslime elverisli hale gelen esyanin teslim 

edilememesidir. Bu durumda tasima sürecinin tamamlanabilmesi için teslimden baska 

bir islem kalmamis olmalidir. Tasiyicinin elinde olmayan sebeplerle gönderilene esyanin 

ulastirilamamasi, gönderilenin teslim almaktan kaçinmasi, tasima bedeli konusunda 

uyusmazlik çikmasi, yükün varma yerinde bosaltma islemlerini yapma tekeli olan kurum 

veya kurulus isçilerinin greve gitmesi gibi nedenler, bu kapsamda degerlendirilebilir.136  

Buna karsin, tasima devam ederken gerek gönderenin talimatlari gerekse gönderilenin 

talimatlari ile tasima sürecinin durdurularak esyanin sözlesmede belirlenen mahalle 

ulastirilmamasinda bir teslim engelinin varligindan söz edilemez. Bu durumda esyaya 

tasarruf hakki bulunanin, bu hakkini kullanarak sözlesmesel edim iliskisini sonlandirma 

iradesinden söz edilebilir. 

Teslim engelleri ile karsilasilmasi halinde tasiyici CMR m. 15 ve 16’da ihdas 

edilen kurallar uyarinca islem yapacaktir 137. 15.maddeye göre tasiyici gönderene 

bildirimde bulunmak ve ondan gelen talimatlara göre hareket etmek durumundadir. Bu 

durumda eger gönderilenden kaynakli bir teslim engeli varsa; gönderen hak sahipligini 
                                                                 
135  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.150. 
136  Arkan, Kara Tasimalari , s.86. 
137 Yarg. 11. HD. 7.12.2004 tar, 956 E., 12055 K. sayili karari: “ Böyle bir davada, öncelikle çözümlenmesi 

gereken sorun, davali tasiyicinin savundugu gibi bir teslim engeli ile karsilasip, karsilasmadiginin 
tespitinde yatmaktadir. Gerçekten tasiyicinin böyle bir teslim engeli ile karsilasmasi halinde nasil 
hareket edecegi CMR’nin 15 ve 16 nci maddelerinde hükme baglanmis olup, buna göre böyle bir 
engelle karsilasan tasiyici, CMR.nin 15/1 nci maddesi uyarinca ya teslim engellerini gönderene 
bildirip, ondan talimat alma ve bu talimata uygun davranmak, yada 16/II nci maddesi uyarinca 
dogrudan, dogruya yükü bosaltmak haklarina sahiptir. Tasiyici, bu iki yoldan diledigini kullanabilir, 
tasiyicinin bu iki yoldan her hangi birisine uygun hareket ettiginin tespiti halinde CMR’nin 17 vd. 
maddeleri hükümlerine tabi sorumlulugu son bulur… tasiyicinin CMR’nin 15 ve 16 nci maddelerinde 
belirlenen davranis alternatif hareket tarzlarini kullanabilmesi için öncelikle bir teslim engeli ile 
karsilasmis olmasi ön kosuldur.” (karar elden alinmistir). 



 
 
 

146 

tevsik etmeksizin talimatlar verebilecektir (CMR 15/1 c.1)138. Her hangi bir talimat 

gelene kadar, tasiyici gönderilenin iradi olarak engelledigi teslimi gerçeklestirerek 

tasima sürecinin sona ermesini CMR m.15/2 uyarinca saglayabilecektir. Bu noktada 

tasiyici, talimat almadan önce sirf bildirimde bulundugu gerekçesi ile esyayi teslimden 

kaçinamaz139.  

Teslim engeli gönderilenin iradesinden kaynaklanan bir sebebe dayanmiyorsa, bu 

durumda talimat verme yetkisi CMR m.12 uyarinca gönderilen tarafindan da 

kullanilabilecektir. Bu durumda CMR açisindan tasima senedinin; COTIF-CIM 

açisindan ise hamule senedinin birinci nüshasina hakli hamil olanin talimat verebilecegi 

sonucunu dogurmaktadir140.  

Tasiyici talimat alarak hareket etme yolu disinda, esyayi bosaltarak tasima 

sürecini sonlandirmakta da serbesttir (CMR m.16/II). Baska bir ifadeyle tasiyici seçimlik 

yetkiye sahiptir, ya talimat alma ya da esyayi bosaltma yolunu seçerek tasimayi 

sonlandirabilir. Iste burada bosaltma kendi yükümlülügü olmasa bile bosaltmayi kendisi 

yaptiracak ve bosaltma sürecindeki sorumluluk sebeplerinden de sorumlu olacaktir141. 

Esyanin bosaltilmasi ile tasiyicinin CMR m.17 ve devaminda belirtilen sorumlulugu son 

bulur. Tasiyicinin sorumlulugunu gerektiren olaylarin teslimden önce meydana gelmis 

oldugu her zaman ispatlanarak, bu sorumluluk hükümleri tasiyiciya karsi uygulanabilir.  

Tasiyici son bulan tasima sözlesmesine göre; özenli davranarak gönderen-

gönderilen lehine üçüncü kisi ile vedia akti yapabilir ya da kendisi vedia akti 

hükümlerine göre bosaltilan esyaya zilyet olma yolunu seçebilir (CMR m.16/2 c.3). 

Bosaltma sonrasi vedia akti geregi muhafaza ile ilgili olarak artik o yerin ulusal hukuku 

uygulanir.  

Tasiyicinin CMR m.16/3 uyarinca sartlari gerçeklestiginde esyayi satma hakki da 

taninmistir. Bu hakki kullanabilmesi için esyanin bozulma tehlikesi altinda olmasi, vedia 

                                                                 
138  Bu durumda gönderenin tasima senedinin birinci nüshasini gönderilene göndermis olmasi büyük 

olasiliktir (Clarke, a.g.e. Nr.33b).  
139  Clarke, a.g.e., Nr.33b. 
140  Arkan, Kara Tasimalari , s.86; Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.48. 
141  Aydin a.g.e.s.45 dn.48. 
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akti ile depolama maliyetlerinin esyanin degeri ile orantisiz bir sekilde fahis olmasi, 

talimat beklenen sürenin öngörüleni asmasi gibi durumlarda esyanin bulundugu yer 

hukukuna göre satis yapilacaktir. Bu durumda masraflar ve yol bedeli düsüldükten 

sonra, kalan esya bedeli hak sahibinin emrine hazir bulundurulur.  

COTIF-CIM m.28 §2-b uyarinca varis gari mevzuati uyarinca esyanin depolara 

konulmasi veya bir komisyoncuya teslimi halinde de teslim gönderilene yapilmis 

sayilacaktir. Yani burada söz konusu olan teslim engeli degildir. Buna karsin, teslim 

engellerini düzenleyen COTIF-CIM m.34 uyarinca tasiyicinin belirli yükümlülükleri 

vardir. Öncelikle m. 34§1 uyarinca gönderene engeli bildirmek,  ondan talimat beklemek 

ve talimata göre hareket etmek yükümlülügündedir. Tasima sürecinde gönderilen talimat 

vermis ve sözlesmede degisiklik yapmis ise; bildirim gönderilene yapilacak ve onun 

talimatina göre hareket edilecektir. Ancak gönderilenin mali kabul etmemesinden 

kaynakli bir teslim engeli var ise; gönderen talimat verme yetkisini halen 

kullanabilecektir. Bu durumda gönderilenin esyayi kabulden imtinai nedeniyle artik 

gönderen, gönderileni dahi degistirebilecektir142. Talimat gelmeden teslim engeli ortadan 

kalkmissa tasiyici m. 34 §2 uyarinca teslimi yapmalidir. Eger, muayyen sürede talimat 

verilmez ya da ifasi kabil olmazsa; tasiyici m.34 §6/I uyarinca teslim yeri mevzuatina 

göre hareket edecektir. Bu sekilde teslime konu edilmeksizin tasiyici tarafindan kendi 

depolarina konularak esya koruma altina alinir ise; ayri bir vedia akdinin basladigi ve 

tasima sözlesmesinin sona erdigi tasiyici tarafindan ispatlanmak durumundadir143. Esya 

bozulmaya müsait bir esya ise tasiyici tarafindan satisa da çikarilabilir144. Bu 

seçeneklerden birinin kullanilmasi halinde vakit geçirmeksizin esyanin ilgilisine bildirim 

yapilmak zorundadir. Açik bir hüküm bulunmamakla birlikte aksi halde tasiyicinin 

                                                                 
142  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.152. 
143  Bu durumda tasiyicinin sorumlulugu vedia hükümlerine tabii olacak iken bir baska depoya konulmasi 

halinde sadece depo seçiminde kusurundan sorumlu olacak ve esya üzerindeki tasimaya iliskin özen 
borcu ortadan kalkacaktir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.98).  

144  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.153 
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sorumlulugu cihetine gidilmesi mümkündür 145. Benzer uygulama LK, LVK, HK ve  

BM-CK açisindan da geçerli olacaktir. 

2.3.3. Tasima Engelleri 

Tasima sürecinin sona ermesinden önce tasimayi engelleyici durumlarin ortaya 

çikmasi olasidir. Varma yerine henüz ulasilmadigi için burada teslim engelleri degil, 

tasima engellerinden söz edilecektir146. Iste bu durumda, tasiyicinin öngörülen 

sorumluluktan kendini kurtarmasi için neler yapabilecegi hususu ayrica ele alinmak 

gerekir.  

CMR m.14 ve 16’da tasima engelleri düzenlenmistir. Eger tasima sözlesmesi ve 

senedinde belirlenen sartlara göre tasimanin imkansiz hale gelmesi vaki ya da imkansiz 

hale gelecegi asikar ise; bu durumda tasima engeli var sayilir. Örnegin belirlenen araçtan 

baska bir araçla tasima yasagi varsa ve süre belirli ise araçta da tamiri uzun sürecek bir 

bozukluk varsa artik senede uygun tasimanin yapilamayacagi asikardir. Iste bu durumda 

tasiyici teslim engellerinde oldugu gibi ya talimat alarak; ona göre hareket edecektir; ya 

da yükü bosaltmak zorunda kalacaktir. Talimat almak cihetine giden tasiyici talimatlar 

dogrultusunda tasimayi sürdürecek iken; bosaltma tercihini kullanan tasiyici hukuki 

anlamda bir teslim olmaksizin da tasimayi sonlandirabilecektir. 

CMR m.14/2’ye göre, tasimayi sözlesmeye aykiri bir sekilde devam imkanina 

sahip olmasi ve tasima sürecinde talimat alma imkani bulunmamasi durumlarinda; 

tasiyici gönderen veya gönderilenin en lehine olan bir sekilde hareket etmek zorundadir. 

Bu noktada tasiyicinin yükle ilgilinin en lehine olan tercihi kullanip kullanmadigi hususu 

basiretli bir uluslararasi esya tasima tasiyicisi gibi hareket etme kistaslarina göre 

degerlendirilecektir.  

COTIF-CIM açisindan ise her hangi bir tasima engelinin ortaya çikmasi halinde; 

bu durum hemen esyanin ilgilisine bildirilecek ve buna göre verilen talimat çerçevesinde 

                                                                 
145  Tasiyici depo seçiminden, satisa çikarma halinde satis  fiyatinin tespitindeki usulden, talimatin kötü 

ifasindan ve sair hususlardan sorumludur (Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.154).  
146  Aydin, a.g.e. s.47. 
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hareket edilecektir. Tasima engelinin kaynaginda kusur  önem arz etmemekle birlikte 

tasiyici, kusuru ile tasima engeline sebep olmus ise; yapilacak masraflara  katlanacaktir 

(COTIF-CIM m.33§1 b.2 ve §9)147. Tasima engelinden söz edilmesi için tasima 

basladiktan sonra meydana gelen ve tasimanin devamini imkansiz kilan bir olay ya da 

durumun vaki olmasi gerekir. Baslangiçta mevcut bir durum ise; tasima zorunlulugunu 

kaldirir, ancak tasima engeli olarak nitelendirilemez. Tasima engelinin varligini iddia 

eden tasiyicinin bunu ispatlamasi gerekir ki, tasimayi gerçekle stirmekten kaçinabilsin 148. 

Böylece hakli ve kabul edilir bir tasima engelinin varligini ispatlayan tasiyicinin 

sorumlulugu da gündeme gelmeyecektir. Bu noktada, tasima engelinin gerçek ve somut 

tasima sözlesmesinin ifasini kusursuz imkansiz hale getiren bir engel olmasi zorunludur. 

Diger konvansiyonlar açisindan da tasima engellerinin varligi halinde tasiyici benzer 

hareket tarzi içinde olmalidir.  

3. ZIYA VE/VEYA HASAR SORUMLULUGU 

3.1. Genel Olarak 

Sorumluluk deyince çogunlukla ilk olarak, bir zarardan dogan tazmin 

yükümlülügü akla gelmektedir149. Sorumluluk her zaman bir borç ise de, borç her zaman 

bir sorumluluk kaynagi olarak karsimiza çikmaz150. Sözlesmeye aykirilik halinde 

borçlunun edimini geregi gibi ya da hiç yerine getirememesi halinde dogan zarardan 

sorumlulugu esastir. Kural olarak, olaganüstü hal, kaza veya mücbir sebep niteliginde 

öngörülemez olgulardan borçlunun sorumlu olmamasi esastir151. Bu haller kusursuz 

                                                                 
147  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.145. 
148  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.146. Tasiyicinin ispatladigi bu engelin varligini  müteakip 

gecikmeksizin esyanin ilgilisinden alacagi talimata uygun faaliyette bulunmasi gerekir. Bu süreçteki 
gecikmesinden kendisi sorumludur.  

149  Akman, a.g.e., s.8; Oguzman/Öz, a.g.e., s.13-14; Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s .18.; 
Necip Kocayusufpasaoglu, Borçlar Hukuku Dersleri, 1985, Istanbul, s.37. 

150  Ifa zamani gelmemis bir borç, sorumlulugun bulunmadigi bir borçtur ve sorumluluk söz konusu 
degildir (Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e, s.19).   

151  Olaganüstü hal kavrami kullanimi için bkz. Tandogan, a.g.e., s.460; Sözer, Yolcu Tasimasinda 
Sorumluluk, s.768; kaza terimi kullanimi için bkz. Andreas von Tuhr, Borçlar Hukuku (Çeviren 
Cevat Edege), Cilt I-II, Ankara, 1983, s.631. 
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imkansizlik sebepleri olarak kabul edilir. Böylesi bir imkansizlik vaki oldugunda dahi 

sorumluluktan söz edildiginde; artik  kusura dayanmadigindan yani kusursuz-objektif 

sorumluluktan söz edilmektedir152.  

Sorumlulugun ikinci anlami ise; alacakli tarafin borçluya ait malvarligina, bunun 

bir kismina ya da tamamina veya sadece bazi çesit malvarligina yönelebilme imkan ve 

iktidaridir153. Bu imkan ve iktidarin bulunmadigi durumlarda artik eksik borçlardan söz 

edilecek ve sorumluluk yönü eksik ama borcun varliginin söz konusu oldugu durumlar 

akla gelecektir. 

Bu çerçevede, birinci anlamda sorumluluk “..den sorumluluk”, ikinci anlamda 

sorumluluk ise “…ile sorumluluk” olarak nitelenmektedir154. Birinci halde bir zarardan 

veya kaynagi olan konumuz açisindan hasar ve/veya ziyadan kaynakli belirli zarardan 

sorumluluk söz konusu iken; ikinci anlamda konumuz itibari ile tüm mal varligi ile 

sorumluluk söz konusudur. Bu noktada  “…den sorumluluk” ziya ve/veya hasarin yol 

açtigi zarardan sorumluluk ve “…ile sorumluluk” ise esas itibari ile tüm malvarligina 

yöneliktir. Yani, sorumluluk çalismamiz sorumlulugun sebebine yönelik olup; talep 

edilen tazminatin yöneldigi malvarligi ile ilgili degildir. 

Gerek –ile, gerekse –den sorumluluk  kural olarak sinirsizdir155. Buna karsin her 

iki tür sorumlulugun birlikte veya ayri ayri, sinirlandirilmis olarak karsimiza çikmasi da 

olasidir. Birincisi yöneldigi malvarligi ve esya ile; ikicisi ise meydana gelen zarardan 

sinirli sorumluluktur. Aslinda bu ikincisinde meydana gelen zarar açisindan, sorumluluk 

degil; borcun kendisi sinirlandirilmaktadir156.  

Borçlar hukuku bakimindan sinirli sorumluluk denildiginde yönelinen 

malvarliginin sinirli olmasi ya da borcun sadece bir kismi için bir sahsa 
                                                                 
152  VK m.20’den kurtulus imkani çikarilmis olmakla bu türden sorumluluk esasi getirilmis olmaktadir. Bu 

husus ilk kez yolcu tasimasi için tartisilmis ise de esya tasimasi için getirilmistir (Sözer, Yolcu 
Tasimasinda Sorumluluk, s.771). 

153  Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s.20; Oguzman/Öz, a.g.e, s.13. Burada kastedilen borçlunun 
malvarligina yasal süreç dahilinde basvurulmasi ve cebri icra imkanidir (Akman, a.g.e , s.8). 

154  Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e , s.21. 
155  Borçlar hukukunda sorumlulugun, yönelinen malvarligi açisindan sinirsiz sahsi olmasi kurali tasima 

hukukunda da caridir. Bu anlamda sorumluluk –ile sorumluluk kavarami ile de açiklanmaktadir 
(Kocayusufpasaoglu, Borçlar Hukuku, s.38; Oguzman/Öz, a.g.e, s.13). 

156  Kocayusufpasaoglu, Fasiküller , s.30. 
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basvurulabilmesi akla gelmektedir157. Ikinci hal olan borcun bir kismi açisindan sinirli 

sahsi sorumluluk da; sorumluluk kaynagi borcun ve tazminatin sinirlandirilmis olmasi 

ve borçlunun tüm malvarligina yönelinebilmesi mümkün oldugu için borcun o sahis için 

sinirlandirilmasindan söz edilmesi gerekir. Yani sinirli sahsi sorumluluk kavrami asil 

borç miktari karsisinda bir borçlunun tüm malvarligi ile sadece borcun bir kismi için 

sorumlu olmasini anlatmaya yarar. Bu sinirlilik aslinda sorumluluga degil, mesnet borca 

yönelmis durumda ise de; zarardan sorumluluga getirilmis bir sinirlama olarak kabul 

edilebilir.  

Tasima hukukunda sorumluluga getirilen sinirlama, bu ikinci anlamda “-den 

sorumluluk” açisindan ve zarar için nakden ödenmesi öngörülen tazminat miktarina yani 

borca getirilmis bir sinirlamadir158. Bu nedenle borçlar hukuku alanindaki sinirli 

sorumluluktan kastedilen malvarligina ya da belirli bir malvarligi grubuna yönelik 

sinirlama degil, zarar miktari bakimindan getirilen sinirlamadir. Örnegin, hasar ve/veya 

ziya sebebiyle dogan zarar daha fahis olsa bile borçlu-tasiyici yasal düzenleme ile 

getirilen üst sinirdan daha fazlasindan sorumlu tutulamayacaktir. As linda burada 

sorumlulugun degil, tazmini gereken zararin ve bunun sonucu olarak tazminatin 

sinirlandirilmis oldugu da asikardir159. Hemen her tasima yöntemi açisindan sinirli 

sorumluluk denildiginde bu manada borcun sinirlandirilmasi anlasilmak gerekir 160. Ile 

sorumlulugun tasima hukuku bakimindan sinirli olmasina ise deniz tasimalarinda 

karsimiza çikan donatanin sorumlulugu örnek gösterilebilir (TTK m.948). 

                                                                 
157  Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop; a.g.e, s.22; Oguzman/Öz, a.g.e, s.14; von Tuhr, s.18;. 
158  Diamond, a.g.e., s.228. 
159  Kocayusufpasaoglu, Borçlar Hukuku, s.44; Kocayusufpasaoglu; hakli ve gerekçeli olarak burada 

sinirli sahsi sorumluluk halinin degil borcun sinirlandirilmasi halinin söz konusu oldugunu ortaya 
koymaktadir (Necip Kocayusufpasaoglu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler; Basilmamis 
Fasiküller, Filiz Kitabevi, Istanbul, 1999, s.30). Karsi görüste bkz. Tahir Çaga, “Mahdut Sahsi 
Mesuliyet Kavramina Dair”, IBD, 1970, s.518 vd.; Rayegan Kender, “Türk ve Alman Hukuk 
Sistemlerinde Donatanin Sinirli Sorumluluga Tabii Borçlarinda Temerrüt ve Dava Faizi”, IBD, 1973, 
s.1181 vd.  

160  “Tasiyicinin sorumlulugu kural olarak sinirli sorumluluktur.” cümlesinden kasit da bu sinirliliktir  
(Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.191).  
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3.2. Ziya ve/veya Hasar Sorumlulugunun Hukuki Niteligi 

BK m.96 geregince borçlu, kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyecegini ispat 

etmedikçe kusurundan kaynakli zarari tazmine mecburdur. Dolaysi ile, sözlesmeye 

aykirilik hallerinde, alacakli tarafindan borçlunun kusurlulugunu ispat degil, borçlunun 

kusursuzlugunu ispatlama yükümü esastir161. Yani, sözlesmeye aykirilikta getirilen 

sorumluluk esas itibari ile kusur sorumlulugudur. Gerek sözlesmeye aykirilik, gerek 

haksiz fiil sorumlulugunda esas olan kusur sorumlulugu olmakla birlikte; haksiz fiilde 

talepte bulunan kusuru ispat külfeti altindayken akti sorumlulukta kusurun varligi karine 

olarak kabul edilmektedir. Bu sorumluluk sistemi, akti iliskiye giren ve belirli edimleri 

taahhüt eden borçlu ile haksiz fiile dayali zarara sebep olan bir fiili ika eden borçlunun 

ayri ayri degerlendirilmesi gerektigi noktasindan hareketle yapilandirilmistir162. Akti 

sorumlulukta, haksiz fiil sorumlulugu ile kiyas yapilarak sorumlulukta ispat külfetinin 

ters çevrildigi de söylenemez. Zaten akdi sorumlulukta karine olarak borçlu kusurlu 

addedilir ve kusursuzlugu ispat külfeti borçlunun yani tasiyicinin üstündedir.  

Ulusal tasima sözlesmelerinde; asil olan tasiyicinin meydana gelen ziya ve 

hasarin kendi kusurundan meydana gelmedigini ispat külfeti altinda olmasidir. TTK 

m.781/2 b.1’deki ziya ve hasarin tasiyicinin kendi kusurundan meydana gelmedigini 

ispatlamakla sorumluluktan kurtulacagina iliskin düzenleme ; BK ile paralel olup, kusur 

karinesi ve dolaysi ile kusur sorumlulugu esasina dayanmaktadir 163. Gecikme 

                                                                 
161  Oguzman/Öz, a.g.e ., s.307. Ulusal tasimalar bakimindan esya tasimalarina iliskin sorumluluk sistemi 

de bu kural TTK m.781/2 geregi aynen geçerlidir. Ulusal tasimalar bakimindan ayrintili bilgi için bkz. 
Sabih Arkan, “Karayoluyla Yapilan Esya Tasimalarinda Tasiyicinin Sorumlulugu”  Sorumluluk ve 
Sigorta Hukuku Bakimindan Esya Tasimaciligi Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar , 26-27 
Ocak 1984, Maçka-Istanbul , Ankara, 1984, s.108 vd. 

162  A. Özdemir, a.g.e.,  s.18. 
163  Ülgen, Uluslararasi Tasimacilik, s.45; Arkan, Kara Tasimalari , s.60, Atabek, a.g.e., s.205. Burada 

TTK uyarinca tasiyicinin özeni TTK 20 uyarinca basiretli isadami özeni iken; CMR 17 geregi olan 
tasiyici özeni ise basiretli tasiyici özenidir. TTK m.1063’te özel olarak sayilan grevin kiyasen TTK 
m.781 açisindan mücbir sebep ya da kusursuzluk sebebi olamayacagina hükmederken Yarg. 
11.HD’nin 03.12.1979 tar., 5533 E., 5488 K. sayili kararinda “…grev isçilere taninmis bir yasal 
haktir. Ancak yasal olmayan is birakmalar diger sartlari da haiz bulundugu takdirde mücbir sebep 
olabilir. Bu bakimdan mahkemece grevin niteligi arastirilmali, ayrica grev kararini ne kadar bir süre 
önce alinmis oldugu sorusturularak davali isletmenin önceden grev kararini bilmesine ragmen dava 
konusu gül gibi çabuk bozulacak bir malin tasima isinin yüklenmemesi gerek tigi üzerinde 
durulmaksizin davanin reddi cihetine gidilmesi isabetsiz…” (Kazanci Içtihat Bankasi) seklinde karar 
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sorumlulugunda ise, TTK m.780’e göre, gecikmeye esyanin ilgilisinin fiillerinin sebep 

oldugu veya mücbir sebebi ispatla tasiyici sorumluluktan kurutulabileceginden, burada 

akdi-kusur sorumlulugu sisteminden ayrilinmis ve kusursuz, mutlak, fiili duruma dayali 

sorumluluk getirilmistir164.  

TSHK m.123 düzenlemesi, zarari önlemek için bütün tedbirlerin alinmasi ya da 

alinma olasiliginin bulunmamasi kistasiyla TTK sisteminden ayrilmis ve VK m.20’nin 4 

sayili Montreal Protokolü önces i düzenlemesi ile paralellik arz etmektedir. Burada 

kusursuzlugu ispat ile sorumluluktan kurtulma; yani kusur sorumlulugu ile ayni sonucun 

dogdugu kanaatindeyiz165. 

CMR m. 17’de ise farkli bir düzenlemeye gidilmis ve tasiyicinin sorumluluktan 

kurtulmasi için belirli sebepler sayilmakla birlikte kendi kusursuzlugunu ispata yönelik 

özel olarak nitelendirilmis bir savunma imkani taninmistir. Tasiyici burada 

“kaçinamayacagi ve sonuçlarina engel olamayacagi bir olay”dan kaynaklanmayan her 

türlü ziya ve hasardan sorumlu tutulmaktadir. Tasiyicinin mücerret kusursuzlugunu ispat 

etmesi yetmemekte; ayrica hasar ve ziyaa sebep olan vakianin kaçinilamayacak ve 

ortaya çiktiginda da sonuçlarina engel olunamayacak bir olay olmasi gerekmektedir. 

Ancak burada kusursuz sorumluluk söz konusu degildir 166. Çünkü, tasiyici kaçinma 

imkani varken kaçinmamis ya da sonuçlarini hiç degilse önleme imkani varken 

önlememis oldugu için sorumlu tutulmakla ; bu hareket tarzi içinde olmayisi kusuruna 

delalet etmektedir. Öyleyse bu hareket tarzlari içinde bulunmamak kusurluluk 

                                                                                                                                                                                               
kurmustur. Bu çerçevede, kanaatimizce LK ve LVK’nin aksine CMR açisindan da grev ayni sekilde 
sorumluluktan kurtulma sebebi bir olgu olarak kabul edilemez. 

164  Kaya, Gecikme , s.45-46. 
165  Öngörülen bu sorumlulugun dahi objektif sorumluluk oldugu ve kusursuzlugu degil bütün tedbirleri 

alma hususunun ispatlanmasi gerektigi ve bunun kusursuzlugu ispattan farkliligi görüsünde bkz. 
Ülgen, IBD-1985/2, s.292, Bu sorumlulugun da mücbir sebepten ve kusursuzluktan sorumsuzluk 
olarak düzenlendigi hususunda bkz. Diederiks -Verschoor, a.g.e., s.73 vd.; Özcan, a.g.e., s.489; 
Kirman, a.g.e., s.120. A. Özdemir ise; getirilen sorumluluk düzenlemesini ikiye ayirmakta ve 
tasiyicinin kendi fiillerinden dolayi sorumlulugunu kusur sorumlulugu olarak kabul ederken, 
adamlarinin fiillerinden sorumlulugu ise yardimcinin gerçek kusuru aranan bir sorumluluk olmakla 
birlikte tasiyicinin kusuru olmasa da sorumluluk olarak kabul etmektedir (A. Özdemir, a.g.e., s.36 -37). 

166  Karsi fikirde bkz.: Arkan, Kara Tasimalari, s.45; Kaya, Imregün Armagani , s.325; a.y., Hifzi Veldet 
Velidedeoglu Armagani , s.239. Bu yazarlar sorumluluktan kurtulma sebeplerini birlikte 
degerlendirmekte ve kusura dayali sorumluluktan kurtulma sebebini ayri tutmamaktadir. 
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addedilmeli ve düzenlemenin kusur esasina dayali bir düzenleme oldugu kabul 

edilmelidir. Zira, zarar sebebi olayin sorumsuzluk için sadece mücbir sebep gibi sirf 

disardan gelen bir olaya dayali olmasi sarti aranmamaktadir 167. Kaçinma imkaninin 

kullanilmamasi ya da sonuçlarini engelleme imkanindan faydalanilmamasi halleri de 

tasiyici açisindan kusur sayilmalidir168.  

Getirilen düzenlemenin hafifletilmis bir kusursuz sorumluluk-objektif 

sorumluluk oldugunu ileri sürenler169; TTK’nin getirdigi gecikme sorumlulugundaki 

mücbir sebep sartinin burada hafifledigi ancak kusur sorumluluguna da dönüsmedigini 

savunmaktadir. Burada mücbir sebepten daha genis, basiretli bir tasiyicinin öngördügü 

ve sonuçlarina engel olabilecegi olaylar disinda kalan olaylardan sorumlu tutulmama 

sabit olmakla; sorumluluk temelinde kusur aranmaktadir. Kaçinilamayacak ve 

sonuçlarina engel olunamayacak olay ya da bütün tedbirlerin alinmasi veya alinma 

imkaninin bulunmamasi kavramlarindan da anlasilacagi üzere; tasiyici tarafindan 

kaçinilmasi veya sonuçlarina engel olunmasi için bir çaba gösterilmesi gereken veya 

kaçinilabilir ya da sonuçlari engellenebilir bir durumda ancak sorumluluk söz konusu 

olmaktadir. Tasiyicinin bakim ve gözetim ve de tasima borcunda agirlastirilmis bir özen 

beklentisi vardir ki; bu beklenen özen tasiyici özenidir. Kural olarak tasiyici kusurlu 

addedilmekte170 ve ona kusursuzlugunu ispat etmesi için temel objektif iki hususa 

dayanma imkani verilmektedir. Bunlardan biri kaçinilamayacak bir olayi; ikincisi ise 

kaçinamadigi bu olayin sonuçlarini da engelleyemeyecegini ispat etmesi halleridir. Sirf 

kaçinilamayacak bir olayin vuku bulmasi yetmez, bu olayin sonuçlarini da bertaraf etme 

                                                                 
167  Aydin, a.g.e., s.32; Bu noktadan hareketle tez ve eserin adini “yüke özen borcu”ndan sorumluluk 

seklinde belirleyen  ve bu temelde açiklamalar için bkz. Seven, a.g.e., s.1 vd. 
168  Iste bu özen CMR uyarinca tasiyici özenidir ve sorumluluktan kurtulmak için yeterlidir (Aksi fikir: 

Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.324, dn.31). Yazar, “…tasiyicinin kaçinamayacagi ve sonuçlarini 
önleyemeyecegi ha l, tüm dikkat ve özenin gösterilmesine ragmen önlenemeyen bir olaydir” ifadesine 
yer verirken iste bu olaydan sorumlu olunmadigina göre sorumlulukta kusur sorumlulugu degildir 
sonucuna ulasmaktadir. Oysa burada söz konusu özen agirlastirilmis uluslararasi tasima tasiyicisi 
özenidir, ve buna aykirilik  kusur addedilmelidir. 

169  Kaya, Imregün Armagani , s.325; Arkan, Kara Tasimalari, s.45. Yine 4 sayili Montreal Protokolü 
öncesi benzer görüs VK açisindan da savunulmakla birlikte (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.159) 
4 sayili Montreal Protokolü ile VK sistemi ziya ve/veya hasar bakimindan tam bir objektif sorumluluk 
getirmektedir.  

170  Libouton, a.g.e., s.79. 
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imkaninin tasiyici tarafindan kullanilmasi gerekir. Araçtaki noksanliga iliskin CMR m. 

17/3, bu düzenlemenin istisnasi ve kusursuz sorumluluk düzenlemesidir171.  

Kisacasi burada getirilen sorumluluk, kusur sorumlulugu olmakla birlikte, 

agirlastirilmis; mücerret kusursuzlugu ispatla kurtulus imkani olmayan kusursuzlugun 

ispatinin objektif kriterlere baglandigi, sebepleri belirlenmis bir özen sorumlulugu olarak 

düzenlenmistir172. Kusursuzlugu ispat için objektif ölçüler getirilmesi getirilen 

sorumluluk düzenlemesinin kusura dayanan sorumluluk olmasini degistirmemektedir.  

COTIF-CIM m.36§2, CMR ile paralel bir düzenleme getirmistir. Burada da 

tasiyici ziya ve/veya hasarin kaçinilamaz ve sonuçlarina engel olunamaz bir olaydan 

meydana geldigini ispatladiginda sorumlu tutulmamaktadir.  

Yolcu ve bagaj tasimasinda genel olarak ve esya tasimasinda gecikmeden 

kaynakli sorumluluk için VK m.20’de sorumluluktan kurtulus için kusura iliskin imkan 

taninirken; esya tasimalarinda ziya ve/veya hasara iliskin böyle bir imkan taninmamistir 

(VK m.18/3). Esya tasimalari bakimindan ziya ve/veya hasar açisindan getirilen 

sorumluluk sisteminin objektif sorumluluk oldugu kusur arastirmasina dahi yer 

olmaksizin sadece VK m.18/2’de belirtilen süreçte meydana gelen her türlü hasar 

ve/veya ziya açisindan tasiyicinin sorumlu olacagi sonucuna varilmak gerekmektedir173. 

                                                                 
171  Aydin, a.g.e., s.33-34. 
172  Akinci, a.g.e., s.87; Yazar haksiz fiilde kusuru ispat külfetinin alacaklida oldugunu burada aksinin söz 

konusu oldugunu ve kusursuzlugu ispatin tasiyicida oldugunu belirtmektedir. Oysa burada asil kiyasin 
akte aykirilik hükümleri ile yapilmasi ve orada da ispat külfeti açisindan kusursuzlugu ispat külfetinin 
borçluda oldugu ve bir paralellik oldugu gözlemlenmelidir.  

173  4 Sayili Montreal Protokolü ile degistirilen 20.madde çerçevesinde farkli düsünme imkani da yoktur. 
Ancak daha önce de getirilen sistemin objektif sorumluluk sistemi oldugunu savunanlar vardi ise de 
aslinda bu asamadaki sistemin 20.maddenin hasar ve/veya ziyai da kapsar nitelikte oldugu asamada 
kusur sorumlulugu oldugu kanaatindeyiz (Ayrintili bilgi için bkz. Inci Deniz Kaner, “1929 Tarihli 
Varsova Konvansiyonunda Hava Tasiyicisinin Yolcu, Yük ve Bagaj Tasimaciligindan Dogan 
Sorumlulugu”, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakimindan II. Tasima Sempozyumu, Bildiriler-
Tartismalar, 24-25 Ocak 1985, Maçka-Istanbul, Ankara, 1985, s.179). Ancak, 4 Sayili Montreal 
Protokolü'nden sonra esya tasimalarinda ziya ve/veya hasar sorumlulugu bakimindan artik objektif 
sorumluluk sisteminin varligi asikardir. Lahey Protokolü asamasi için de objektif sorumlulugun 
varligini savunan fikirler için bkz. Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.158-159; Inci Deniz Kaner, 
“Varsova Konvansiyonu’nda Tasiyicinin Sorumlulugu”, IÜHFM, 1984, C.L, S.1-4,  s.470 vd.  
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Bu sürecin sadece fiili hava tasimasi degil, esyanin tasiyici korumasi altinda oldugu 

süreci kapsadigi ayr ica belirtilmistir (VK m.18/4) 174.  

VK m.18/3’de getirilen ziya ve/veya hasar sorumlulugundan kurtulmaya iliskin 

sayili sebeplerin de tasiyicinin kusuruyla ilgisi olmamakla ve özellikle ilgilinin kusuru 

ve mücbir sebeplere delalet etmesi karsisinda getirilen sistemin objektif kusursuz 

sorumluluk sistemi oldugu açiktir. VK düzenlemesinde esya tasimalari bakimindan ziya 

ve/veya hasar sorumlulugunun mesnedinin tasiyicinin esyaya olan bakim ve gözetim 

mükellefiyetinin ihlal edilmis olmasi da sart olarak aranmamaktadir175.  

LK ve LVK m.4’te sorumlu olunmayacak haller sayilarak, diger hallerde 

sorumlu olunacak sekilde bir düzenleme getirmektedir. Buna karsin HK m.5 ise; 

tasiyicinin sorumlu olacagindan hareketle bir düzenleme yapmistir. LK ve LVK 

açisindan tasiyici; sözlesmeden önce, baslangiçta ve tasima sürecinde denize elverislilik 

için gerekli tüm tedbirleri basiretli bir tasiyici gibi aldigini ispatla sorumluluktan 

kurtulacaktir. HK açisindansa; tasiyici her asamada ziya ve/veya hasari önlemek için 

bütün tedbirleri aldigini ispat etmek durumundadir176. Buna ragmen, her iki grup kurallar 

bakimindan da tasiyicinin bildirimi yapilmamis güverte yüküne gelen ziya ve/veya 

hasar, gereksiz sapma, bilinçli ihmal ve kasttan dolayi her halükarda sorumlu olacagi 

sonucuna varilmaktadir177.  

LK ve LVK açisindan tasiyicinin yan edimlerinin178 basinda ve hatta asli edim 

mertebesinde m.3/1 çerçevesinde tasimada kullanilacak geminin baslangiçta denize ve 

                                                                 
174  Hatta havayolu ile esya tasimalarinda meydana gelen hasar ve/veya ziyain büyük bir çogunlugu depo 

ve antrepolarla hava tasiti arasinda ya da yanlis kisiye teslim seklinde gerçeklesmektedir. (Diederiks-
Verschoor, a.g.e., s.81). 

175  4 Sayili Protokol’den önceki düzenleme için bkz. Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.169; Ayrica 
TSHK açisindan bakim ve gözetim mükellefiyetine iliskin açiklamalar için bkz. Hüseyin Ülgen, “Türk 
Sivil Havacilik Kanunu’nun Havayolu ile Tasimalarda Sorumluluk Bakimindan Öngördügü 
Düzenleme” IBD,1985, C.59, S.4-5-6, s.301; Inci Deniz Kaner, “Türk Sivil Havacilik Kanunu’ndaki 
Hükümlerin Ortaya Çikardigi Bazi Meseleler”, Batider,1986, C.XIII, S.3-4, s.233 vd.  

176  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.94. 
177  Tetley, Cargo , s.25. 
178  Kavram gemiyi sefere elverisli hale getirmek için gereken ihtimamin gösterilmesi olarak da 

kullanilmaktadir ( Bülent Sözer, Tasiyanin Gemiyi Sefere Elverisli Halde Bulundurmak Borcu, 
Ankara, 1975, s.7; yan borç açiklamasi için bkz. s.19 vd.; Richardson, a.g.e., s.38). 
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yüke elverisli  hale getirilmesi ve bunun için gerekli özenin gösterilmesi gelmektedir179. 

Ara limanlardan hareket halinde iken tasiyicinin tekrardan geminin sefere elverisli hale 

getirilmesi ile ilgili bir yükümlülügü yok ise de; yüke gereken özen bu asamada da 

gösterilmelidir180. HK m.5 ise diger tasima yöntemlerinde oldugu gibi tasima sürecinin 

tamamina bu sorumlulugu yaymis durumdadir. Netice itibariyle LK, LVK VE HK’nin 

kabul ettigi sorumluluk sistemi, kusura dayali gerekli özen (due diligence) 

sorumlulugudur.   

BM-CK, HK düzenlemesi ile paralel düzenleme getirmekte ve m. 16’da esas 

itibari ile tasiyicinin esya uhdesinde iken meydana gelen hasar ve/veya ziyadan sorumlu 

olacagini belirtmektedr. Sorumluluktan kurtulmak içinse tasimanin her asamasinda 

esyaya iliskin tüm gerekli tedbirlerin aldiginin tasiyici tarafindan ispatlanmasi 

gerekmektedir . Böylece tasiyiciya basiretli bir karma tasima tasiyicisi tutum ve 

davranisinin sergilenmesi külfeti yüklenmistir.  

3.2.1. Akdi Sorumluluk - Haksiz Fiil Sorumlulugu 

Tasiyic inin tasimakla yükümlü oldugu, bakim ve gözetimini üstlendigi esyaya 

gelen ziya  ve hasar kaynakli sorumlulugu, kural olarak yapilan tasima sözlesmesine 

dayali akdi bir sorumluluktur181. Ayrica müteakip tasiyicilarin da tasima senetleri 

çerçevesinde akdi iliskiye girmeleri nedeniyle bunlarin sorumlulugunun da akdi oldugu 

konusunda tereddüt yoktur182. Tasiyicinin bakim ve gözetim borcunun içerigi esyanin 

                                                                 
179  Salt gerekli özen degil, tasiyanin göstermesi gereken agirlastirilmis bir özen borcu ile geminin sefere 

ve denize elverisli hale getirilmesi gerektigi Riverstone Meat Co. Pty. Ltd. V Lancashire Shipping Co. 
kararinda ortaya konulmustur (Richardson, a.g.e., s.37). Bu yükümlülük genellikle sefer öncesi uzman 
survey kuruluslarina gerek yasal yeterlilikler ve gerekse sefere elverislilik sertifikalandirmasi açisindan 
yaptirilir ve tasiyan  bu siniflandirma isletmelerine karsi elverissizlige dayali sorumlulugunda rücuen 
tazmin mekanizmasini isletebilir. Ancak dogrudan yük ilgilisinin bu survey isletmelerine 
basvurabilmeleri için sözlesmesel olarak bu imkanin taninmis olmasi gerekir (P. F. Cane, “The 
Liability of Classification Societies”, LMCLQ, 1994, s.364, s.376).  

180  Glass&Cashmore, a.g.e ., Nr. 5.33; Göger, Sonraki Elverislilik, s.458-459. 
181  Sözer, TSHK Hükümleri, s.3 ve özellikle s.20 vd.; Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.423; 

Çaga, Hava Tasiyicisinin Sorumlulugu,  s.186; A. Özdemir, a.g.e.,  s.38. 
182  Deniz Kaner ise; akdi sorumluluk konusundaki görüsünden bu noktada ayrilmakta ve zincirleme 

tasimalardaki ilk ve son tasiyicinin sorumlulugunu “ek mesuliyet” olarak nitelendirmektedir (Deniz 
Kaner, Zincirleme Tasimalar , s.21). 
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hasarsiz ve tam olarak gönderilene teslimini saglamaktir. Bakim ve gözetim borcunun 

yerine getirildigi halde meydana gelen hasar ve/ve ya ziya, gerekli tüm tedbirlerin 

alinmasina ragmen mücbir sebeplerden kaynakli olabilecektir. Ancak bu durumda dahi 

sorumlulugun temelinin sözlesmesel olmasina bir halel gelmeyecektir. 

Haksiz fiil sorumlulugu da tasima hukukunda söz konusu olabilmektedir. 

Örnegin, tasiyicinin üçüncü kisilere verdigi zararlardan dolayi, sorumlulugu haksiz fiil 

hükümlerine tabi olacaktir. Ikincisi, gönderenle her hangi bir akti iliski içinde 

bulunmayan tasiyicinin adamlarinin kusurlari nedeniyle, gönderen tarafindan bu kisilere 

sorumluluk tevcih edilmek istendiginde haksiz fiil sorumlulugu gündeme gelecektir183. 

Üçüncüsü, esyanin malikinin ya da baskaca bir ayni hak sahibinin tasima sözlesmesine 

katilmadigi durumlarda da malikin tasiyiciya sorumluluk tevcih edebilecegi imkan 

haksiz fiil sorumlulugu çerçevesinde bulunacaktir. Ancak hemen her konvansiyonda 

yardimcilarin ve çalistirilanlarin fiil ve fiilsizliklerinden tasiyici sorumlu tutulmaktadir. 

Buradaki tasiyicinin sorumlulugu ifa yardimcilarina iliskin BK m.100 benzeri bir 

sorumluluk olup; haksiz fiile özgü olan BK m.55 dikkate alinmayacaktir184. Bunun bir 

                                                                 
183  Sözer, TSHK Hükümleri, s.4; Kaya, Oguz Imregün Armagani , s.329. 
184  Yarg. 11.HD’nin 17.01.1980 tar., 1980/1 E. ve 133 K. sayili kararinda: “…Sadece, navlun 

sözlesmesinin ifasinda kullanilan ve anilan sözlesmenin icrasi kendisine birakilan üst tasiyici, 
tasiyanin adami degil, onun yardimci sahsidir. Bilimsel ögretideki baskin olan görüs de bu 
dogrultudadir. ( Bkz. Sami Akinci, "Deniz Hukuku, Navlun Mukaveleleri Ist. 1968 s.300-305, 310, Adil 
Izveren, "Deniz Ticaret Hukuku" Ank ara 1966, s.166 - Ismail Doganay, "Türk Ticaret Kanunu Serhi", 
Ankara 1979, C. 3, s.343 ve dip not 384, 385). Böylece, yolculuk sirasinda aktarma yoluyla mallari 
tasiyan ve varis limaninda onlari gönderilene noksan teslim eden davali Denizcilik Bankasi, üst 
tasiyan olarak, diger davali asil tasiyanin (alt tasiyici), yardimci sahsi durumundadir. Davali 
bankanin, bu sifatla ve kendisine tevdi edilen, tasima sözlesmesi ya da konismentoya dayali edimin 
yerine getirilmesinde kusurlu davranarak neden oldugu zarara, asil tasiyici sifatini tasiyan diger 
davalinin katlanmasi yasa geregidir. (BK. 100, TTK. 1062). Böylece, navlun sözlesmesinin ifasinda 
kullanilan ve tasiyanin, adami ya da gemi adami grubuna girmeyen davali üst tasiyici bankanin, 
kendisine verilen isin yerine getirilmesinde, kusuruyla zarara neden olmasi karsisinda TTK.nun 1. 
maddesi yollamasiyla BK.nin 100. maddesinde öngörülen tüm kosullarin gerçeklestiginin kabulüyle, 
sonuçtan asil tasiyicinin sorumlu tutulmasi zorunludur. Dosya içerigi ve toplanan kanitlara göre, dava 
konusu mallarin, aktarmadan sonra ve yardimci sahis durumundaki, davali bankanin üst tasimasi 
sirasinda kayboldugu anlasilmaktadir. Böylece, yardimci sahsin, borçlu tasiyana ait edimi ifada 
kusurlu oldugu açiktir. Yargilamada belirlenen bu durum bir yana, BK.nun 100. maddesi uyarinca, 
ayni Yasanin 55/2. maddesi hükmünün tersine, yardimci sahis kullanan borçlunun, adam çalistiranlar 
hakkinda öngörülen "kurtulus beyyinesinden" yararlanmasi olanagi yoktur.” (Kazanci Içtihat Bilgi 
Bankasi) seklinde hüküm kurulmustur. Ancak BK m.100’deki farazi kusur yerine burada artik 
yardimci ve ifaya katilan adamlarinin da gerçek kusuru aranacaktir (A.Özdemir, a.g.e., s.38). 
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sonucu da tasiyicinin kendi sözlesmeyi ifa etmis olsaydi her hangi bir hasar ve/veya ziya 

meydana gelemeyecektiyse de tasiyicinin sorumlu olacagidir. Yani tasiyicinin 

yardimcilari kendisi kadar ihtimam ve özeni göstermek durumundadir185. Ancak, kasit 

ve kasta esdeger kusur ile verilen zararlarda tasiyicinin akti sorumluluguna 

gidilebilecegi gibi tasiyicinin yardimcilari ve adamlari ile hizmetinden yararlandigi 

kisilere karsi haksiz fiil sorumlulugu yöneltilebilecektir. Bu neviden haksiz fiil 

sorumluluguna gidilmesi hallerinde dahi, konvansiyonlarda bulunan haksiz fiile iliskin 

hükümler öncelikle uygulanacaktir. 

3.2.2. Kusurlu - Kusursuz Sorumluluk 

Sorumlulugun akti bir sorumluluk oldugu tespit edildikten sonra, konvansiyon ve 

kurallarda ayrik bir düzenleme olmadigi takdirde genel anlamda kusur sorumlulugunun 

esas olmasi gerekmektedir186. Kusur genel olarak borçlar hukukunda borçlunun borca 

aykiri sonucu öngörerek ve arzu ederek veya bu sonucu göze alarak hareket etmesi ya da 

hareketsiz kalmasi veya borca aykiri sonucu önlemek için gerekli özeni göstermemesi 

olarak tanimlanmaktadir 187. Hem kasit hem de ihmal olarak karsimiza çikan her iki 

kusurda akti sorumluluk kapsaminda sorumluluk sebebi olup bunun ötesinde gerek 

tedbirlerin alinmamasi gerekse sonuçlari engelleyici gerekli faaliyette bulunulmamasi 

tasima sözlesmeleri bakimindan kusura tekabül etmektedir188.  

                                                                 
185  Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s.898; Necmeddin F. Feyzioglu, Borçlar Hukuku, Genel 

Hükümler, Istanbul, 1977, C. 2, s.203. Buna karsin von Tuhr ise; hakli olarak, mecburi olarak 
demiryolu isletmecisi, posta idaresi gibi ifa yardimcisi kullaniliyorsa, bu durumda tasiyici yardimci 
seçmek ve ona hükmetmekte serbest olmadigindan bu derece sorumluluga gidilememek gerektigi, 
idareye usulüne uygun teslimle illiyetin koptugunun kabulü gerekir demektedir (von Tuhr, a.g.e., 
s.594). 

186  Oguzman/Öz, a.g.e., s.306; Çaga, Hava Tasiyicisinin Sorumlulugu, s.188. Kusurdan hareketle 
açiklanan belli basli sorumluluk sistemleri için bkz. Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.450 vd.  

187  Oguzman/Öz, a.g.e., s.338; Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s.874; Haluk Tandogan, Türk 
Mesuliyet Hukuku (Akit Disi ve Akdi  Mesuliyet), Ankara-1961, s.416. 

188  Iste burada özen borcunun agirlasmasi söz konusu olmakla birlikte kusursuzluktan da sorumluluk 
getirilmis degildir. 4 Sayili Montreal Protokolü öncesi için örnegin uçak kaçirma halinde artik 
tasiyicinin sorumluluktan kurtulus beyyinesinden yararlanacagi ka bul edilmekteydi ve uçagi 
kaçiranlari kontrol ve denetleme imkani olamayan hallerde sorumluluktan kurtulma mümkün 
görülmekteydi (Sözer, TSHK Hükümleri, s.24-25).  
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VK, ziya ve/veya hasar sorumlulugu bakimindan akti sorumluluk düzenlemesine 

ragmen her hangi bir sekilde kusursuzlugu ispata yönelik kurtulus imkani getirmemis ve 

kusursuz sorumluluk sistemini düzenlemistir 189.  Gecikmeye iliskin m.20 benzeri bir 

düzenleme ziya ve hasar açisindan getirilmemis olmakla istisnai bir sistem 

öngörmektedir. VK m.20 açikça kusura dayali kurutlus imkanini zarari önlemek için 

bütün tedbirleri almis olmak veya tedbir alma olanaginin bulunmamasini ispata izin 

vererek sadece gecikme için tanimaktadir. Buna karsin, 4 Sayili Montreal Protokolü 

öncesi VK m.20 düzenlemesi ziya ve/veya hasar için de geçerliydi ve kusur sorumlulugu 

esasti. Yani kurutlus imkaninin varligi ve objektif kriterlere baglanmis bir kusur tespiti 

aranmaktaydi. Buna karsin, m.20 düzenlemesine ragmen dahi, sorumlulugun objektif 

yani kusursuz sorumluluk oldugu doktrinde savunulmakta idi190. Kanaatimizce, sadece 

VK’da ziya ve hasar açisindan objektif kusursuz sorumluluk görüsü 4 Sayili Montreal 

Protokolü sonrasi konvansiyon sistemine dahil olmustur191.  

VK disindaki konvansiyon ve kurallarda kurtulus imkanlarindan en temel olani 

kusura iliskin olup, kusur sorumlulugu düzenlenmektedir192. Bu kurtulus imkaninin 

öznellestirilmis ve objektif kriterlere baglanmis düzenlenisine göre, agirlastirilmis kusur 

sorumlulugundan söz edildigi de vakidir193. Objektif temeli gerekli ihtimam ve özen 

olarak belirtilebilecek gereken özenin gösterilmesi (due diligence) çerçevesinde bakim 

                                                                 
189  4 Sayili Montreal Protokolü öncesi için burada da kusur sorumlulugu oldugu ve özen borcu ile 

agirlastirildigi konusunda bkz. Sözer, TSHK Hükümleri, s.7.; a.y. Yolcu Tasimasinda Sorumluluk, 
s.767 vd.; 4 sayili Montreal Protokolü sonrasi Mutlak-objektif sorumluluk düzenlemesi için bkz. a.y., 
Montreal Konvansiyonu, s.159-160; 4 Sayili Montreal Protokolünün kusursuz-risk sorumlulugu 
düzenlemesi getirdigi hakkinda bkz. Diederiks-Verschoor, a.g.e ., s.112. 

190  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.159; Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.470 vd.; 
Katildigimiz görüs için bkz. Sözer, TSHK Hükümleri , s.22-23.  

191  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.112-113. 
192  4 Sayili Montreal degisiklikleri öncesi açisindan ispat külfeti açisindan hiç degilse objektif sorumluluk 

ve BK m.55’ten hareket eden görüs için bkz. Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.470 vd; 
bununla çeliskili tespitler için bkz. s.427-428. 

193  Sözer, Sefere Elverisli Halde Bulundurma , s.24; TTK m.781’in aksine burada safi kusursuzluk ve 
basiretli tacir özeni degil; bundan daha agir basiretli tasiyici özeni gösterilecektir. Ancak CMR 
m.17’de öngörülen sorumluluktan kurtulus sebeplerinin özel olarak TTK’da düzenlenmedigi de 
dikkate alindiginda TTK sisteminden agir bir sorumluluk oldugu söylenirken bu husus gözetilmek 
gerekir (Arkan, Sorumluluk , s.411, dn.57). 
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ve gözetim sorumlulugudur 194. Tasiyici için bu derece özenin gösterilememesinin 

kusurlu oldugu sonucunu dogurmasi gerekmektedir. Konvansiyonlarda genellikle daha 

ayrintili ve öznel olarak formüle edilmis ve objektif kriterlere baglanmis olmakla 

birlikte, kusur sorumlulugundan ayrilindigi sonucuna varilamaz195. Kusur 

sorumlulugundan ayrilmis olunsaydi borçluya VK’da oldugu gibi esyaya özgü olanlar, 

esyanin ilgilisinin kusuruna dayali olanlar ve mücbir sebep disinda kurtulus imkani 

verilmezdi. HK m.5§1 açikça “alinmasi makul surette beklenebilecek bütün tedbirler” 

ibarelerine yer verilmistir. Alinmasi gereken degil; makul surette beklenebilen tedbirler 

gerekli özen açisindan yeterli görülmektedir 196. Bu noktada kusur karinesi esas alinmis 

ise de gerek HK ve gerekse ayni sistemi benimseyen BM-CK açisindan197 kusursuz 

sorumluluk düzenlemesi söz konus u degildir. Buna karsin, kusursuzluga iliskin savunma 

ve ispat objektif kriterlere göre tayin olunacaktir 198. Objektif kriterlere baglanmis kusur 

sorumlulugu ile kusursuz sorumluluk karistirilmamalidir. Kusursuzlugu ispata yönelik 

objektif kriterlerin tayin edilmis olmasi getirilen sorumlulugun kusursuz sorumluluk 

olmasi seklinde yorumlanamaz199.  

CMR ve COTIF-CIM bakimindan ‘kaçinilamaz ve sonuçlarina engel olunamaz 

olay’ kavramiyla, burada açikladigimiz ‘gerekli özen’ kavrami kusur sorumlulugunun 

tespitinde kullanilan objektif kriterlerdir 200.  

                                                                 
194  4 sayili Montreal degisiklikleri öncesi VK düzeni için bkz. Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, 

s.470 vd. 
195  Illiyet baginin kopmasi yaninda ayrica tasiyiciya savunma imkani tanindigi sürece kusur sorumlulugu 

söz konusudur (Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.454). 
196  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.96. 
197  Objektif sorumluluk “strict liability”, kusur sorumluluk ise “fault liability” olarak nitelendirilmekte ve 

burada getirilen sistemin “fault liability presumption” yani kusur sorumlulugu karinesine dayandigi 
ancak aksinin tasiyici tarafindan ispatlanabilecegi tespit edilmektedir (Kindred/Brooks, a.g.e.,  s.32). 

198  Diamond, a.g.e., s.231; Tüm bu tartismalara ragmen kusur karinesi mi yoksa objektif sorumluluk mu 
sorusunu tam olarak cevaplamak yerine en azindan ispat açisindan aranan kusursuzluga iliskin 
savunmalarin objektif kriterlere göre tespit edilmesi gereginden hareketle objektif sorumluluk yönünde 
görüse ulasilmis olmasina katilmamaktayiz. 

199  Aksi kanaat için bkz. Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.468; Göger, Genel Bilgiler, s.607. 
200  Bkz.: Ikinci Bölüm 3.2. 
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3.2.3. Sinirli - Sinirsiz Sorumluluk 

Borcun hiç veya geregi gibi ifa edilmemesi halinde, geregi gibi ifa edilseydi 

alacaklinin malvarligi ne olacakti ise bundan eksik olan aradaki fark müspet zarar olarak 

borçludan tazminat olarak istenebilmektedir 201. Bunun istenebilmesi sorumlulugun 

sinirsiz olmasi anlamina gelmektedir. Tasima hukuku ve özellikle uluslararasi 

konvansiyonlarda getirilen sorumluluk ise kural olarak sinirli sorumluluk olup202; bunun 

istisnasi sadece kasit ve benzer ölçüde kusur ile kötüniyetli davranislarin sebep oldugu 

zararlarin tazminindedir. Buna karsin, VK ise 4 Sayili Montreal Protokolü ile kasit ve 

kötüniyetli davranislarda dahi sinirli sorunluluk getirmis gözükmektedir203. Buradaki 

sinirli sorumluluk bir kisim mal varligi ile degil, tazminata getirilen belirli sinirlar 

dahilinde tüm mal varligi ile sorumluluk seklinde düzenlenmistir204. Gerçekte 

sorumlulugun sinirlandirilmasi konu itibari ile veya belirli bir esya ile sorumluluk olarak 

karsimizda çikmakta iken, burada tasiyicinin tüm mallari gerek konu ve gerekse esya 

bakimindan sinirlanmaksizin tüm malvarligi ile ancak belirli miktar ile sinirli 

tutulmaktadir205. Öyleyse burada söz konusu olan artik, sorumlulugun degil borcun yani 

sorumluluk konusu tazminatin belirli bir limit ile sinirliligidir 206.  

Bu çerçevede: CMR m.23, COTIF-CIM m. 40, VK m.22, LK ve LVK m.4§5, 

HK m.6 ve BM-CK m.18; tazmin edilecek zarar bakimindan sorumlulugu belirli 

miktarla sinirlandirma yoluna gitmistir. Bu sinirlamalar farkli miktarlar üzerinden 

düzenlenmis ise de; kabul edilen sistem hep ayni olup ödenecek tazminatin sinirlanmasi 

                                                                 
201  Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s.855. 
202  Diamond, a.g.e., s.228; Sözer, TSHK Hükümleri, s.47. 
203  Ülgen, Hava Tasiyicisinin Sinirli Sorumlulugu, s.484. 
204  Donatanin gemi alacaklilarina karsi olan borçlarinda ise deniz mal varligi ile ve özellikle konu gemi 

ilse sinirli sorumlulugu ise tasima sözlesmelerinde getirilen sinirli sorumluluktan farklidir. Orada her 
halükarda donatanin belirli bir malvarligi ile sorumlulugu söz konusu olmaktadir (Lynn N. Hughes, 
“The Shipowners’ Right to a Limitation of Liability Adrift on a Sea of Tort Changes”, LMCLQ, 1992, 
s.517). 

205  Bkz.: Ikinci Bölüm 3.1. 
206  Kocayusufpasaoglu, Fasiküller, s.30-31; TTK’daki kullanimdan hareketle sinirli sahsi sorumluluk 

kullanimi için bkz.: Çaga, Mahdut Sahsi Mesuliyet, s.518 vd.; Kender, Temerrüt ve Dava Faizi, 
s.1181 vd. 
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seklindedir207. Bu noktadan hareketle tasima konvansiyonlari geregi zararin tazmininin 

her zaman nakden tazmin seklinde olacagi da anlasilmaktadir. Sorumluluk 

sinirlamalarinda gelisme, esyanin ilgilisi lehine olarak her yeni konvansiyonda sürekli 

artirilmakta208  ve asagi belirlenemeyecegi de emredici olarak düzenlenmektedir. 

4. SORUMLULUK SINIRLARI VE ESYANIN DEGERI 

4.1. Genel Olarak 

CMR m.23-29’da, tasiyicinin sorumluluguna gidilmesi halinde, tazmin etmesi 

gereken zarar ve ödeyecegi tazminat düzenlenmektedir209. Tasima hukukunda aynen 

tazmin düzenlemesi yoktur. Gerek CMR m.23’teki ziya, gerekse CMR m.25’te 

düzenlenen hasar halinde ödenecek tazminat nakdi tazminattir. Kaldi ki; belli bir üst 

sinirin yer almasi da nakden tazmin esasinin kabul edildigini göstermeye yetmektedir. 

COTIF-CIM m.40§1 incelendiginde sorumlulugun yine bir nakden tazmin sorumlulugu 

oldugu görülmektedir210.  

Esyanin ilgilisinin talep edebilecegi tazminat esyada meydana gelen hasar 

ve/veya ziya  kaynakli zarara iliskindir. Buna karsin, CMR m. 26’da belirlenen özel 

menfaat tayini ve fazla ödeme ile m.29’da belirlenen bilerek kötü hareket ve agir kusura 

iliskin sartlarin gerçeklesmesi halinde diger zararlarin da tazmin edilmesi mümkün 

olacak ve bu durumda tasiyici sinirli sorumluluktan da yararlanamayacaktir. CMR m.24, 

26 ve 29 düzenlemeleri disinda asil olan sinirli sorumluluk prensibidir. 

                                                                 
207  Sorumlulugun bu denli sinirlandirilmasi neticesinde özen yükümlülügüne aykiriliktan dogan müspet 

zararin tam tazmini mümkün olmamaktadir (Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.145-146). Ancak 
tasinan esyanin degeri ya da müspet zararin bu sinirlar içinde kalmasi halinde sinirlama degil müspet 
zarar için tazmin esastir.   

208  Global bazda gerçeklesen enflasyon ve deger degisiklikleri sonucu Uluslararasi tasimalara iliskin 
sorumluluk sinirini tespitte yeni bir birim tespit etme cihetine gittigi gibi ayrica sürekli bir limit artisi 
da gözlenmektedir (Karan, Liability Limits , s.429 vd.). 

209  Genel bilgi için bkz.: H. Glöckner, “Limits to Liability and Liability Insurance of Carriers Under 
Article 3 and Article 23 to 29 of the CMR”, International Carriage of Goods By Road (CMR), 
General Editor Jan Theunis, Published Under the Auspices of The International Road Transport Union, 
London, 1987, s.98. 

210  Tasiyici açisindan zayi olan kismin yerine konulmasi ya da hasarin giderilmesi gibi bir sorumluluk söz 
konusu degildir (Glöckner, a.g.e., s.98-99). 
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LVK’nin esas aldigi varma yerindeki211, CMR ve COTIF-CIM’in esas aldigi 

gönderme yerindeki esya degerine atfin aksine; LK, HK, BM-CK ve VK 

düzenlemesinde her hangi bir sekilde tazminatin hesaplanmasinda esyanin degerine 

iliskin özel bir hüküm yer almamaktadir212. Ancak bu konvansiyonlar da özel sözlesme 

sartlari disinda213 uygulanacak üst siniri kilogram basina belirlemekte ve esya 

degerinden bagimsiz bir üst sorumluluk siniri tayin etmektedir214. Bu nedenle, tasiyiciya 

bildirilen ve üzerinde anlasilan deger disinda piyasa degeri kriterleri ulusal hukuk yani 

TTK m.785 ve 786 çerçevesinde zararin tespiti bakimindan belirleyici olacaktir215. 

Kisacasi atifta bulunulsun ya da bulunulmasin ziya ve/veya hasar zararini tespitte 

esyanin degerindeki azalma ya da tam deger yitimi bütün uluslararasi tasimalarda da 

kullanilmak gerekir216. Burada sorun, atifta bulunmayan konvansiyonlar açisindan 

varma yeri degeri mi yoksa gönderme yeri degeri mi esas alinacak noktasindadir. 

4.2. Tam ya da Kismi Ziya Halinde Sorumluluk Sinirlari 

4.2.1. Tam Ziya 

Karayoluyla yapilan uluslararasi esya tasimalari bakimindan ziya halinde 

ödenecek tazminatin belirlenmesinde CMR m.23 dikkate alinacaktir. Bu düzenlemeye 

göre öncelikle tasinan esyanin teslim alindigi yer ve zamandaki degerinin tespit edilmesi 

gerekmektedir. Belirlenen bu degerin ise esyanin eksik-zayi olan kisminin brüt agirligina 

                                                                 
211  Elestirilen bu düzenleme ve diplomatik komitenin eklemesi hususunda bkz. Diamond, a.g.e., s.247. 
212  Ancak ziya ve hasar zararlarinin esyanin ugradigi zararlar olmasi (Sözer, TSHK Hükümleri, s.30 vd.) 

gerçegi karsisinda zarari tespit için esyanin degerinden hareket edilmek gerekecektir (Clarke, Air 
Carriage, s.110). 

213  Yükün niteligi, özrü ya da gizli ayibina iliskin istisnalar hariç sorumluluk sinirinin artirilabilecegi 
ancak azaltilamayacagi hususunda bkz. Deniz Kaner, Meseleler, s.242.  

214  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.191; Arzu Arslan, “Uluslararasi Hava Tasimalarinda Tasiyiciya 
Yükün Ziya ve/veya Hasari Sebebiyle Yöneltilebilecek Sinirli/Sinirsiz Sorumluluk Halleri ve 
Tasiyicinin Sorumluluktan Kurtulmasi”, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’in Hatirasina 
Armagan, Istanbul, 1999, s.91. 

215  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.180 vd. 
216  Gerçek zarari tazmin esas oldugu ve gerçek zarar kalemlerinden birinin de her zaman esya degeri ile 

dogrudan iliskili oldugu göz ardi edilemez. Bu noktada zarar miktarini hesapta ulusal hukuk belirleyici 
olacaktir (Clarke, Air Carriage , s.110). 
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bölündügünde brüt agirligin kilogrami basina 8,33 birim Özel Çekme Hakkindan (ÖÇH-

SDR) fazla olmamasi gerekir.Brüt agirliktan kasit ise, esyanin kaplari, amabalaji ve sair 

esya ile tasinan parçalarinda hesapta dikkate alinmasini gerektirir.  

Sinirlamaya tabi olmaksizin bulunan bu degere tasima ücreti (ödenmis olmak 

kosuluyla), gümrük vergileri ile tasima nedeniyle yapilan baskaca masraflar da 

eklenecek ve bulunan miktar ödenecek tazminati olusturacaktir. Teslim alma yerindeki 

deger esas alinmasina ragmen217, CMR m.23/4 uyarinca limitle sinirlanmamis masraf ve 

giderlerin zarar kalemine eklenmesi kabul edilmekle gönderen belli ölçüde de olsa 

beklenen kari disinda korunmustur218.  

Demiryolu tasimalari açisindan ise ziya hali için COTIF-CIM m.40’ta benzer 

düzenleme getirilmistir. Ancak burada §2’de eksik-zayi olmus agirligin kilogram basina 

ödenecek tazminatin üst siniri 17 SDR olarak belirlenmistir. Her ne kadar 

konvansiyonda brüt ifadesi yer almamakta ise de brüt agirlik esas alinacaktir. CMR’den 

farki sinirin daha yüksek olusudur. 

VK bu siniri, kilogram basina 17 SDR olarak m.22/2 b.b)’de düzenlemis olup; c) 

bend inde öngörülen toplam agirlik kavramindan hareketle burada da brüt agirlik esas 

olacaktir. Bu sinirlardan daha az bir zarar varsa onun tazmini esas olup, gerçek zarar ve 

zarar sebebi hasar ve/veya ziya ile illiyet bagi tespit edilecektir219. Objektif sorumluluga 

yer verilmis olmasi sinirlama kadar zararin varligi gibi bir karinenin oldugu sonucunu 

dogurmamaktadir. Bu nedenle gerçek zararin öncelikle tespiti ve ona göre tazminatin 

sinirlama dahilinde kalip kalmadigi arastirilacaktir220. 

                                                                 
217  TTK 785. madde uyarinca ulusal tasimalarda esyanin varma yerindeki degeri esas alinarak zarar 

miktari hesaplanacaktir. Burada CMR’den farkli olarak gönderenin elde edecegi karda ziya zararina 
dahil olmaktadir. CMR’de ise bu kar dahil olmamakla birlikte gönderme yerindeki degere tasima 
ücreti ve diger masraflarin eklenmesi ile gönderenin kar beklentisi disindaki zararlari tam olarak 
giderilmeye çalisilmis gözükmektedir.  

218  Aydin, a.g.e., s.112. 
219  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.85 vd. 
220  Arslan, Sinirli/Sinirsiz Sorumluluk, s.92. Yarg. 11. HD., 29.03.2004 tar., 2003/8441 E., 2004/ 3252 

K. sayili karari: “…Montreal Protokolü ile degisik Varsova Konvansiyonu’nun 22.maddesi uyarinca 
belirlenecek üst sorumluluk miktarinin altinda bir deger tespiti halinde bu miktara, aksi takdirde 
22.maddede öngörülen sorumluluk tutarina hükmedilmesi gerekirken…” (karar elden alinmistir).  
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LK m.4/5, agirligi esas almaksizin sadece paket ve koli basina 100 Ingiliz 

Sterlini sorumluluk siniri tayin etmis iken221; LVK ve HK ise ikili bir sinir 

öngörmekte222 ve hangisi yüksekse onun uygulanmasina izin vermektedir. Bu ikili 

ayirim LVK m.4/5 geregi brüt kilogram basina 2 SDR ve paket veya koli basina 666,67 

SDR olarak siniri tayin etmek seklinde yapilmistir 223. HK m.6 uyarinca bu sinirlama 

%25 artirilmis ve kilogram basina 2,5 SDR ve paket/veya basina 835 SDR olarak 

düzenlenmistir224. Konteynerize tasimalarda da konteynerin degil, içine yerlestirilen 

ünite ve paketlerin esas alinacagi özel o larak hükme baglanmistir (HK m.6§2 b.a).  

 LK ve LVK’da özel olarak konismentoya daha farkli bir deger yazilmis ise; bu 

kayit esas alinacak tir. Ayrica LK açisindan yardimci ve adamlara yönelen haksiz fiil 

sorumlulugunda söz konusu limitler uygulanamamaktadir 225. Buna karsin LVK m.4bis 

ve HK m.7 ise diger konvansiyonlarla uyumlu olarak sözlesme disi taleplerde de sinirli 

                                                                 
221  Gündüz Aybay/Kerem Atamer, “Tasiyanin Parça Basina Belli Bir Tutarla Sinirli Sorumlulugu” 

Ticaret Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar, Ankara, 1989, 
s.230; Ergon Çetingil, “Milletlerarasi Sözlesmelerde Ve Türk Hukukunda Tasiyanin Koli-Konteyner 
ve Ünite (parça) Basina Belirli Bir Tutarla Sorumlulugu”  Sorumluluk ve Sigorta Hukuku 
Bakimindan Esya Tasimaciligi Sempozyumu, Bildiriler-Tartismalar, Ayri Basi, Ankara,1984, 
s.139; Özellikle TTK karsisinda bu hükmün uygulanmasi geregi açisindan bkz.: Kerim Atamer, “Parça 
Basi sinirli Sorumluluk ve 1924 Brüksel Sözlesmesi”, Gündüz Aybay’in Anisina, DHD, Y.5, S.1-4, 
Ocak-Aralik 2000, Istanbul, 2002, s.65 vd.; LK m.4§5’in yorumu için bkz.:Elif Sen, “Denizyolu ile 
Es ya Tasimasinda Tasiyanin Tazmin Borcunun Sinirlari”, Yayinlanmamis Yüksek Lisans Tezi, 
Istanbul, 1996, s.27. 

222  Göger, Genel Bilgiler, s.609.  
223  Özellikle dökme yük açisindan her halükarda kilogram basi sinirlama, küçük paketlerle ya da kolilerle 

kolilenmis ayrik esyalar bakimindan genellikle paket sinirlamasi, ve büyük paketler açisindan ise 
hangisinin gönderen lehine oldugu dikkate alinarak ya paket basi sinir ya da kilogram basi sinir 
uygulama alani bulacaktir. Bu noktada küçük paketlerin bir araya getirilerek tek paket haline 
getirilmesi halinde konismentoda paket olarak ne gösterilmisse ona göre sinirlama tayin edilecektir. 
SDR sistemi kabul edilmezden önce bu sinirlar paket ve koli basina 10.000 Altin Frank ve kilogram 
basina 30 Altin Frank olarak kabul edilmis tir (Ayrintili bilgi için bkz. Diamond, a.g.e., s.240 -241; 
Richardson, a.g.e., s.55-56). 

224  HK, LK ve LVK ile karsilastirildiginda daha yüksek bir sorumluluk siniri öngörmekte ise de, 
1924’teki 100 Sterlin’in alim gücü ile karsilastirildiginda 1978’deki dü zenlemenin çok da fazla bir 
artis saglamadigi da belirtilmektedir. Ayrica tüm tasima yöntemleri içinde en alt sinir öngörülmektedir 
(Tetley, A Commentary, s.9). 

225  Diamond, a.g.e., s.230. 
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sorumlulugu kabul etmistir. Söz konusu sinirlarin sözlesme ile azaltilmasi yasaklanirken, 

artirilmasi engellememistir226. 

BM-CK, deniz tasimalarinda oldugu gibi ikili bir sinirlama getirmis olup; paket 

basina 920 SDR ya da kilogram basina 2.75 SDR’dir. Burada hangi sinir esyanin 

ilgilisinin daha menfaatine ise o uygulanacaktir227.  

Ikili sinirlama öngörülen LVK,  HK ve BM-CK açisindan özellikle COA tipi 

navlun mukaveleleri de özel bir önem arz etmektedir. Zira bu tip navlun 

mukavelelerinde tasit sinirlamasina yer verilmeksizin belirli ve büyük miktarlarda 

genellikle dökme yük ya da tonaj ile tayin edilen büyük miktarlarda yükün tasinmasi söz 

konusu olmaktadir 228. Bu tip sözlesmelerde dolaysi ile kilogram basina sinirlamanin 

uygulanmasi olagan olacaktir. 

Tasima sözlesmesi ve tasima senedinde bulunan kayitlar da sinirli sorumlulugun 

degismesi veya ortadan kalkmasinda etkili olabileceklerdir. Taraflara bu noktada bir 

serbesti tanindigi da ileri sürülemez. Çünkü, tasiyici hiçbir sekilde esyanin tam ziyai 

halinde ödenmesi gereken tazminattan fazlasindan sorumlu olmayacaktir229. Sorumlu 

olunan müspet zarari ve sinirlamanin uygulanacagi zarari tespitte öncelikli olarak 

dikkate alinmasi gereken husus, esyanin degeri ve bunda meydana gelen degisiklik 

oldugu için esyanin degeri üzerinde ayrica durmak gerekmektedir.  

                                                                 
226  Böylece, taraflarin esyanin kiymetinin konismentoya yazili olmasi halinde artik o degerin aksinin ileri 

sürülemeyecegi; böyle bir kaydin sinirlamayi bertaraf ettigi söylenemez (Aksi yönde: Sen, a.g.e., s.47). 
227  Karma tasimalarda deniz tasimalari hariç diger tasimalara kiyasla çok düsük bir sinir tayin edilmis ise 

de; deniz tasimalarina nazaran az da olsa daha yüksek bir sinir getirilmistir. Bu noktadan hareketle 
karma tasima tasiyicilarinin esyanin ilgilisi aleyhine konvansiyonu kullanmamalari için zararin 
meydana geldigi ortamin ispatlanabilmesine göre ilgili yönteme iliskin konvansiyon ve kurallarin 
uygulanmasi geregine de atifta bulunulmustur. Bu çerçevede eger deniz tasimasi her hangi bir sekilde 
karma tasimada bir yöntem olarak öngörülmemis ise BM-CK m.18/3 geregi, CMR’de belirlenen 
sorumluluk siniri olan kilogram basina 8.33 SDR’ye çikacaktir (Kindred/Brooks, a.g.e., s.38-39). 

228  M. Fehmi Ülgener, “COA Tipi Navlun Mukaveleleri (Volume Contract/Quantity Contract)”, IBD, 
C.64, S.7-8-9, 1990, s.576 vd.; LK ve LVK açisindan ise burada ünite sinirlamasi söz konusu 
olmakt adir. Ünite kavramlari için bkz.: Sen, a.g.e., s.48 dn.69.   

229  Kindred/Brooks, a.g.e., s.39 
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4.2.2. Kismi Ziya  

Esyanin nevi olarak belirlendigi ve bir kisminin ziyaa ugradigi durumlarda zayi 

olan miktar üzerinden zarar hesaplamasi yapilacaktir. Yani toplamda adet veya kilogram 

ya da uzunluk olarak belirlenebilen esya da hangi miktar ve ölçüde bir eksilme olmus ise 

buna göre tazminat hesaplamasi cihetine gidilecektir230. Kismi ziya halinde esyanin 

tamami üzerinde bir deger kaybi söz konusu oluyorsa, bu durumda artik kismi ziya degil 

tam hasar üzerinden tazminat hesaplamasi yapilacaktir. Yine kismi ziya belirli mal 

gruplarinda farkli farkli olusmus ise toplam zayi olan mal üzerinden sorumluluk siniri 

tespitinde bulunulacaktir231. Bu kapsamda vergi ve benzeri giderler de kismi ziya 

oraninda tasiyicidan talep edilebilecektir. Ayrica esyanin tasiyici tarafindan teslim 

alinma yerindeki degeri toptan olarak belirlenmis ise kismi ziya çok az bir kisma tekabül 

etse bile, bu deger üzerinden zarar hesaplamasina devam edilecektir. Yani münferit zayi 

olanin degil tasimaya verilen tüm esyanin degeri içindeki zayi olanin degeri tazminatin 

belirlenmesinde esas alinacaktir.  

Kismi ziya ile ilgili olarak, kismi ziya kapsaminda degerlendirilemeyecek fire 

meselesi COTIF-CIM m.41’de özel olarak düzenlenmistir. Sivilarda ve nemli esyalarda 

%2 kurutulmus veya kuru esyalarda ise %1’den fazla meydana gelen kismi ziya olarak 

nitelendirilebilecek firelerden dolayi tasiyici demiryolu sorumludur. Ancak bu oranlarda 

toleranstan sorumlu degildir. Burada vaki zarar bu tolerans miktarlarindan fazla ise 

tamami üzerinden tazmin esas olacak tolerans orani ile mütenasip bir indirim söz konusu 

olmayacaktir Bu nedenle kismi ziya hallerinde bu tolerans oranlarinin kontrol edilmesi 

gerekmektedir. COTIF-CIM m.41§2 ise tasiyicinin görünüse göre kaybin toleransi 

dogrulayan nedenlerden meydana geldigini ispatlayamamasi halinde bu tolerans 

dahilinde gözüken fireden de sorumlu olacagini düzenlemektedir. Tasinan esya, parça 

parça hamule senedine kayit edilmis ve miktarlari belirtilmis ise her bir parça için bu 

tolerans oranlari ayrica tespit edilmektedir (COTIF-CIM m.41 §3). Eger tam ziya söz 

                                                                 
230  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.195; Arslan, Tekinay Armagani, s.94-95 
231  Örnek uygulama için bkz. Glöckner, a.g.e., s.100. 
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konusu ise artik bu maddede geçen tolerans oranlari dikkate alinmayacak ve tam ziya 

üzerinden tazmin cihetine gidilecektir.  

Diger konvansiyonlarda da esyanin niteliginden kaynakli tazmini gerekmeyecek 

ölçüde kayiplar fire olarak nitelendirilmektedir232. Kanaatimizce özel olarak fire 

istisnasina yer vermeyen konvansiyonlar bakimindan, esyanin dogal niteligine iliskin 

kurtulus sebebinden hareketle fireye kismi ziya demek ve ancak sorumlu olunmayacak 

bir ziya olarak addetmek gerekir233. Diger taraftan, fireyi asan ziya halinde toplam zayi 

olan miktar üzerinden zarar hesaplanacak ve ayrica fire oraninda bir düsme 

yapilmayacaktir. 

4.2.3. Esyanin Degeri  

CMR m.23/2 ve COTIF/CIM m.40§1 uyarinca esyanin degeri, esyanin tasiyiciya 

teslim edildigi yer ve zamandaki borsa fiyatina, böyle bir borsa fiyatinin bulunmamasi 

halinde piyasa fiyatina, piyasa fiyatinin dahi bulunmamasi halinde esyanin genel olarak 

herkes için kabul gören objektif olarak belirlenebilen degerine göre tespit edilecektir234. 

Esyanin degerinin belirlenmesind e ilgilinin esyaya verdigi özel degeri degil, objektif 

degeri tespit edilecektir235.  

VK’da zararin tespitine yönelik esya degeri ile ilgili her hangi bir hüküm yoktur. 

Buradan zarar tespitinin esya degerinden bagimsiz tespit edilecegi sonucu çikarilamaz. 

                                                                 
232  Dökme yag tasinmasinin konu oldugu bir uluslararasi karayolu tasimasinda Yarg. 11.HD 07.11.1996 

tar., 7197 E. ve 7685 K.sayili kararinda “…tasinan malin dökme sivi yag oldugu böyle tasimada 
%1’den %2’ye varan fire olabilecegi… eksikligin fire sinirlari içinde kaldigi gerekçesi ile asil davanin 
reddine…” seklinde hüküm tesisi cihetine gitmistir (Kendigelen, Mütalaalar, s.147).  

233  Bkz.: Üçüncü Bölüm 3.2.1. 
234  CMR açisindan esyanin tasiyiciya teslim edildigi yerdeki degerin esas alinmasi kurali tasiyicilar 

arasinda rücu iliskisinde de uygulanacaktir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.26; Arkan, 
Sorumluluk, s.412). 

235  Uluslararasi tasimalarda esyanin manevi degeri ile ilgili talepler ancak esyaya özel menfaat tayini 
seklinde tasima senedine konulacak kayitlarla talep edilebilecek iken; ulusal tasimalarda konu esya 
tasimasi oldugu zaman bile tazmini gereken manevi zararlar olabilecegi konusunda bkz., Yarg. 11.HD, 
22.05.2003 tar. ve 2002/12814 E., 2003/5371 K. sayili karari; Batider, 2003, C.XXII, S.2, s.281 vd.).   
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Düzenlemenin olmamasi, TTK düzenlemelerinin 236 ve burada verilen diger deger tespit 

yöntemleri dikkate alinarak zarar miktarinin tespitine engel yoktur. 

LK m.4§5 açik bir düzenleme getirmemis iken; LVK m.4§5/b ise esyanin 

degerinin varma yeri ve zamanindaki degerine göre belirlenecegini göstermektedir. 

Varma vaki olmamis ise varmanin gerçeklesmesi beklenen zamanda ve yerdeki deger 

esas alinacaktir. Bu konuda HK’da özel bir düzenleme yok ise de ayni sekilde varma 

yerindeki degerin esas alinmasi tasima sözlesmesindeki hukuki menfaat açisindan 

yerinde olacaktir. Bu deger borsa degeri, piyasa degeri ya da benzer esya üzerinden 

tespit edilebilecek bir deger olarak belirlenecektir. Ancak esyanin degerini tespit ihtiyaci 

esyanin degeri ile sinirli sorumluluk için degil, müspet zarari tespit etmek için gereklidir. 

Yazicioglu, esyanin ilgilisinin zararini tespit için esyanin degeri esas alinmaksizin tüm 

müspet zararinin dikkate alinacagini ifade etmekte ise de237; müspet zarar kalemlerinden 

birinin de esyada meydana gelen deger kaybi ya da esyanin degerinin ortadan 

kalkmasina dayandigi göz ardi edilemez. Bu nedenle her somut olayda esyanin degeri 

üzerinden dogrudan ve müspet zarar kalemlerinden bir kisminin hesaplanmasi gerektigi 

kanaatindeyiz. Ancak tazminatin esyanin deger ine göre sinirlanmis olmasi, tazminat 

konusu zararin esyanin degerine göre hesaplanacagi anlamina da gelmeyecektir. Bu 

nedenle VK, HK ve BM-CK’nin CMR ve COTIF-CIM’den farkli olarak müspet zararin 

tazminine yöneldigi, fakat CMR ve COTIF-CIM’in esya degerindeki azalma ya da 

ortadan kalkma zararini tazmine yöneldigi sonucuna da varilamaz238.  

Tüm konvansiyonlar, gerek esyanin degeri esas alinarak sinirlama getirmis olsun; 

gerekse esyanin degerini esas almaksizin belirli meblagla sinirlama öngörmüs olsun ziya 

ve hasar kaynakli ugranilan müspet zarari tazmin ve bu tazminatin da sinirlandirilmasini 

öngörmektedirler239. Sinirlama ise esyanin degeri esas alinmak suretiyle ya da böyle bir 

                                                                 
236  TTK m.785/1 ve m.786 hükümleri dikkate alinacak; kural olarak tasima senedine geçirilen deger, 

yoksa tasiyiciya bildirilen ve onun tarafindan kabul gören deger, böyle bir bildirim de yoksa ayni cins 
ve miktardaki esyanin gönderilene teslim edildigi yerdeki piyasa degerine göre zarar tespitinde 
bulunmak gerekir (Kendigelen, Mütalaalar , s.426).  

237  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.145. 
238  Aksi kanaat için bkz. Yazicioglu, Hamburg Kurallari , s.147. 
239  Buna karsin, esyanin degerine atif yapilmaksizin zarar hesaplanacak konvansiyonlar bakimindan 

dolayli zararlar da belirlenen sinirlar dahilinde istenebilecektir (Kindred/Brooks, a.g.e., s.35). 
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deger esas alinmaksizin sadece ilgili birim esya üzerinden yapilmaktadir. Örnegin, 

esyanin degeri ne olursa olsun kilogram basina öngörülen 17 SDR sinir ile; esyanin 

yükleme yerindeki deger i esas alinarak ve kilogram basina 8,33 SDR öngörülen sinir iki 

farkli temele dayanmaktadir. Esyanin degerine atif yapilmaksizin hesaplanacak sinir 

dahilinde dolayli zararlar da istenebilecek iken; esyanin degerinden hareketle 

belirlenecek sinir içinde dolayli zararlara yer yoktur. Açiklanan nedenlerle, tüm 

konvansiyonlar bakimindan müspet ve dogrudan zarar kalemlerinden biri olan esyadaki 

deger kaybina dayali zarari tespit edebilmek için esyanin degerini tespit etmek240 ve 

buna göre hasar ve ziyadan kaynakli zarari hesaplamak gerekmektedir.  

VK, HK, BM-CK, LK ve LVK açisindan esyanin degeri üzerinden yapilacak 

müspet zarar tespitinde esyanin tasimaya basladigi yerdeki deger kriterleri degil varma 

yerindeki deger kriterleri dikkate alinarak hesaplama yapilmalid ir. Özellikle, LK, VK, 

BM-CK ve HK’da esyanin degerine her hangi bir atif yok ise de varma yerindeki 

esyanin ilgilisinin menfaatinin gözetilmesi esas olmak ve müspet zarar ona göre tayin 

olunmak gerekir241. Zaten, LVK özellikle varma yerindeki esya degerinin esas 

alinacagini hükme bagla mistir242. 

4.2.3.1. Borsa Degeri  

Esyanin bir borsa fiyati varsa; borsada arz ve talebe göre belirlenen bu fiyat 

esyanin ziya ve hasari halinde dikkate alinacak temel degerdir. Genellikle parça disi 

esyalarda borsa fiyati söz konusudur. Madenler, tarim ürünleri gibi bir çok emtianin 

borsa fiyatlari bulunur. Bu nedenle, özellikle ziyain mümkün oldugu borsa fiyati olan 

misli esyalarda; baskaca arastirma yapilmaksizin esyanin borsa fiyati ugranilan zarari 

tespitte esas alinir. Borsa fiyatinin CMR ve COTIF-CIM açisindan tasimanin basladigi 

yerde olusmasindan ziyade tasimanin basladigi yerde uygulanan bir borsa fiyatinin 
                                                                 
240  Karma tasimalar açisindan da tasimaya konu esyanin satis sözlesmesi, varma yerindeki degeri  ve 

taraflarca tayin edilen deger dikkate alinacak ancak hasar veya kismi ziya hallerinde geride kalan esya 
degeri hesaplamada dikkate alinacaktir (Kindred/Brooks, a.g.e., s.33). 

241  Kindred/Brooks, a.g.e., s.37. 
242  Deniz tasimalarindaki durum ve TTK sistemi ile uyumlu olusu hakkinda ayrintili bilgi için bkz., 

Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.146; Kindred/Brooks, a.g.e., s.34-35. 
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olmasi yeterlidir243. Zararin varma yerindeki degerlere göre tespit edildigi diger 

konvansiyonlar bakimindan ise, varma yerindeki borsa degerinin dikkate alinmasi 

gerekir.  

Buna karsin; parça esya olarak münferiten tespit edilen makine, teçhizat veya 

konfeksiyon gibi esyalarin borsa fiyati mevcut degildir. Bu durumda artik diger esya 

degeri kriterlerine göre zarar tespiti zorunlu olmaktadir.  

4.2.3.2. Piyasa Degeri 

CMR ve COTIF-CIM açisindan esyanin tasimanin basladigi yerde; diger 

konvansiyonlar açisindan ise varma yerinde herhangi bir borsa fiyati yoksa artik esyanin 

piyasa degeri arastirilacaktir. Piyasa degerinin ne oldugu konusunda CMR’de ve 

COTIF- CIM’de özel bir düzenleme olmamakla birlikte, esyanin teslim alindigi yerdeki 

piyasa degeri denilmis olmakla, esyanin teslim alindigi yerde olusan bir deger oldugunu 

anlamak gerekir244. Bu çerçevede belirli bir ortamda arz ve talebin karsi karsiya geldigi 

ve ayni tür ve niteliklerdeki esyanin alim satima konu edildigi esnada olusan deger 

piyasa degeri olarak nitelendirilebilir245. Bununla birlikte esyanin piyasa degerinin resmi 

bir sekilde belirlendigi, piyasaya müdahale ile narh fiyati uygulanan ortamlarda ise artik 

söz konusu fiyat piyasa degeri olarak kabul edilmek gerekecektir 246. Ama burada önemli 

olan belirlenen degerden tasinan esyanin temin edilmesinin mümkün olmasi geregidir.  

Esyanin piyasa degerinden kasit hiçbir sekilde imalat degeri olarak 

algilanmamalidir. Zira piyasa degerinin içinde imalatçinin da kari vardir. Buna ragmen 

                                                                 
243  Arkan, Kara Tasimalari , s.154; Arkan, Demiryolu Tasimasi, s.173; Aydin, a.g.e, s.114 
244  Piyasa degerinin ne oldugu CMR yaninda uygulama alani bulacak teslim alinma yeri ulusal hukukuna 

göre tespit edilmek gerekir (Clarke, a.g.e., Nr.94a).   
245  Arkan, Kara Tasimalari , s.154; Arkan, Batider-1987, s.28. 
246  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.174; Resat Atabek, Esya Tasima Hukuku, Istanbul, 1960, s.267 

vd.; anilan son yazar, özellikle piyasada fiyatlara devletçe müdahale edilerek karaborsa fiyati ile resmi 
fiyat olarak iki ayri fiyat söz konusu ise dahi bu durumda resmi fiyatin esas alinmasi gerektigini 
savunmaktadir. Ancak kanaatimizce asil olan piyasa fiyati bu sekilde anlasilamaz. Zira devletin 
belirledigi fiyattan mal bulunmuyorsa ve her halde karaborsadan mal temin edilmek durumunda 
kaliniyorsa esya ile ilgilinin ugradigi zararin tazmini hiçbir sekilde söz konusu olmamaktadir. Tasiyici 
da bu tarz bir yorum karsisinda yüke özen borcunu yerine getirmekte gerekli dikkat ve özeni borcu 
altinda olmayacaktir.  
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piyasada her zaman toptan ve perakende diye iki ayri deger bulundugu da bir gerçektir.  

Burada dikkate alinmasi gereken tasinan esyanin miktari olmalidir. Eger tasinan esya 

toptan temin edilmesi gereken bir miktarda yani toplamda belli bir miktarda ise artik 

uygulanmasi gereken toptan piyasa degeri; yok eger esya münferiden belirlenmis ve 

toptan fiyattan degil de ancak perakende degerden temin edilebilecek kadar az ise bu kez 

perakende piyasa degerinden tazminat hesaplanmasi yoluna gidilmelidir 247. Yine 

uluslararasi tasimaya konu ve ihraç edilen mallarda CMR ve COTIF-CIM açisindan 

esyanin tasiyiciya teslim yerindeki deger esas alinmis olmakla, gümrük vergisi ve sair 

masraflar esyanin piyasa degeri hesaplanirken her hangi bir rol oynamaz248. Ancak bu 

masraflar ek olarak ve sinirlamaya tabi olmaksizin talep edilebilecektir. Yine esya henüz 

ihraç gerçeklesmeden ihraççi devlet ülkesinde ziyaa ugrasa bile bu durumda esyaya yurt 

içinde tüketilmis nazari ile bakilarak esyanin piyasa degerine iç tüketimdeki vergi ve sair 

eklentiler de eklenmeyecektir. Özellikle tüketim vergilerinin ihraç konusu esya da 

degere eklenmedigi ya da iade alindigi dikkate alindiginda bu sonuç dogru 

gözükmektedir249. Ancak, tasimanin baslamasindan evvel yapilmis masraflar ve dogmus 

vergiler yinede esyanin degerine eklenecek ve buna göre piyasa degeri belirlenecektir 250. 

Tüm bu açiklamalara ragmen esyanin tasimaya verildigi yerdeki piyasa degerini 

tespit bakimindan tasima evraklari arasinda bulunan esyanin faturasi ve tasima senedi 

önemli bir karine olusturur. Bu degerin gerçek piyasa degerini yansitmadigini ispat her 

zaman mümkün olmakla CMR m.23/2 piyasa degerini esas alarak tazminat 

hesaplanmasini öngörmektedir251.  

                                                                 
247  Aksi fikir için bkz., Aydin, a.g.e., s.115. 
248  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.262. 
249  Aydin, a.g.e., s.115. 
250  Sigorta primleri, akreditif masraflari, depolama masraflari ve ithal edilmis mallarda ithalata iliskin 

vergiler de esyanin degerine dahil edilecektir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.262; 
Sabih Arkan; “Ziya Nedeniyle Ödenecek Tazminatin Belirlenmesinde Esasa Alinacak Deger ve Iadesi 
Gereken Mas raflar - CIM ve CMR Açisindan Bir Inceleme”, Batider, 1987, C.XIV, S.2, s.28-30). 

251  Özellikle belirli gümrük avantajlari saglamak için esyanin gerçek degerinden daha düsük gösterildigi 
faturalarin düzenlendigi uygulama açisindan taraflara gerçek piyasa degerinin farkli oldugunu ispat 
imkani veren bu düzenleme yerinde olmustur. Yine gönderenin satici ve gönderilenin alici oldugu 
tasimalarda tasinan esyanin fatura degeri satisin çesidine göre farkli olacaktir. Örnegin, FOB satista 
fatura da yol ve sigorta bedeli yok iken, CIF satista bu bedellerde malin fatura degerine eklenmis 
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VK, HK, BM-CK ve LK ile LVK açisindan ise esyanin degerine masraflar da 

dahil olacak ve ayrica bunlarin tazmini talep edilmeyecektir. Varma yeri degerine bu 

masraflar dahil bir sekilde hesaplama yapilacaktir. Zira bu konvansiyonlarda bu gibi 

masraf ve ödemelere iliskin ayrik düzenleme bulunmamakla varma yerine göre tazmini 

gereken zarar tayin olunacaktir.  

4.2.3.3. Esyanin Normal - Mutat Degeri  

Borsa ve piyasa degeri ile tespit edilemeyen esyalar açisindan artik yapilabilecek 

olan esyanin objektif degerinin 252 tespit ile buna göre zarar ve tazminatin 

hesaplanabilmesidir. Burada bahsedilen çok istisnai esya tasimalaridir ki; genellikle 

sanat eserleri, tarihi esyalar, antikalar veya tasimanin basladigi yerde ekonomik deger 

tasimayan, piyasasi olmayan253 esyalardir. Bu gibi esyalarda gönderenin sübjektif degere 

göre tazmini saglayabilmesi için CMR m.26 uyarinca tasima senedine deger kaydi 

yaptirmasi gerekmektedir. Yine  de bu türden bir kayit bulunmayan durumlarda, tasima 

evraki arasinda eger fatura mevcut ise, bir karine olusturacaktir.  

Esyanin tespit edilebilecek objektif bir degerinin dahi bulunmadigi durumlarda 

tazminat söz konusu olmayacaktir sonucuna varan Arkan’a katilmamiz mümkün 

degildir254. Bu gibi durumlarda dahi bir tazminatin ödenmesi hakkaniyet geregi  

gözükmektedir. Çünkü tasima sözlesmesine konu edilen ve tasima karsiligi bir bedel 

ödenen esya her halde belli bir degerdedir ve bunun ziyai halinde tasiyici sorumlu 
                                                                                                                                                                                               

olacaktir. Bu nedenle söz konusu kalemlerin de fatura degerinden düsülerek malin yüklendigi yerdeki 
gerçek piyasa fiyati bulunacaktir  (Clarke, a.g.e ., Nr.94a). 

252  Herkes için ayni tür ve nitelikte esya da söz konusu olan degeri objektif deger olarak kabul edilebilir 
(Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.174). 

253  Örnegin, Türkiye’nin tasimanin basladigi yer oldugu tasimalarda salyangoz, kurbaga, bazi cins 
böcekler, domuz ve benzer esyalarin piyasa degeri olmadigi gibi çogunlukla ekonomik deger de 
atfedilemeyecektir. 

254  Arkan, Kara Tasimalari, s.154. Yazar, örnek olarak tasinan cesetlerin ziyai halinde objektif bir 
degerin bulunamayacagini ve tazmini mucip bir ziyain da söz konusu olamayacagini ileri sürmektedir. 
Oysa cesetlerin de tasinma gayesine göre belli bir ekonomik degeri söz konusudur. Burada aranmasi 
gereken “ayni cins ve kalitedeki malin normal kiymeti” kavraminin ne oldugudur. Ancak atilmak ya da 
imha edilmek üzere tasinan atiklarin bir ekonomik degeri yok ise de bu durumda da belirleyici unsur 
atiklarin ziyai sebebiyle gönderenin tazmin borcu altinda olabilecegi deger üzerinden tasiyiciya 
basvurma imkani taninmali ve bu durumda sanki bu tazminat miktari esyanin degeri gibi islem 
görmelidir. 
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olmalidir. Buna karsin çöp, hafriyat ve sair tasimalarda ise, gönderenin müspet bir zarar 

sebebi olan ziya ve hasardan söz edilemeyecektir. 

4.3. Esyanin Hasara Ugramasi 

CMR m.25, hasar halinde tazminatin nasil hesaplanacagini m.23/1-2 ve 4’e atfen 

kismi ziyadan hareketle düzenlenmistir. Buna göre tasiyici, esyanin belirlenen degeri ile 

hasardan sonra geri kalan deger arasindaki fark olarak hesaplanan hasardan kaynakli 

deger kaybi karsiligi bulunacak zarari tazmin etmekle mükelleftir. Görüldügü üzere, ziya 

ile ilgili deger tespitine iliskin hükümler burada da uygulama alani bulacaktir. CMR m. 

23/1 ve 2  uyarinca tespit edilen degerden sonra geri kalan deger ayri ayri tespit edilecek 

ve aradaki fark, hasarin yol açtigi zarar olarak tazmin edilecektir. Bu nedenle esyanin 

tasimaya teslim alindigi yerdeki hasarli varsayimsal degeri tespit edilmek 

gerekecektir255.  

COTIF-CIM’de öngörülen hasar zararinin hesaplanmasina iliskin yöntem ise 

m.43/§1’de getirilmis olup; esyanin gönderilene teslim mahallindeki tespit edilen deger 

kaybi yüzdesinin tasiyici tarafindan teslim alindigi yer ve zamandaki tespit edilen degeri 

ile çarpimi neticesi bulunan deger hasar miktari olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem, 

CMR uygulamasinda hasarin bulunmasinda da uygulanabilecek bir yöntemdir256. Burada 

dikkat edilirse yine esyanin tasima için teslim edildigi yerdeki hasar hesaplanmakta; 

ancak varis yerindeki oran üzerinden sonuç elde edilmektedir. Bu yöntem her zaman 

CMR’de esas alinan tasimanin basladigi yerdeki hasari tam olarak vermeyebilir. 

Özellikle tamir ve isçilik giderlerinin düsük oldugu bir devlet ülkesinden yola çikan esya 

açisindan, isçilik ve tamir giderlerinin fazla oldugu bir ülkeye yapilan tasimalarda varma 

yerinde tespit edilecek hasar orani dogru sonuç vermeyebilecektir257. Yine esyanin bir 

                                                                 
255  Kural olarak hasarin giderilmesi mümkün ise bunun için harcanacak tamir masrafi karine olarak 

hasarin yol açtigi zararin miktarini belirlemede de rol oynayacaktir. Ancak hiçbir zaman zarar 
miktarinin tamir masrafi ile esdeger odlugu söylenemez  (Aydin, a.g.e., s.129).  

256  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.178. 
257  Örnegin ayni hasarin yüzde degeri isçiligin ve yedek parçanin  ucuz oldugu Türkiye’de bir otomobil 

için %20 olarak degerlendirilebilecek iken Almanya’da yedek parça ve isçilikten ziyade ana mamulün 
ucuz oldugu dikkate alinirsa farkli sonuçlar verecektir. Boyasinda belli çizikler olan araç açisindan 
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kisminin hasarli bir kisminin degerinde düsmeye yol açan bazi ülkelerde esyanin tamami 

hasarli addedilecek iken, bazi ülkeler açisindan geri kalan kisim açisindan deger 

düsmesinin söz konusu olmamasi da mümkündür.  

CMR açisindan yine hasar orani bulunduktan sonra bu oranda diger masraf ve 

ücretler de tazmin edilecektir. Öyleyse öncelikle yükleme yerinde bulunan hasarsiz 

deger bulunur buna söz konusu masraflar eklenir. Farazi hasarli degerin hasarsiz degere 

orani bulunur ve bu oran masraflarin da dahil edildigi toplam degerle çarpilinca buluna 

deger hasardan dogan tazminat miktarini verecektir. Bu hesaplama tarzinin diger tasima 

konvansiyonlari açisindan da geçerli oldugu söylenebilecektir. 

Diger konvansiyonlar bakimindan da hasar zarari tespit edilirken hasarli esya ile 

varma yerindeki hasarsiz olsaydi varsayimindan hareketle bulunacak deger arasindaki 

fark tazmini gereken zarardir. Bu durumda hasarli kismin tamami üzerinden sorumluluk 

üst siniri dikkate alinacaktir.  

4.4. Hasar ve Kismi Ziyain Birlikte Meydana Gelmesi  

Özellikle tasinan esyanin bir kisminin zayi oldugu ve diger kisminin hasara 

ugradigi, hatta bazen bir kisim esyanin da  teslim alindigi gibi gönderilene ulastirildigi 

somut durumlarla karsilasilabilecektir. Iste bu durumda kismi hasar ve kismi ziya 

üzerinden zarar hesaplamasi yapilmak ve her iki durum içinde sinirli sorumlulugu ayri 

belirlemek gerekir. Ancak hiçbir sekilde ödenecek tazminatin tam ziya halinde ödenecek 

tazminat miktarini  asmamasi sarttir. 

                                                                                                                                                                                               
Türkiye varma yeri addedilirse hasar orani ve varilacak hasar miktari çok cüzi olacak iken varma yeri 
Almanya olan esya için bu hasar miktari daha fazla bir orani yansitabilecektir. Yine de denk 
ekonomilerin karsi karsiya oldugu tasimalarda dogru sonuçlar verecek bir hesaplama yöntemi oldugu 
asikardir (Aydin, a.g.e ., s.130). 
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5. TAZMINATIN HESAPLANMASI 

5.1. Ziya Halinde   

CMR m. 23/3 hükmü geregi tasiyicinin ödeyecegi tazminat miktari kural olarak 

zayi olan esyanin teslim yerindeki degeri olmakla birlikte, ödenecek tazminat miktarina 

bir üst sinirla sinirlama getirilmistir. Buradaki sinirlama, kilogram ölçüsü esas alinarak 

ve zayi agirligin kilogrami basina 8,33 Özel Çekme Hakki (SDR)258 olarak 

belirlenmistir. Burada bahsi geçen Özel Çekme Hakki, IMF tarafindan belirlenen ve kur 

karsiligi verilen bir para birimi ölçüsüdür. Tazmini gereken zararin da bu degerle 

belirlenen ve sonra bu degerin milli paraya çevrilmesi ile hesaplanacagi CMR m.23/7’de 

ayrintili olarak düzenlenmistir 259. Üst sinirin ulusal paraya tahvilinde esas alinacak tarih, 

taraflar aksi bir sekilde anlasmamislar sa mahkemenin karar verdigi tarihtir. Zayi olan 

esyanin miktari hesaplanirken esyanin net agirligi degil brüt agirligi esas alinacak ve 

ambalaj, palet ve destek gibi malzemelerin de agirligi tazminat üst siniri belirlenirken 

dikkat edilecektir 260.  

Tek bir tasima sözlesmesiyle birden çok çesit mal gönderilmis olsa bile; toplam 

tasinan esya degeri ve agirligi üzerinden hesaplama yapilarak sorumlulugun siniri tespit 

edilmelidir. Esas itibari ile CMR m.12/5 b.c) düzenlemesi karsisinda yükün 

bölünemeyecegi kurali geregi tasinan esyanin bir bütün teskil etmesi de bizi bu sonuca 

götürmektedir. Sorumlulugun sinirlandirilmasi ile tasiyicinin toplam ne kadar bir zarari 

tazmin edeceginin bastan belirlenmesi amaci güdülmüs olmakla261; tazmini gereken 

                                                                 
258  SDR olarak kisaltilan ve Ingilizce metinde “special drawing right” olarak geçen kavram; aslinda bir 

uluslararasi para biriminden baska bir sey degildir. Zira, uluslararasi tanimlanan bir degisim degerini 
ifade etmektedir. 01.01.2001 tarihinden geçerli olmak üzere 100 birim SDR’nin ekonomik degeri 45 
birim USD, 29 birim Euro, 15 birim Japon Yeni ve 11 birim GBP’ye denk paralarin degerine 
esdegerdir. Her gün IMF tarafindan SDR ile bu ana para birimleri arasinda kur açiklanmaktadir. Yine 
SDR sepetinde yer alan para birimleri üzerinden faiz de hesap edilmektedir. SDR degerlemesinde 
kullanilan para birimleri uluslararasi ticari iliskilerde kullanilan en yaygin para birimleri sepeti 
seklinde olusturulmustur (IMF Completes Review of SDR Valuation - Press Relase No: 00/55 
www.imf.org, 12.10.2005, çevirim içi).  

259  Daha önceden uygulanan altin frank sistemi ve üst sinir olarak belirlenen 25 altin frank esasi ile ilgili 
bilgi için Aydin, a.g.e., s.118. 

260  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.263; Aydin, a.g.e., s.119. 
261  Clarke, a.g.e., Nr.97a. 
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zarar bu sinirlar içinde kalindigi sürece sinirlama da önem arz etmeyebilecektir. Tam 

ziya halinde esyanin ilgilisinin gerçek zarari karsilanmadigi sürece; tasinan bütün 

esyanin tamamina tek bir esya gibi bakan bu çözüm tarzi daha hakkaniyetli ve adil 

olacaktir. 

Ayni tasima sözlesmesine konu edilmis olmakla birlikte kismi ziya gerçeklesir ve 

bu kismin degeri kg basina 8,33 ÖÇH’dan daha az olur ve  özel bir deger belirlemesi 

yapilmamis ise; toplam kilograma oranlanan ziya miktari üzerinden ödenecek tazminat, 

zayi olan esyanin gerçek degerini de asabilecektir262. Bu durumda tasiyici ziyaa ugrayan 

malin gerçek degerini ispatlamakla sorumlulugunu sinirdan degil, gerçek degerden 

tazmin edebilecektir.  

Gönderileni farkli ve müsahhas bir kisim ile diger bir kisim esya, ayri yüklenmis 

ve ayri tasima senetlerine konu edilmisler ise; bu durumda artik her tasima senedi ve her 

müsahhas esya için üst sinir belirlemesi yapilmak gerekir. Zira bu durumda ayni tasima 

senedi ve tasima sözlesmesinde bütünlük arz ederek tasinan esyadan degil; ayri tasima 

konusu edilen esyalardan söz edilmektedir. Yine tasiyicinin ayni araçta farkli 

gönderenlerle yaptigi tasima sözlesmeleri uyarinca yaptigi tasimalarda da bu sekilde 

sonuca varilmak gerekir 263.  

COTIF/CIM açisindan ise; yukaridaki açiklamalar aynen geçerli olmakla birlikte, 

üst sinir brüt kilogram için m.40 §2’de 17 SDR seklinde belirlenmistir 264. 

VK m. 22/2-b’de de, esya tasimasina iliskin üst sinir kilogram basina 17 SDR 

olarak tespit edilmistir265. Özel menfaat bildirimi söz konusu oldugunda özel bildirilen 

                                                                 
262  Glöckner, a.g.e., s.100. 
263  Aydin, a.g.e, s.122. Yazar, degisik örneklerle açiklamalarda bulundugu halde, kismi ziyain sadece bir 

grup esyada meydana geldigi durumu tam olarak ortaya koyamamaktadir. Oysa bu durumda da toplam 
tasima agirligina denk düsen üst sinirdan ziyaa ugramayan agirliga düsen üst sinir düsülerek bulunan 
miktar üst sinir teskil etmelidir. Bu durumda zayi olan esyanin degeri gerçekte daha düsük ise; bunu 
ispat külfeti tasiyicida olmalidir.   

264  Bundan önce geçerli üst sinir 50 altin frank sistemi için bkz. Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.174-175 
265  4  sayili Montreal protokolüne taraf olunmasina ve SDR sistemine geçilmesine ragmen; son dönem 

Yargitay kararlarinda altin Frank uygulamasina rastlanmaktadir: Yarg.11. HD., 06.07.2004 tar., 
2003/13473 E., 2004/ 7546 K. sayili karari: “…sorumlulugun Varsova Konvansiyonu’nun 22 nci 
maddesi çerçevesinde, sinirli sorumluluk ilkelerine göre belirlenmesinin gerekli olup, anilan 
Konvansiyon hükümleri geregince, zayii olan emtianin kaç kg oldugu saptandiktan sonra, bir kg.’i 250 
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menfaat, varis yerindeki gerçek menfaatten yüksek degilse266; yine konvansiyonda 

belirtilen üst sinir uygulanacaktir. Bildirilen özel menfaat bu sinirdan daha yüksek ise; 

bu defa bildirilen menfaat üst sorumluluk sinirini teskil edecektir. Yine kilogrami 

dikkate alinacak paket açisindan kismi ziya veya hasar durumunda VK m.22/2 b.c 

çerçevesinde ilgili paket ya da kolinin agirligi üzerinden hesaplama yapilacagi sabittir.  

Burada da asil olan gerçek zararin tazmini olup, bu gerçek zarar sinirin altinda ise; 

gerçek zarar üzerinden tazminat hesaplanacaktir267.  

Deniz tasimalari bakimindan LK m.4/5’te koli ya da paket basina 100 Ingiliz 

Sterlini tutari ile sinirli sorumluluk kabul edilmistir. Bu tutar, uluslararasi para 

degerlerinde sürekli degisme ve deger farklilasmalari nedeniyle elestirilmistir. Altin 

esasina dayali olmasi da bu elestiriyi bertaraf edememis; hatta LK’nin milli mevzuatlara 

alinmasi neticesi tayin edilen degerlerden dolayi da farkliliklar olusmustur268. Bunun 

üzerine LVK’da ilgili madde degistirilmis ve ikili bir sinirlama sistemi getirilmistir 

(LVK m.4/5)269. Her bir paket ya da koli için getirilen sinirlama 666,67 SDR ya da 

kilogram basina 2 SDR olarak belirlenmistir. Bu ikili sinirlamadan hangisinin 

uygulanacagi ise; paket ya da kolinin agirligindan hangisi daha yüksek sinira tekabül 

ediyorsa, ona göre belirlenecektir270. Böylece paketin agirligi 333,33 kg’dan fazla ise 

kilogram; az ise koli esasina göre sorumluluk sinirlamasi uygulanacaktir. Ancak hasarli 
                                                                                                                                                                                               

Frank hesabi  ile hüküm tarihindeki 24 ayar bir kg altinin serbest satisi bulunarak davacinin zararinin 
tavaninin belirlenmesinin gerektigi…” (karar elden alinmistir).   

266  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.76-77. 
267  Esyanin ilgilisi gerçek zarar miktarinin ne oldugunu is pat külfeti altinda olup; ispat edemedigi zararin 

tazmini de söz konusu olmaz. Sorumluluk siniri maktu bir tazminat olarak degerlendirilemez (Ülgen, 
Hava Tasima Sözlesmesi, s.192). Lahey Protokolü’nün yürürlükte oldugu bir tasima açisindan  TTK 
m.781 ve 785’i gerekçe göstererek de olsa varilan sonuç sinirlamanin alt sinir degil, üst sinir 
oldugundan ve sinirlamanin altinda gerçek zararin tazminin gerektir (Yarg. 11. HD 26.10.1995 tarih  
3924 E. ve 7980 K. sayili karari, Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.525). 

268  TTK m.1114’te sorumluluk siniri 1.500 TL iken; 1983 yili itibari ile 100.000 TL. söz konusu 100 
Ingiliz Sterlini karsiligi yer almaktadir. Bunun uygulanmasinda çikan sorunlar ve farkli görüs ve 
uygulama ile her halde 100 Sterlin uygulamasi gerektigi yönlü katildigimiz sonuç  için bkz. K. Atamer, 
Parça Basi Sinirli Sorumluluk , s.94. 

269  21.12.1979 tarihli Brüksel Lahey/Visby Kurallari Özel Çekme Hakki Protokolü’ne kadar LVK’nin 
getirdigi sinirlama  Altin Frank sistemine göre düzenlenmis ve her bir paket ya da koli için 10.000 
Frank ya da brüt agirlik üzerinden kilogram bagina 30 frank olarak belirlenmistir. Bu durumda eger bir 
koli 333.33 kilodan fazla ise kilogram bazli sinirlama, az ise paket bazli sinirlama uygulanmaktadir. 
Bu uygulama Konvansiyon geregidir (Göger, Genel Bilgiler, s.609). 

270  Çetingil, Sinirli Sorumluluk , s.145-146. 
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ya da zayi olan esya bölümünün kilosu 333,33 kg’dan az ise; bu durumda yine 666,67 

SDR, yani koli esasina göre sinirlama dikkate alinacaktir. Bu konvansiyonlar açisindan 

esyanin degeri konusunda konismentoya kaydedilen deger, öncelikle dikkate alinacak 

sorumluluk sinirini teskil edecektir271. Getirilmis olan bu ikili sistemde koli ve paket 

kavramlari belirgin ve açik degildir272. LK ve LVK açisindan esyanin tasima risklerine 

karsi belirli bir muhafaza içine alinmasi ya da tasinmasini kolaylastirmak için ayri 

paketlenmesi halleri dikkate alinarak bu kavramlar tasima ünitesi seklinde 

açiklanmaktadir273.  

HK, m.6§1’de ikili sistemi devam ettirmekle birlikte LVK’da getirilen sinirlar 

%25 oraninda artirilarak esyanin ilgilileri lehine bir düzenlemeye gidilmistir. Böylece 

brüt kilogram basina sinir 2,5 SDR, paket ya da koli basina sinir da 835 SDR olarak 

tespit edilmistir274. HK ayr ica tasimada kullanilan konteyne r ve benzerinin gönderene ait 

olmasi halinde, bunlarin ayrica bir paket ya da koli gibi yük ünitesi sayilacagini 

belirtmektedir. Konteynerlerin içine konulan paketler ayri belirtilmis olmak sartiyla 

sinirlamada esas alinacak; aksi takdirde her bir tasima esyasi,  bir ünite sayilacaktir. 

Konteyner içindeki esyanin paket, koli ya da tasima ünitesi olarak belirlenmesi söz 

konusu olmadiginda ise ; azami sorumluluk sinirini tayinde artik konteyner dikkate 

alinacaktir275. Kilogram esasina göre sorumluluk sinirinin tespitinde ise; esyanin tamami 

degil, ziya veya hasara ugrayan esyanin ziya veya hasara ugramadan önceki brüt agirligi 

esas alinacaktir. Esyanin konuldugu kap ya da koliler esyanin ilgilisi tarafindan 

                                                                 
271  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.151. 
272  Tasima sirasinda esyanin belirli ölçüde korunmasini saglayan ve esyaya bir bütünlük karakteri veren 

sandik, çuval, fiçi, varil gibi mu hafaza kaplari koli olarak; yüküm bir kaba konulmadigi ve muhafaza 
söz konusu olmadigi durumlarda ise ünite kavramlarindan söz edilmekte olup; ayrintili bilgi için bkz. 
Çetingil, Sinirli Sorumluluk , s.139-142; Aybay/Atamer, a.g.e., s.238 vd. 

273  Çaga/Kender, C.II, s.151; Kender/Çetingil, a.g.e ., s.114; Sami Akinci, Deniz Hukuku Navlun 
Mukaveleleri, Istanbul, 1968, s.359. 

274  LK ve LVK’nun aksine gecikme içinde HK bir sorumluluk siniri getirmis ve burada da toplam yol 
bedelini veya esyanin kaybinda söz konusu siniri asmayacak ve en fazla geciken esya kisminin yol 
parasinin 2,5 katina ulasabilecek bir tazminata yer verilmistir. Bu durumda toplam esyanin %40’indan 
fazla olan esyanin gecikmesinde zorunlu olarak toplam yol parasi sinirlamasi uygulama alani 
bulacaktir (Çetingil, Sinirli Sorumluluk , s.151). 

275  Çetingil, Sinirli Sorumluluk , s.151 vd. 
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saglanmakta ise; bunlar da esyanin brüt agirlig ina dahildir. Bu noktada zayi söz konusu 

oldugunda brüt agirligi tespitte güçlük çikacagi da bir gerçektir276.  

BM-CK m.18’de de, HK ve LVK tarafindan kabul edilen ikili sistem kabul 

edilmis; ancak  tazminat siniri olarak paket ve koli basina 920 SDR ve brüt kilogram 

basina 2,75 SDR kabul edilmistir277. Yine burada da hangi sinirlama daha yüksek ise 

onun uygulanacagi tespit edilmis tir. Bu çerçevede karma tasima senedinde belirtilen 

paket ve koliler öncelikle hesaba dahil olacaklardir. Eger palet ya da konteyner tasimasi 

söz konusu ise ; bunlar degil, içine konulan paketler dikkate alinacaktir. Bu nevi saklama 

kaplari ya da konteynerlerin ziyai söz konusu ve tasiyici tarafindan saglanmamislarsa; 

bunlar da bir koli veya paket gibi degerlendirilecektir278.  

BM-CK m.18§3’e göre; karma tasima süreci deniz ya da içsu tasimasini 

kapsamiyor ise; bu durumda sorumluluk üst siniri, tekli bir sistemle zayi olan ya da 

hasarli esyanin brüt kilogrami basina 8,33 SDR olarak belirlenmistir279. Yine hiçbir 

sekilde tasiyicinin sorumlulugunun tam ziyada ödenecek tazminattan daha fazla 

olamayacagi da hükme baglanmistir (BM-CK m.18§5). Sorumlulugu artirici nitelikte 

taraflar arasi sözlesme hükümlerinin geçerli olacagi karma tasima sözlesmeleri için de 

aynen geçerlidir. Karma tasimalara özel olarak network sistemi de tercih edilmistir (BM-

CK m.19). Hasar ve/veya ziyaa sebebiyet veren olayin vuku buldugu asama tespit 

edilmekte ve bu asamada kullanilan yönteme iliskin emredici kurallar daha yüksek bir 

sorumluluk siniri öngörmekte ise; bu yüksek sorumluluk siniri öngören konvansiyon 

hükümleri uygulama alani bulabilecektir280. 

                                                                 
276  Ergon Çetingil,  “Alman Deniz Ticaret Hukukunun 1986 yili Reformunda Tasiyanin Sorumlulugu Ile 

Ilgili Olarak Yapilan Degisiklikler” Batider, C.XVI, S.4,  s.49; Yazicioglu, Hamburg Kurallari , 
s.158.  

277  Burada belirtilen sinirlama zararin sebebinin hangi tasima yöntemi kullanilirken meydana geldigi belli 
olmayan karma tasima sözlesmeleri açisindandir. Yoksa zararin vuku yeri belirlenmis ise, network 
sistemi geregi o yönteme iliskin konvansiyon sinirlamalari uygulama alani bulacaktir (Arkan, Degisik 
Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima , s.43). 

278  Uygulama örnekleri için bkz. Kindred/Brooks, a.g.e., s.49 vd. 
279  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.43. 
280  Örnegin, karma tasima tasiyicisi belirli bir tasimanin bir kisminda hava tasima yöntemini ya da 

demiryolu tasima yöntemini  kullaniyor ve bu asamada hasar ve/veya ziyain meydana geldigi tespit 
edilebiliyorsa brüt kilogram basina sorumluluk 2,75 SDR degil 17 SDR üzerinden kara tasimasi 
kullaniliyorsa 8,33 SDR üzerinden hesaplanacaktir. Burada alternatif paket basi sorumluluk siniri söz 
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Sonuç olarak; deniz tasiyicisinin ya da deniz tasimayi da taahhüt eden karma 

tasima tasiyicisinin sorumluluk siniri daha düsük tespit edilirken, demiryolu ve hava 

tasiyicisinin sorumluluk siniri daha yüksek tespit edilmistir. Yine BM-CK m.19 ile de 

ilgili tasima yönteminin kullanildigi sirada meydana gelen hasar ve ziya halleri için ilgili 

konvansiyon ve kurallarin uygulanmasi hedeflenmistir 281.  

5.2. Hasar Halinde 

CMR m. 25/2 geregi esyanin tamami hasara ugrarsa tam ziyaa iliskin tazminat 

miktari, kismi hasar söz konusu olursa kismi ziya halinde hesaplanacak tazminat miktari 

burada da uygulanacaktir282. Bu çerçevede sinirli sorumlulugun üst siniri, ziya halindeki 

üst sinir tespiti yapildiktan sonra hasar hali için de geçerli olacaktir 283.  

 Hasardan kaynakli deger kaybi; varis yerindeki hasarli deger ile hasarsiz degerin 

birbirine oranlamasi ile bulunacaktir. Hasarli esya zayi olsaydi ödenecek olan tazminatla 

alakali belirlenen sinir ile; hasarli maldaki deger kaybi karsilastirilacak ve hasar 

tazminati hiçbir sekilde ziya için belirlenen tazminattan fazla olamayacaktir284. Özellikle 

esyanin tamami hasarli dahi olsa teslime elverisli ve ekonomik degeri olan bir esya 

varsa; bu durumda tam ziyadaki üst sinirla sinirlandirilmis sorumluluktan dolayi, hasar 

halinde esyayi kabul eden esyanin ilgilisi daha iyi konumda olacaktir285. Netice olarak, 

                                                                                                                                                                                               
konusu olmayacaktir. Ancak, yeter ki zarar doguran olayin vuku buldugu yer ülkesi devleti bu 
konvansiyonlara taraf olsun (Kindred/Brooks, a.g.e., s.64).  

281  Deniz tasimasi sirasinda hasar ve/veya ziya sebebi olay meydan gelmis ise, bu defa bir çok 
sorumsuzluga yönelik kurallar ve daha düsük sorumluluk sinirlarinin uygulanmasi da kaçinilmaz 
olmaktadir  (Kindred/Brooks, a.g.e., s.67-74.). 

282  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.264. 
283 Örnegin, brüt 100 kg esya için tam ziya halinde CMR açisindan 8330 SDR bir tazminat üst siniri 

vardir. Esyanin tamaminin hasara ugramasi halinde de bu sinir aynen geçerlidir. Yine esyanin sadece 
%10’u hasarli geri kalan tam saglam ise artik bu kisim açisindan ugranilan zararin tazmininde de 
sorumluluk üst siniri kismi ziya varmis gibi 833 SDR olacaktir. Esyanin %10’unun zayi oldugu, 
%10’unun hasarlandigi durumda ise 1666 SDR sorumluluk siniri söz konusu olacaktir. HAarli kismin 
kismi ziyaa göre bir deger ifade ettigi gerçegi karsisinda hasar halinde talep sahibinin daha iyi 
korundugu da söylenebilir.  

284  Hasar halinde de hiçbir sekilde esya degerinin disinda kar kaybi ve sair zarar tazmini mümkün 
gözükmemektedir (Glöckner, a.g.e., s.105). 

285  Aydin, a.g.e., s.132. Ancak ekonomik degerin yitecek sekilde bozulmus ya da kirilmis esya hasarli 
degil tam ziyaa ugramis sayilacak. Kismi hasar ya da ziyain tüm esyayi etkilemesi halinde; esyanin, 
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hasarin esyanin tamaminda ya da bir kisminda meydana gelmesi hallerinde aynen kismi 

ziya ve tam ziya hallerinde oldugu gibi sinirli sorumlulugun miktari tespit edilmek ve 

daha sonra hasar orani masraflarin da katilimi ile bulunarak tazminati belirlemek esastir. 

Burada, varma yerindeki degere göre belirlemeden dolayi, ziya açisinda sinirlama 

disinda kalan masraf ve ücretler de sinirlamaya dahil olacaklardir286. 

Bu açiklamalar COTIF/CIM m.42 ile de uyumludur. Hasar halinde diger tüm 

zarar ve masraflar hariç olmak üzere esyadaki deger kaybina iliskin tazminatin ödenmesi 

öngörülmüstür. Masraflar varis garindaki degerin içinde yer alacak ve hasar orani tespit 

edilecekse287 de ayrica ödenecektir. COTIF-CIM m.42§2 uyarinca esyanin tamami 

hasarli ise ödenecek tazminat esyanin tamami ziyaa ugramis gibi ödenecek tazminattan; 

kismi hasar halinde de kismi ziya halinde ödenecek tazminattan fazla olamayacaktir. Bu 

kural diger tasima konvansiyonlari açisindan da geçerlidir. Masraflar yine ayrica m.42§3 

geregi ödenecektir. Esyanin tamami hasarli olmakla birlikte; tam ziya tazminati talep 

edilerek, esyanin hasarli olmasi iddiasiyla gönderilen tarafindan tesellümden 

kaçinilamaz288.   

VK m.22§2 b.c çerçevesinde; hasarli esyanin bulundugu paketin toplam agirligi 

üzerinden sorumluluk siniri tespit edilecek ise de; eger hasarli paketin durumu diger 

esya nin kiymetini de etkilemekteyse etkilenen esyanin agirligi da üst sinirin tespitinde 

dikkate alinacaktir. Kilogram basina üst siniri yine 17 SDR olarak tayin eden 

konvansiyon, bu durumda ve kismi ziya hallerinde agirligin tespitinde hasarli ya da 

kismi ziyain vaki oldugu paketin dikkate alinacagini hükme baglamistir. Bu çerçevede 

esyanin ilgilisi gerçek zararini tazmin hakkina sahiptir ve gerçek zarar bu sinirdan 

yüksek ise; bütün sorumlular için tek bir sinir uygulanacaktir 289. 

LK, LVK, HK ve BM-CK bakimindan da; hasar için tazminat belirlenirken 

hasara ugramis esyanin ziyai halinde belirlenen üst sinir geçerli olacaktir. Hasar orani da 

                                                                                                                                                                                               
ilgilisince teslim alinmis ya da alinmamis olmasina bakilmaksizin tam hasar üzerinden sinirli 
sorumluluk tayini cihetine gidilecektir ( Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.264). 

286  Bkz.: Ikinci Bölüm 5.4. 
287  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.178. 
288  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.178. 
289  Çaga, Hava Tasiyicisinin Sorumlulugu, s.190. 
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yine varma yerindeki deger üzerinden tespit edilecek ve buna göre tasima için yapilan 

masraflar da hasar tazminatina dahil olacaktir. 

5.3. Gecikmenin Sebep Oldugu Hasar ve Ziya Halinde 

CMR m.23/5’te gecikme nedeniyle meydana gelen zararlar bakimindan tasima 

bedelini geçmeyecek bir tazminattan söz edilmektedir. Burada tazmini öngörülen 

zararlar dogrudan tasima konusu esyada meydana gelen hasar ve/veya ziyadan kaynakli 

olanlar degil, dolayli zararlardir290. Ziya ve/veya hasar zararlarina yönelik tazminati bu 

sekilde sadece tasima ücreti ile sinirlandirmak söz konusu degildir291. Gecikmeden 

dolayi sorumluluk tespit edilirken yoksun kalinan kar kalemi de tazminati tespitte 

dikkate alinacaktir292. Gecikme zarari yaninda ziya ve/veya hasar için ayrica sorumluluk 

sinirlari aynen burada da uygulanacaktir. 

COTIF-CIM m.43§1 ise açikça “Eger hasar dahil bir zarar… meydana gelmis 

ise…” ödenecek tazminatin tasima ücretinin dört (4) katini geçemeyecegini hükme 

baglamaktadir. Esyanin tamami gecikme sebebi ile de olsa hasara ugramis ve ekonomik 

degeri ziya ölçüsünde azalmis ise; halen tasiyiciyi sadece tasima ücreti oranlari ile sinirli 

sorumlu tutmak hakkaniyetli gözükmediginden; bu tazminatin 40. v 42. maddelerde 

düzenlenen ziya ve hasar haline iliskin tazminatlar ile birlesebilecegi m.43§5 hükmü ile 

serbest birakilmistir. Ancak bu birlesme neticesi talep edilen tazminat, hiçbir sekilde tam 

ziya halinde ödenecek tazminattan fazla olamayacaktir.  

Esyanin ilgilisinin tasimanin zamaninda yapilmasi ile esyanin tam ve hasarsiz 

teslimi seklinde iki ayrik sözlesmesel edim beklentisi birbiri ile karistirilmamasi gerekir. 

                                                                 
290  Bkz.: Ikinci Bölüm 1.4. 
291  Kaya, “…tasima süresinin asilmasinin dogrudan malvarliksal bir zarara neden oldugunu ispattan…” 

söz ederken dn. 127’de dolayli zararlarinda bu kapsamda degerlendirilecegini belirtmektedir (Kaya, 
Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.264). Ancak, dogrudan esyaya yönelik zararlar hasar ve/veya 
ziya seklinde tezahür etmis ise burada dolayli zararlar için gecikme yaninda; hasar ve/veya ziyadan 
sorumluluk hükümlerine göre sorumluluk siniri tayin edilmek gerekir kanaatindeyiz. Kaldi ki; Kaya’da 
bu görüste oldugunu ve gecikme ile hasar ve/veya ziyain birlikte bulunmasi halinde her iki durum için 
de ayri ayri sorumluluk sinirinin m.23/3 ve m.23/5 çerçevesinde tespit olunacagini da beyan 
etmektedir. 

292  Arkan, Sorumluluk , s.413. 
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Bu çerçevede esyanin ilgilisinin hem gecikmeden dolayi hem de esyadaki gerek nitelik 

ve gerekse nicelik degisikliginden kaynakli tazmin taleplerinin birlikte tasiyiciya 

yöneltilmesi mümkün olup; sadece buna üst sinir olarak tam ziya halinde ödenecek 

tazminat miktari getirilmistir. Bununla dogru orantili olarak, yine gecikmeden kaynakli 

esya tam ziyaa ugramis ise, bu kez sadece ziyaa iliskin ya da gecikmeye iliskin 

tazminatin istenecegi m.43§2 hükmü geregidir. Bu durumda esyanin ilgilisi, sorumluluk 

sinirinin yüksek olarak belirlendigi menfaatine olan yönde tercihini kullanabilecektir.  

Gecikme, kismi ziyaa sebebiyet vermis ise bu durumda COTIF-CIM m. 43§3 

geregi teslime elverisli olan esyanin tasima ücretinin üç (3) katini geçmeyen bir tazminat 

söz konusu olabilecektir. Ancak burada ziyadan kaynakli tazminatin her halükarda talep 

edilebilmesi293 hakkaniyeti saglamaktadir. Ücretin üç (3) katini geçmeyen tazminat 

sadece zayi olmayan kismin geç teslimi için iken, zayi olan kisim için, ziya tazminatini 

düzenleyen m.40 uygulanacaktir. 

COTIF-CIM m.27 uyarinca teslim sürelerinin tasima planlari veya tarifelere göre 

belirlendigi durumlarda bu düzenlemeler; ayrik gecikme tazminati düzenlemelerine yer 

vermis olabilir. Bu durumda esyanin ilgilisi isterse COTIF-CIM, isterse söz konusu 

tarife, plan ve sözlesmelerdeki tazminat taleplerini kullanmakta m.43§6 uyarinca 

serbesttir. Bu hususun COTIF-CIM m.45’te düzenlenen üst sinirin daha düsük 

belirlenmesine cevaz veren hüküm ile karistirilmamasi gerekir.  

VK bakimindan da gecikme zararlari ve gecikmenin yol açtigi esyada vaki hasar 

ve/veya ziya kaynakli zararlar açisindan sinirlamanin ayri dikkate alinmasi gerektigi 

kanaatindeyiz. Zira, esyanin ilgilisinin esyadaki tam ve eksiksiz teslime iliskin menfaati 

ile zamaninda teslime iliskin menfaati iki ayri menfaattir ve bu menfaatlerin temini; 

tasiyicinin asli edimlerini olusturmaktadir.  

Deniz tasimalari bakimindan LK ve LVK’da tasiyanin, özel olarak gecikmeden 

sorumlu olacagi ile ilgili düzenleme yok ise de; bundan tasiyanin esyayi belirli bir 

sürede teslim etmemesinden dolayi tazminat borcu olmadigi sonucuna varilmamasi 

                                                                 
293  Arkan, Demiryolu Tasimlari, s.181-182.  
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gerekir 294. Buna karsin HK gecikmeden sorumluluk için özel bir sinirli sorumluluk 

sistemi getirmis ve m.6§1 b.b) düzenlemesiy le geç teslim edilen esyanin navlun 

bedelinin 2,5 katini geçmeyecek azami bir tazminat siniri öngörülmüstür. Toplam 

tazminatin ise hiçbir sekilde toplam navlun bedelini geçemeyecegi hükme 

baglanmistir295. Gecikme ile hasar ve/veya ziyain birlikte gerçeklesmesi ha linde her iki 

sorumluluk kaynagindan dolayi ayri tazminat talep edilebilecegi burada da aynen 

savunulabilir. Ancak hiçbir sekilde tam ziyadan kaynakli tazminat üst sinirinin 

asilmamasi gerekmektedir 296.  

5.4. Sinirlamaya Tabi Olmayan Masraflar 

CMR m.23/4 depo, paketleme masraflari, vergi, gümrük resmi ve sair masraf ve 

ödentilerin297 yapilmasi ya da yapilmasi borcu altina girilmesi halinde sinirlamaya tabi 

olmaksizin; tasiyici tarafindan tazminat kabilinden olmak üzere esyanin ilgilisine 

ödenecegini hükme baglamistir 298. Ayni yönde COTIF/CIM m.40§3’te de bir düzenleme 

mevcuttur. Burada özellikle tasima ücreti ve gümrük vergileri belirtilmis ve diger 

masraflar olarak genis bir uygulama alani birakilmistir. Esyanin ilgilisi tarafindan 

yapilan bu kabilden masraflar demiryolu tasiyicisi tarafindan da iade ile tazmin edilmek 

durumundadir 299. Burada, aslinda tam anlamiyla bir iade söz konusu degildir.  Zira 

ödemelerin yapildigi ya da yapilmak zorunda oldugu kisi demiryolu idaresi degil 

                                                                 
294  Yazicioglu, Geç Teslim, s.80; Fahiman Tekil, Deniz Hukuku, s.325-326; Karaman Cosgun, a.g.e, 

s.499 – 500,dn.5. 
295  Burada özellikle esyanin birden fala grup ya da parti parti tasima dikkate alinarak bir parti esyanin geç 

teslimi halinde buna göre 2,5 kat öngörülürken tüm tasima sözlesmesinin toplam navlun bedelinin de 
asilmayacagi ayrica hükme baglanmistir (Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.163). 

296  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.164. 
297 Masraftan sarf edilmis harcanmis bir takim giderler iken; ödentiden kasit ise sarf edilmese de 

borçlanilmis, yükümlülük altina girilmis gider kalemlerini kastetmekteyiz.  
298  Doktrin tarafindan “iade olunacak masraflar” kavrami kullanilmaktadir. Oysa, burada söz konusu 

masraflarin tamami tasiyiciya ödenmis ve geri alinacak masraflar degildir. Sadece yol bedeli ödenmis 
ise bu kabilden ise de bu masraflarin tamami için iade teriminin kullanilmasi mümkün degildir (Aydin, 
a.g.e., s.123; Arkan, Tazminatin Belirlenmesi, s.30). 

299  Refakatçi masraflari, esyanin miktar tespiti masraflari, gara kadar olan tasinma masraflari, komisyon 
ücretleri, harç ve vergiler bu kapsamdadir. Ancak ambalaj ve paketleme masraflari bu  kapsamda 
degerlendirilemez (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.177). 
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çogunlukla üçüncü kisiler olarak karsimiza çikmakta ise de esyanin ilgilisi açisindan bir 

kendine dönüs  söz konusudur.  

Masraflarin tazmininde tasiyicinin sorumlulugunda her hangi bir sinirlama 

yoktur ve ödendigi ispatlandigi ölçüde; tasiyici tarafindan talep sahibine ödenmesi 

gerekir 300. Talep edilebilecek masraflarin kimin tarafindan yapildigina bakilmaksizin 

esyanin ilgilisince talep edilebilecektir. Masraf ve ödentilerin gönderen, gönderilen ya 

da üçüncü kisi tarafindan yapilmis olmasinin da önemi yoktur 301. Burada önemli olan 

yapilan ya da yapilma yükümlülügü altina girilen masraflarin tasima için ya da tasima 

amaciyla yapilmis olmasidir302. Özellikle bu masraflarin tasima süreci için yapilmis 

olmasi ya da tasimayi saglamaya yönelik yapilmasinin aranmasi gerektigi savunulmakla 

birlikte303, ihraç amaciyla tasima sözlesmesi yapilmis ve gümrükten henüz çikmamis 

maldan dolayi ödenecek vergiler de bu kapsamda masraflardan olarak tazmin edilmek 

gerekir 304. Tasima baslamadan önce yapilan masraflar bu kapsamda degerlendirilemez. 

Örnegin esyanin paketlenmesi, numaralanmasi, yükleme ve tasiyiciya kadar ulastirma 

masraflari burada talep edilebilecek masraflardan degildir. Zira bu masraflar esyanin 

yükleme yerindeki piyasa degerinin belirlenmesinde dikkate alinmakta ve CMR m.23/1 

kapsaminda degerlendirilmektedir. Ancak tasima için esya teslim edildikten sonra 

ambalajda yenileme ya da belirli sebeplerle bosaltma ve yükleme söz konusu olmus ise 

artik talep edilebilecek masraflar kalemine girer305.  

CMR m. 23/4 tasinma dolaysi ile yapilan masraflardan olarak tasima ücretini ve 

gümrük vergilerini belirttikten sonra ayrica bir sinirlama yapmaksizin sinirlama 

yapmaksizin diger ödemeleri de bu kapsamda saymistir. Ancak bu diger ödemeler 

ibaresi tasima için yapilan ödemeleri ifade etmektedir. Bu çerçevede tasima bedeli 

tasiyicinin edimine karsilik edimi ifade etmekte ve eger tasiyici edimini yerine 
                                                                 
300  Arkan, Tazminatin Belirlenmesi, s.30; Aydin, a.g.e., s.123. 
301  Arkan, Batider-1987, s.30. 
302  Burada tazmini gereken ve sinirlamaya tabii olmayan masraflarin fiilen ödenmesi de sart degildir; 

ancak ödeme yükü mlülügü altina girilmis olmasi halinde tazmin edilmek gerekecektir (Arkan, 
Tazminatin Belirlenmesi, s.31). 

303  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.262. 
304  Arkan, Tazminatin Belirlenmesi, s.35. 
305  Arkan, Batider-1987, s.32. 
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getirmemis ise karsi edimi de talep edemeyecektir306. Yok eger baslangiçta almis ise, 

iade edecektir. Burada belirtilen ücrete tasinacak esyanin tasiyiciya ulastirilmasi için 

ödenen ücret ya da yolculuk bittikten sonra gönderilenin kendi tasarruf alanina kadar 

tasimasi için ödedigi ücret de dahil degildir. Iade edilecek ya da ödenmeyecek olan 

ücret, asil tasima sözlesmesi geregi ödenmis ya da ödenecek olan tasima ücretidir307.  

Tasimanin uluslararasilik özelligi geregi genellikle tasimanin tam olarak ifa 

edilebilmesi için gümrük vergilerinin de ödenmesi gerekir. Bu ödemeler de hükümde 

özel olarak tasiyicinin üstlenecegi masraflardan olarak sayilmistir. Burada özellik arz 

eden ve tasiyicinin tazmin etmesi gereken diger masraflarin neler oldugu konusunda ise 

tam bir netlik yoktur. Ancak tasima dolaysi ile yapilan diger tüm masraflarin bu 

kapsamda degerlendirilmesi gerekir. Örnegin; esyanin sigortalanmasi, belgelerin 

hazirlanmasi, hasarli esyanin tasinmasi, zararin tespiti için bilirkisi masraflari da tasima 

dolaysi ile yapilan masraflardan olmasi sebebiyle bu kapsamda tazmini gereken 

masraflar olarak kabul edilmelid ir308.  

Esyanin tasima sonrasi degerini artirici özellik göstermeyen masraflarin, bu 

kapsamda degerlendirilemeyecegi de ileri sürülmektedir309. Buna karsin, asil olan 

tasiyicinin baslangiçta öngörebilecegi masraflarin diger masraflar sinifina girebilmesidir. 

Ancak bu husus dar yorumlanmamalidir. Zira, basiretli bir tasiyici vasfinda en agir özen 

ve öngörü ile hareket etmesi ile öngörülebilir masraflar bu kapsamda yer almalidir. 

CMR baslangiçta tasiyicinin olasi sorumluluk sinirinin bilinmesini saglamayi 

hedeflemekle  birlikte buradaki masraflari genis yorumlamamiza engel teskil 

etmemektedir. Öyleyse tasiyicinin ; baslangiçta hangi masraflari tazmin edecegini özenli 

                                                                 
306 Bu husus borçlar hukukunde karsilikli edimleri havi sözlesmeler bakimindan temel bir kuraldir. BK 

m.81, yani borcun ifa edilmedigi defi ile ilgili bkz. Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s.827 vd.  
307  Eger yolculuk sirasinda esyanin belirli hasarinin giderilmesi için esya tas inir ve ücret ödenmek 

durumunda kalinirsa burada söz konusu olan hükümdeki diger masraflar nevi’sinden bir masraftir. Bu 
çerçevede tasima ücreti olarak ele alinamaz (Clarke, a.g.e, Nr.98).  

308  Tasima dolaysi ile yapilan masraflara tasima sonucu yapilan masraflarin da dahil olasi gerektigi yönlü 
açiklama yerindedir (Clarke, a.g.e , Nr.98). 

309  Aydin,  a.g.e., s.125 vd., dn.58.  
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ve öngörülü bir sekilde bilmesi veya bilebilecek durumda olmasi halinde, bunlardan 

dolayi sinirsiz olarak tazmin borcu altinda oldugu kabul edilmelidir310.  

Tam ziya halinde söz konusu masraflar tam olarak tasiyici tarafindan tazmin 

edilecek iken; kismi ziya halinde de bu masraflar ziya oraninda tazmin edilecektir. CMR 

23/4’te özel olarak orantili bir tazminin söz konusu olacagi hükme baglanmistir. Örnegin 

tasiyici %50 oraninda ziya ettigi tasima konusu esya nin tasima ücretinin de %50’sine 

hak kazanacaktir. Eger baslangiçta tahsil ettiyse, bu oranda iade edecek; sonradan 

ödenecektiyse bu miktara hak kazanacaktir. Ancak bu durumda esyanin ilgilisi oransal 

ücreti ödemeyerek, ziya tazminati ile mahsup etme imkanina sahip olacaktir. Genel 

olarak CMR agirlik sistemini benimsedigi için oranlama da agirlikta meydana gelen ziya 

üzerinden yapilacaktir311. Gümrük vergisi, sigorta gibi masraflar agirlik degil deger 

üzerinden yapilmaktadir; bu durumda deger üzerinden oranlama yapilmak ve ne degerde 

bir ziya söz konusu ise ona göre masraf tazmini yoluna gidilmek gerekir. Yapilan masraf 

salt zayi olan kisim için yapilmis ise artik oransal bir tazminden degil tüm masrafin 

tazmininden söz edilecektir.  

Yapilan açiklamalar COTIF-CIM açisindan geçerlidir312. Zira gerek ziyain 

kismiligi ve gerekse hasarin orani dikkate alinmali ve ona göre masraflarin da tazmini 

cihetine gidilmelidir. Her ne kadar masraflar için faiz istenemeyecegi,  zira bunlarin esya 

da meydana gelen hasar ve/veya ziyadan kaynakli tazminat olmadigi ileri 

sürülmektedir313. COTIF-CIM m.40’ta esyanin ziyaina iliskin tazminattan söz edilmekte  

ve tazminatin nasil hesaplanacagi belirtilmektedir. Burada ziyadan kaynakli baskaca bir 

tazminat istenemeyecegi de düzenlenmistir. Bundan hareketle, masraflara iliskin 

tazminatin tazmina t olmadigi sonucuna varilamaz. Zira, COTIF-CIM m.47§3’te 

tazminat faizinden söz edilmektedir. Bu masraflarin iadesi istemi de tazminat 

                                                                 
310  Burada öngörülecek olan iade edilme degil masrafin kendisidir. Baslangiçta öngörülen olasi masrafi 

artik tasiyici iade etmek durumu ndadir (Glass/Cashmore, a.g.e, Nr.3.63). 
311  Clarke, a.g.e., Nr.95. 
312  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.177. 
313  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.177. 
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kalemlerinden bir kismini olusturmakta ve  talep edilen tazminatin tamami için faiz 

istenebilecektir. 

VK m. 24/2 son cümlede sorumlulugun kaynagi ne olursa olsun talep edilen 

tazminatin üst sinirinin brüt kg basina 17 SDR oldugu açikça hükme baglanmis tir. Gerek 

ziya ve gerekse hasar halinde veya baskaca masraflarla ilgili tazmin talebi söz konusu 

olsun; bu sinir geçerlidir. Bunun istisnasi ise; ayrik bir üst sinir tayin eden sözlesme 

hükmü ya da hava yük senedi kaydi bulunmasidir. Bu hükmün m.22/4 ile birlikte 

degerlendirilmesi gerek ir. Sadece mahkeme  ile dava giderleri ayrik olarak burada 

düzenlenmis ve ek olarak talep edilebilecegi hükme baglanmistir314. Yargilama ve dava 

ile ilgili masraflar dahi lex fori izin verdigi sürece sinirin disindadir. VK m.22/4’te 

getirilen masraflara iliskin ayrik hükme de iki istisna getirilerek sorumluluk siniri içine 

dahil edilmistir. Bunlardan birincisi, zarara sebep olan olaydan itibaren alti ay içinde 

tasiyicinin ödemek istedigi ve hükmolunan tazminattan daha yüksek bir tazminatin söz 

konusu olmasidir. Ikincisi ise; alti aylik süre geçmis olsa bile dava açilmadan önce 

teklifte bulunulan tazminat ödeme talebinin hükmolunan tazminati asmasi halleridir315. 

Ziya ve/veya hasardan mütevellit zararin brüt kg basina üst sinirin altinda kaldigi 

durumlarda buna yargilamaya iliskin masraflar yaninda yargilama disi masraflarin da 

eklenerek tazmin talebinde bulunulmasinda her hangi bir hukuka aykirilik söz konusu 

olmayacaktir. Bu durumda esyanin ilgilisinin esyadan bagimsiz ve tazmini gereken 

müspet zarar kalemlerinden biri bu masraflar olacaktir.  

LK, LVK, HK ve BM-CK açisindan ise masraflar ayri bir kalem teskil 

etmeyecektir. Zira burada esya degeri hesaplanirken varma yeri esas alinmaktadir. 

Yargilama ile ilgili masraflar konusunda ise lex fori belirleyici olmaktadir. 

                                                                 
314  Bu manada yargilama giderleri tahdidi olup; yargilamada sonuca gitmek için yapilan masraflar ile icrai 

yollarla tazminata ulasmaya dönük masraflar anlasilmak gerekir. Bu noktada belirleyici olan ulusal 
hukuk olacaktir (Arslan, Tekinay Armagani , s.98-99). 

315  VK mahkemeye gitmekte davacinin davayi kazanmasina ragmen kazandiginin dava disi ve öncelikle 
alinabiliyor olmasindan dolayi bu yola gidilmesine sebep olan davaciyi lex foriye birakmaksizin  
masraflari çekmekle yükümlü kilmaktadir. 
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5.5. Sinirlamaya Tabi Olmayan Faiz 

Tazminat talebinde bulunan esyayi talebe hak sahibi olan kisinin , tespit olunan 

zararlari için CMR m.27 uyarinca yillik %5 oraninda sorumluluk siniri disinda faiz 

talebinde bulunmasi mümkündür. Faizin islemeye basladigi tarih, tasiyicidan ilk yazili 

tazmin ta lep edildigi tarih veya böyle bir basvuru yoksa, dava tarihidir316. Her iki halde 

de dava veya talebin tasiyiciya ulasmasi degil; gönderilmesi ile faiz islemeye baslar. 

Burada söz konusu faiz sözlesmeye aykiriliktan kaynakli yasal bir temerrüt faizi olup317, 

talep edip etmemekte esyanin ilgilisi serbesttir. Ancak  baslangiçta faiz talebi söz konusu 

olmazsa, sonradan talep edilip edilemeyecegi ulusal hukuka göre çözümlenecektir. 

COTIF-CIM m.47§2’de de318; faizin ne zaman islemeye baslayacagi açikça 

hükme baglanmistir. Hüküm uyarinca zararin tazmini için demiryolu isletmesine karsi 

                                                                 
316  Faiz konusunda Yargitay uygulamasi tutarli degildir. Özellikle sadece karardan itibaren ulusal faiz 

uygulanmasi gerektigi ve dava tarihinden itibaren ise %5 faiz islemesini öngören yerel mahkeme 
kararinin bozulmasi yönlü verilen Yarg. 11. HD. 14.12.2000 tar., 8197 E., 10061 K. sayili karari ve 
bunun elestirisi için bkz.: Hakan Karan, “Yargitay’in CMR m.27/1’de Öngörülen Faiz Ile Ilgili 
Yaklasiminin Elestirisi”, Ticaret Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyumu, Bildiriler-
Tartismalar, XVIII, Ankara, 2001, s.11 vd.; yine her halükarda baslangiçtan itibaren %5 faizin TL 
taleplerinde dahi uygulanmasi gerektigi yönlü Yarg.11.HD, 24.03.1997 tar., 1592 E., 2043 K. sayili 
karari için bkz. IBD, C.71,S.10-11-12, s.954-955. 

317  Bu faize talep aninda zararin miktari belirlenemedigi gerekçesi ile temerrüt faizi denilmeyecegi, bu 
faizin tazminat faizi diye özel olarak nitelendirilen ve ancak hükümd en itibaren isletilebilecegi görüsü 
ileri sürülen haksiz fiil ve sebepsiz zenginlesme faizi ile bir nitelendirilmesi mümkün degildir. Burada 
özel bir temerrüt hali ve buna istinaden de yasal bir faiz tespiti yapilmistir. Bu çerçevede haksiz fiilde 
tazminat faizini sebepsiz zenginlesmede ise temerrüt faizini ayri ayri nitelendirmek gerektigi ve 
temerrüt faizi yaninda tazminat faizinin ayri bir kavram olarak kullanilmasi gerektigi yönlü Helvaci’ya 
katilmakla birlikte, CMR’de öngörülen faiz, sözlesmeye aykiril iktan kaynaklanan özel bir yasal 
temerrüt faizidir (Temerrüt ve tazminat faizi hakkinda tartismalar için bkz. Mehmet Helvaci, Borçlar 
ve Ticaret Kanunu Bakimindan Para Borçlarinda Faiz Kavrami , Istanbul, 2000, s.110 vd., 
dn.324-325). Zira, gerek hasar ve gerekse ziya hallerinde ortaya çikan zarar belirli veya en azindan 
belirlenebilir olup; zarar dogmakla ve taleple temerrüt özel olarak konvansiyon geregi gerçeklesmistir. 
Bu noktada Karan  tarafindan ileri sürülen “… mahkemenin kararina kadar tasimaci tarafindan ifa 
edilebilir bir para borcu da bulunmamaktadir.”  ifadelerine katilmamaktayiz. Yanlis olarak tazminat 
faizi kullanimi ve temerrüt faizinin kiyasen uygulanacagi görüsü için bkz. Karan, Faiz Elestirisi, 
s.117-118. Kaldi ki, temerrüt faizinin isletilebilmesi için zararin varliginin ve miktarinin belirli olmasi 
da sart degildir (Arslan Kaya, “Adi ve Ticari Islerde Faiz”, IÜHFM, C.LIV, S.1-4, Y. 1991-1994, 
Istanbul, 1994, s.357). 

318  Kitabin baski tarihindeki düzenlemeyi esas alan Arkan dogru olarak bu düze nlemenin COTIF-CIM 
m.47 §1’de yer aldigini belirtmektedir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.176). 1999 baskisi olan 
eserinde Eksi’de madde metnini yanlis olarak üç paragrafmis gibi ve sadece “faiz” madde basligi 
altinda eserinde göstermektedir (Eksi, a.g.e., s.503). Oysa, 22.06.1994 tarih ve 21968 sayili Resmi 
Gazete ile yayinlanan 1990 Protokolü islendiginden Kendigelen/Aydin  ise dogru olarak madde 
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bir basvuru (COTIF-CIM m.53) yapilmis ise bu basvurudan, yoksa mahkemeye 

basvurudan itibaren yillik %5 faiz talep edilebilecektir. Faiz istemi her iki halde de 

sorumluluk sinirlamasina tabi degildir. Ancak faiz isletilmesinin esyaya ve hamule 

senedine iliskin asgari bir siniri vardir ve COTIF-CIM m.47§3 geregi hamule senedi 

basina asgari 8 SDR tazminatin söz konusu olmasi halinde talep edilebilecektir319. 

Böylece çok düsük zararlar hamule senedindeki deger esas alinmak kaydiyla faiz disi 

birakilmistir.  

Yillik %5 olarak belirlenen faiz hiçbir sekilde artirilamaz ve bu üst sinir emredici 

niteliktedir320. Ancak bunun altinda bir oran talep edilmesi ya da hiç faiz talep 

edilmemesi halinde re’sen mahkemece yine de bu orandan faiz uygulanmasi cihetine 

gidilemez.  

Belirtilen faiz orani konvansiyonlarda hesap birimi kabul edilen SDR sistemi 

üzerinden belirlenmis bir faiz oranidir321. Bu durumda, talepte bulunan; yüksek faizli ve 

enflasyonist ekonomilerin hüküm sürdügü ülkelerde dava ve taleplerin SDR cinsinden 

istenmesi suretiyle %5’lik faiz oraninin düsük kalmasi tehlikesinden korunacaktir322.  

Yargitay Hukuk Genel Kurulu bir karar inda323, hüküm tarihine kadar 

uygulanacak faiz olarak SDR üzerinden, hükümden sonra ise ulusal para birimi 

                                                                                                                                                                                               
basligini “tahvil islemi ve tazminat faizleri” oldugunu, maddenin de dört paragraftan olustugunu 
gösterir sekilde mevzuati dogru olarak ortaya koymaktadir (Kendigelen/Aydin, Mevzuat , s.389).   

319  1990 Protokolü öncesi  bu miktar 4 SDR olarak belirlenmisti  (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.176; 
Eksi, a.g.e ., s.503).  

320  Para birimi ya da ulusal faiz oranlarindan bagimsiz bir sekilde bu faiz oraninin uygulanacagi da ileri 
sürülmektedir (Glöckner, a.g.e., s.106). 

321  Karan tarafindan varilan 4 numarali sonuca katilmakta ve en azindan hüküm tarihine kadar esya degeri 
üzerinden hesaplanacak zarar ve tazminatin SDR üzerinden hesaplanmasi ve faizlendirilmesi; 
hükümden sonra ise ulusal ya da akti para birimine çevrilen tazminat alacagi için ise ulusal hukukun 
uygulanmasi gerektigi sonucuna varmaktayiz (Karan, Faiz Elestirisi, s.130). 

322  Bu konuda Türkiye açisindan özellikle yüksek faiz ve enflasyon yasanan bir devrede CMR tarafi 
olunurken faiz ile ilgili bu maddeye ihtirazi kayit konulmaliydi yönlü Karan tarafindan yapilan elestiri 
kabul edilemez (Karan, Faiz Elestirisi, s.120). Zira bu konuda çekince koyma imkani CMR m.48 
karsisinda olmadigi gibi; Uluslararasi yeknesakligi hedefleyen bir konvansiyonun uygulanmasinin 
çekincelerle hedefinden saptirilmamasi gerekir. Bu noktada Uluslararasi yeknesakligi saglayici bir 
yorum tarzi benimsenmek gerekir. 

323  Yarg. HGK’nun 1999/11-181 E. ve 1999/198 K. sayili karari (Kendigelen , Mütalaalar, s.251-252). 
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üzerinden faiz uygulanmasini324 öngören ayrintili gerekçeler içeren bir yerel mahkeme 

karari ona nmistir. Ancak bu yerel mahkeme karari325, dava süresince uygulanacak faizin 

SDR üzerinden hesaplanmasini kabul eder bir sekilde hazirlanmis ise de; kararin sonuç 

kisminda TL üzerinden ve ulusal faiz uygulamasi cihetine gidilmistir326. Benzer sekilde 

Yarg. 11.HD; yerlesmis daire uygulamasi esas alinarak TL talepli davalarda ulusal 

temerrüt faizi oranlarini, yabanci para talepli davalarda ise %5 oranini 

uygulamaktadir 327.  Yabanci paradan kastin yine bir ulusal para oldugu ve enflasyon 

karsisinda SDR gibi korunmadigi, diger para birimleri karsisinda da deger kazanip 

                                                                 
324  Aslinda temerrüt faizi ödeme anina kadar devam etmekte ise de buradaki temerrüt faizi hüküm tarihine 

kadar yasal temerrüt faizi olarak ve emredici bir sekilde düzenlenmis hükümden sonrasi için ise arti 
ulusla hukuktaki temerrüt faizi ile ilgili hükümlere göre hesap yapilacaktir (Kaya, Faiz, s.363).  

325  Istanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 1998/2187 E. ve 1998/2099 K. sayili karari: “…davali tasiyan 
27.06.1995 tarihinde davaci sigorta sirketine faksla yanit vermis bulunmakla…davalinin temerrüdü en 
geç 27.06.1995 tarihinde sözlesmeye göre baslamistir. Bu tarih baz alinarak eksik teslim edilen iki kap 
esyanin (6 kg), sözlesmenin 23/3 maddesine göre istenilebilecek özel çekme SDR, (davamizda oldugu 
gibi 49.98 SDR) ana alacak olarak ...isteyebilecegi miktardir. Asil alacaga yine SDR bazinda 
sözlesmenin 27/1 maddesine göre temerrüt tarihinden sözlesmenin 23/7. maddesine göre karar 
tarihine degin geçen süre içinde sözlesmenin 27/1. maddesinde gösterilen % 5’lik SDR faizi 
istenmesinde sözlesmeye aykirilik yoktur. Bu durumda asil alacak 49.98 SDR’nin 27.06.1995 
tarihinden ilk karar tarihine kadar geçen bir yil onbir ay ondört günlük % 5’den hesaplanan temerrüt 
faizi 4.886 SDR’dir. Karar tarihinde davali tasiyanin sözlesmeye göre faiz arti anaparadan dogan 
toplam sorumlulugu 54.986 SDR’ye yükselmektedir…karar tarihinden fiili ödeme tarihine kadar geçen 
süre için hangi faiz oranin uygulanmasina iliskin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadir. Bir baska 
deyisle sözlesmede yasal bir bosluk bulunmaktadir. Bu boslugun Türkiye Cumhuriyeti Yasalarini 
uygulayacak yargiçlarca doldurulmasi HUMK’un madde 76 geregidir…” (Kendigelen, Mütalaalar, 
s.244-250). 

326  Dosyanin HGK’ya gelmesini saglayan yerel mahkeme direnme kararinda, yukarida dp.726’da 
belirttigimiz gibi, gayet yerinde açiklamalarda bulunmus ve karara kadar yabanci para olarak SDR esas 
alinmis ve karar tarihinden sonra ise ulusal hukuka göre faiz tespiti yoluna gider sekilde karari 
gerekçelendirmis ise de; sonuç olarak TL talebine ulusal temerrüt faizi uygulamasi seklinde bir sonuca 
varmistir. Oysa CMR m.23/7 açik bir sekilde SDR tahvil isleminin karar aninda yapilacagini amir 
olmakla; bu tarihe kadar isleyecek faiz SDR üzerinden ve sinirli sorumluluk dahilinde kalan tazmini 
gereken zarara uygulanmak ve karar ile birlikte ulusal hukuka birakilmak gerekir (Karan, Faiz 
Elestirisi, s.127 vd.). 

327  Yarg. 11.HD. 22.06.1999 tarih, 1999/695 E. ve 5683 K sayili karari: “…Dairemizin yerlesmis 
uygulamasina göre de CMR’de sözü edilen % 5 temerrüt faizinin ancak, tazminatin yabanci para 
üzerinden hüküm altina alindigi hallerde uygulanabilecegi nazara alindiginda …” (Kendigelen/Aydin, 
Mevzuat, s.153; Karan, Faiz Elestirisi, Ek-A. s.131-132). 
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kaybettigi328 gerçegi karsisinda bu çözüm tarzi adaletli degildir. Ayrica CMR 

düzenlemesine de lafiz ve gaye bakimindan aykiri oldugu asikardir 329.  

Yargitay, yine karar tarihinde tazminatin SDR cinsinden hesaplandigi ve davayla 

karar tarihi arasinda hesaplananan SDR’nin TL karsiligina ulusal temerrüt faizini 

uygulayan bir ye rel mahkeme karari ile ilgiliyse tazminatin SDR olarak belirlendigi 

karar tarihine kadar hiç faiz hesaplanmamasi gerektigi sonucuna varmistir 330. Bu kararda 

da CMR m.27 düzenlemesine açikça aykiri davranilmis ve faiz baslangici için yazili 

talep ya da dava tarihine iliskin madde açikça contra legem bir sekilde uygulanmistir. 

Kanaatimizce, CMR tazminat hesaplamasi için özel bir para birimine yer 

vermektedir. Öyleyse gerek tazminat ve gerekse faizinin SDR üzerinden hesaplanmasi 

gerekmektedir. Bunun yaninda esyanin ilgilisi her hangi bir akti yabanci para veya Türk 

Lirasi veyahutta SDR cinsinden tazmin talep etmekte serbest oldugu gibi; hiç tazmin 

istememekte ya da faiz talep etmemekte de serbesttir. Bu noktada hangi para birimi ile 

tazmin talep edilmis olursa olsun uygulanacak faiz oraninin %5 oldugu konvansiyon 

emredici düzenlemesi geregidir. Zira yabanci para ya da SDR talebi, CMR m.23/7 

geregi, karar ile birlikte ulusal paraya çevrilmekte ve bu andan itibaren ulusal hukuk 

uygulanmaktadir. Kaldi ki, dava CMR 27/1 faizin baslangicini öngörmekte ise de bunun 

ne zamana kadar olacagi belli olmamakla; hükümden itibaren Türkiye açisindan artik 

BK m.83 uygulama alani bulacak ve ödeme anina kadar dahi CMR m.27/2 geregi SDR 

olarak hesaplama yapilabilecektir. Bu durumda çözüm tarzi; CMR’den dogan tazminat 

davalarinda talepte bulunana SDR cinsinden ya da akti bir yabanci para veya yerel para 

cinsinden tazminat ve faiz istemekte muhtariyet vermek ve her halükarda da faiz 
                                                                 
328  Gelismekte olan bütün ülkelerin enflasyon sorunu olduguna deginilmekte ise de, gelismis ülke para 

birimlerinde de deger oynamalari olabilecegi ve farkli faiz politikalari güdülebilecegi unutulmamalidir 
(Karan, Faiz Elestirisi, s.121).   

329  Karan’nin  “Yargitay…bilhassa munzam zarar taleplerinin önüne geçerek usul ekonomisine katkida 
bulunmaya çalismistir.”  ifadesinde, CMR açisindan hakli sayilamaz. Zira CMR ancak, m.26 
çerçevesinde munzam zararlarin tazminine olanak vermekte; ziya ve/veya hasar bakimindan da bu 
durum istisna teskil etmektedir (Karan, Faiz Elestirisi, s.121).  

330  Yarg. 11. HD. 14.12.2000 tar. ve 2000/8197 E., 10061 K. sayili karari :“…hüküm tarihindeki SDR 
birimi esas alinip, Türk Lirasi karsiligi rayiç degeri belirlenmek suretiyle hesaplanmis bulunmasina 
göre, faizin baslangicini, artik geriye dogru tasinmasini gerektirmeyeceginden, temerrüt faizinin de,  
hüküm tarihinden itibaren yürütülmesine karar verilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren faize 
hükmedilmesi dogru görülmemistir...” (Karan, Faiz Elestirisi, Ek C s.137-138).  
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oraninin hükme kadar SDR üzerinden %5’ten fazla olmamasini temin etmek seklinde 

olmalidir 331.  

Diger taraftan, hüküm ile alacak mesnedi degismekte ve ulusal hukuka göre bir 

ilam alacak mesnedi haline gelmektedir. Bundan sonra alacaga söz konusu ulusal para 

üzerinden icra hukuku bakimindan uygulanacak temerrüt faizi uygulanma lidir. Bu 

çerçevede tazminatin hesaplandigi para birimi olan SDR’nin ulusal paraya tahvili de 

hüküm tarihinde gerçeklestirilmis olacaktir. CMR m.23/7, m.27/2, COTIF/CIM m.47§1 

ve BK m.83 uyarinca SDR’nin yabanci para birimi olarak degerlendirilmesine her hangi 

bir engel yoktur 332.  

CMR’de özel olarak bir faiz oranindan ve bir hesap birimi SDR’den söz edilmis 

olmasi uluslararasi yeknesak uygulamayi hedeflemis olmasindandir. Bir çok farkli 

devletin taraf oldugu; bu ölçüde de faiz oranlarinin farklilastigi tüm devletlerde, karar 

anina kadar tüm hesabin SDR cinsinden yapilmasi ve faizin de bu birim üzerinden 

yürütülmesi sonucu ödeme aninda yerel parayla ödemeye cevaz verilmesi halinde tam 

bir yeknesak uygulama gerçeklesmis olacaktir. Hakli olarak elestirilen333 farkli ülke 

mahkemelerinin farkli yorumlarda bulunmasi sonucu haksizliklarin olusacagi ihtimali de 

bu sekilde bertaraf edilmis olacaktir. Zaten CMR m.27/2 ödeme aninda ulusal paraya 

çevirmeye izin vermekle dava konusu edilen zararin SDR ya da baskaca bir para 

olmasina da izin vermis gözükmektedir 334. 

                                                                 
331  Aydin’in SDR cinsinden tazminat ve faiz hesap edilemeyecegi yönlü görüsü ve baslangiçta tazminatin 

ulusal paraya çevrilerek buna faiz istenecegi yönlü görüsüne katilamamaktayiz (Aydin, a.g.e ., s.128, 
dn.69). Zira SDR uluslararasi kabul görmüs bir para birimi gibi islem görmekte ve ödeme anina kadar 
hesap birimi olarak kullanilabilmekte olan faizlendirilebilen bir degeri ifade etmektedir (Karan, Faiz 
Elestirisi, s.130).  

332  BK m.83 uyarinca hüküm olunan ve uygulanan faizin SDR cinsinden olmasi ve ödeme anindaki TL 
üzerinden ödenmesinde her hangi bir engel de bulunmamaktadir (Oguzman/Öz , a.g.e., s.226). 

333  Yazar; Türk mahkemelerinde TL talepli bir davada yerel faiz oranlarinin uygulanmasi; yine TL talepli 
bir davada Ingiltere veya baskaca bir ülkede %5 faiz oraninin uygulanmasi neticesi dogmasi olasi 
haksizliga isik tutmakta; ancak bunun nasil önlenebilecegini belirtmemektedir (Aydin , a.g.e., s.128-
129). Oysa her hangi bir taraf ülkede tazminatin ve faizinin SDR cinsinden hesaplanmasi ve ödeme 
aninda yerel parayla ya da baskaca bir para ile ödenmesi halinde bu haksizlik önlenebilecektir.  

334  Alternatif bir öneri olarak CMR m.27’de belirtilen faizin enflasyondan arindirilmis reel faiz oldugu da 
iddia edilebilir gözükmektedir. Zira gerçek anlamda faiz paranin getirisi olma gerekirken %10 
enflasyon bulunan bir ekonomide %5 faiz bir getiri degil ancak deger kaybinda bir azalmayi 
saglayabilecek iken; %5 reel faiz denildiginde bu ortamda uygulanacak faiz %10 enflasyon arti %5 
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Faiz, sadece anapara olarak tespit edilen tazminat asli üzerinden ödeme anina 

kadar isletilebilecek ise de; CMR’de belirtilen faiz orani açisindan baslangiç belirtilmis 

fakat ne zamana kadar sürecegi belirtilmemistir335. Burada SDR üzerinden faiz talep 

edilmesi seklinde madde yorumlanirsa 336 sorun kalmayacak; mahkeme hüküm tarihine 

kadar bu oran, bundan sonra ise ilgili devlet kanunu geregi temerrüt faizi 

uygulanacaktir337.  

COTIF-CIM açisindan yukarida yapilan açiklamalar aynen geçerlidir. Buna 

karsin VK, LK ve LVK, HK ile BM-CK,’da özel olarak faiz ile ilgili bir hüküm 

bulunmamaktadir. Bu çerçevede talep edilebilecek faizin bir sorumluluk kaynagi olmasi 

nedeniyle, esyanin ilgilisinin talepte bulunarak zararini ortaya koymasindan itibaren 

uygulanacak faiz ulusal hukuka göre belirlenmeli ve esyanin ilgilisi lehine yorumla 

sorumluluk sinirlamasi disinda hesaplanma yapilmalidir. Tazminatin dava ile ileri 

sürülmesi halinde hüküm tarihine kadar faiz isletilmesinin sinirlamaya tabi oldugu da 

ileri sürülebilir. Ancak,  karardan itibaren ulusal paraya çevrilmis bir tazminata iliskin 

hüküm ve buna uygulanabilecek faiz her halükarda söz konusu olacaktir. Burada sadece 

yargilama sürecinde ve karara kadar dönem açisindan faiz istenmesi halinde sinirlama 

                                                                                                                                                                                               
faiz seklinde hesaplanarak elde edilmesinde temerrüde düsülmüs tazminatin bir getirisi söz konusu 
olabilecektir.  

335  Burada hükme kadar uygulanacak faizin CMR’de belirlenen %5 oraninda olmasinin konvansiyon 
metni karsisinda sart oldugunu ancak hükümden sonra ise artik talep edilen paraya o ülkede 
uygulanacak faizi esas almak yerinde olacaktir. Ancak gerek Fransiz ve gerekse Ingiliz uygulamasinda 
da kendi para birimleri üzerinden yapilan taleplerde faiz oraninin hükme kadar olan süreçte de %5’in 
üstünde hesaplandigina isaret edilmektedir (Messent/ Glass, a.g.e., Nr. 9.63).  

336  Her halükarda %5 faiz uygulanacagindan hareketle farkli çözüm önerileri getiren ve “Munzam Zarar 
Karinesi” basligi altinda munzam zarari dogru bir sekilde anlatan ve fakat CMR açisindan da 
uygulanabilecegini savunan Karan tarafindan yapilan açiklamalara katilmamiz mümkün degildir. Zira, 
yazarin belirttigi gibi CMR m.17/1 esyanin ilgilisine munzam zarari tazmin imkani vermemektedir. 
Burada ziya ve/veya hasar halinde esyada meydana gelen zararlar ve esyanin tasimaya alin digi yerdeki 
kiymeti üzerinden hesaplanan degere göre tespit sarti varken munzam zarar adi altinda dolayli 
zararlarin tazmini istisnalar haricinde mümkün degildir. Munzam zararin faizden farkli oldugu ve 
temerrüt faizindeki amaçla munzam zararin tazmininin farkli oldugu konusunda bkz. Kaya, Faiz, 
s.349; Temerrüt faizini munzam zararla açiklayan karsi fikir için bkz. Karan, Faiz Elestirisi, s.123 vd. 

337  Zira bu tarihten sonra artik CMR’ye göre belirlenecek ya da belirli bir alacaktan degil bir mahkeme 
hükmünden ve bu hükmün icrasi sürecinde yasal mercilerce tespit ve tayin edilecek faiz oranindan 
bahsedilmek gerekecektir. Öyleyse mahkeme hükmü artik alacagin mesnedi haline gelmekte ve asil 
iliskiden bagimsizlasmakta, böylece ilgili ulusal hukukun uygulanmasi mümkün olmaktadir.  
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kapsaminda olabilecegi ve bunun ticari temerrüt faizi olarak isletilebilmesi; bununla 

birlikte sorumluluk sinirinin üzerinde olmayacagi söylenebilir.  

Özellikle VK’da zararin esyadan bagimsiz belirlenmesi ve öngörülen objektif 

sorumluluk geregi; talep ve dava tarihinden sonra sinirlamaya tabi olmayan faizin söz 

konusu olacagi, dava ve talepten önce faiz talebinin sinirlama kapsaminda oldugu VK 

m.24/2 hükmü ile sabittir338. 

5.6. Özel Sebeplerin Varligi Halinde Sinirli Sorumlulugun Degismesi  

Genel olarak, her ne kadar tasiyicinin sorumlulugu sinirli sorumluluk olarak 

ortaya konulmus ise de; özel bazi durumlarda bu sinirin asilmasi, baskaca sinirlar 

konulmasi ya da tamamen sinirsiz sorumluluk halleri de uluslararasi konvansiyonlarda 

kabul edilmektedir. Buna karsin, esyanin niteligi ve gerçek degerine özgü sebepler 

disinda tasiyicinin sorumlulugunun öngörülenden daha asagi çekilmesine ya da 

sorumsuzluguna yo l açacak akdi düzenlemelere imkan taninmamistir. Sorumluluk 

sinirinin artirilmasi taninirken azaltilmasi ya da ortadan kaldirilmamasi hususu tüm 

konvansiyonlarda emredici olarak yasaklanmistir.  

5.6.1. Sorumluk Siniri için Özel Deger Bildirimi 

CMR m.24, gönderenin; CMR m. 23/3’ te düzenlenen sinirin üstünde bir esya 

degeri sinirini öngören tasima senedi tanzim edebilecegini; bu durumda sinirin 

belirlenen deger olacagini hükme baglamistir339. 

Bu hükmün uygulanabilmesi için salt tasima sözlesmesi yetmemekte, tasima 

senedi düzenlenmis olmasi ve bu senede söz konusu degerin kayit edilmesi 

gerekmektedir. Her ne kadar senede kaydin gönderen tarafindan konulmasi yeterliymis 

                                                                 
338  Uluslararasi hava tasimalarinda, sözlesmede özel bir düzenleme bulunmadigi takdirde sorumluluk 

sebebi faiz ile de hükme kadar sinirli sorumluluk siniri asilamayacaktir (Arslan, Tekinay Armagani, 
s.101). 

339  Böylece tasinan esyadaki deger de dikkate alinarak ziya ve hasar halinde tazmin edilecek gerçek bir 
deger tespit edilebilecegi gibi varsayimsal bir üst sinir da tayin edilebilecek  ve sigorta himayesi altina 
da alinabilecektir (Glöckner, a.g.e., s.104). 
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gibi düzenleme getirilmis ise de hükümde geçen “üzerinde anlasmaya varilmis bir ekstra 

ödeme” kavramlarina da yer verilmis olmakla, tasima senedine konulan deger üzerinde 

gönderen ve tasiyicinin anlasmis olmasi gerektigi görülmektedir 340.  

Üzerinde anlasma olmaksizin bir ek ücret ödenmesi ile gönderen tek tarafli 

olarak tasima senedine bu kaydi koyamayacaktir. Madde metni açikça üzerinde 

anlasilmis olmasini ve yazililigi ön kosul olarak aramaktadir341. Ancak, üzerinde her 

hangi bir anlasma olmaksizin dahi tasima senedine sinirli sorumlulugu artirici bir deger 

yazilmis ise; bu durumda dahi anlasma olmadigini ispat külfeti tasiyici üzerinde olacak 

ve CMR 9/1 geregi senette yazilanlar karine olusturacaktir. 

Tasiyicinin gönderen ile üzerinde anlasmaya vardigi böyle bir deger yoksa; 

aracin sürücüsü ya da baska bir tasiyici yardimcisinin senede bu neviden kayit 

konulmasi hususunda anlasmaya varip varamayacagi meselesinin CMR yaninda yetkili 

olan hukuka göre belirlenecegi savunulmaktadir342. Buna karsin, CMR m.3’te belirlenen 

tasiyici yardimcilarinin fiilinden tasiyicinin sorumluluguna iliskin hükümler uygulama 

alani bulmalidir. Böyle bir yardimci anlasmasi da tasiyicinin kendi anlasmasi hükmünde 

olmali ve onun tarafindan konulmus gib i degerlendirilmelidir.  

Taraflarca üzerinde anlasilmis ve tasima senedine geçirilmis degerin esyanin 

gerçek degeri ile dogrudan iliskisi olmayabilecektir. Yani taraflar esyanin degerinden 

bagimsiz bir degeri tasima senedine yazmakta serbest olup; bu deger sorumlulugun 

sinirini olusturacaktir. Ancak bu degerin esyanin degerinden fazla belirlendigi 

durumlarda artik CMR m.23/1-2 uyarinca esyanin gerçek degeri üzerinden tazmin ve 

sorumluluk gerçeklesecektir343.  

Esyanin degerini asa n bildirilmis deger, esya degerinden fazla bir zararin 

tazminine yol açamayacaktir. CMR m.24 düzenlemesi m.23/3’ün uygulanmasina bir 

istisna getirmekte ise de m.23/1-2’nin uygulanmasini engellememektedir. Taraflarca 

belirlenen degerin CMR m.23/3’te belirle nen sinirdan fazla ve gerçek degerden az 

                                                                 
340  Glöckner, a.g.e., s.104. 
341  Clarke, a.g.e, Nr.100; Glöckner, a.g.e., s.104; Aydin, a.g.e., s.133. 
342  Aydin, a.g.e., s.134. 
343  Glöckner, a.g.e., s.105. 
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olmasi durumunda ise artik belirlenen deger üzerinden sorumluluk hesaplanacaktir. Bu 

ihtimaller disinda taraflar eger CMR m.23/3’te belirlenen sinirdan daha az bir deger 

tespit eder ve bunu tasima senedine kayit etmis olurlarsa; bu defa CMR m.41 hükmü 

geregi tasiyicinin sorumlulugunu azaltan bir düzenleme olacagindan geçerli olmaz ve 

m.23/3 sinirlamasi cari olur.  

Tasima senedi düzenlenmeyen salt tasima sözlesmesi ile gerçeklestirilen 

tasimalarda CMR m.24 uygulama alani bulamayacaktir. Hüküm açikça tasima senedine 

üzerinde anlasilmis degerin kayit edilmesi sartini aramistir344. Bir kez tasima senedi 

düzenlenerek esya tasiyiciya teslim edildikten sonra baskaca esyalarla birlestirme ve 

yeni tasima senedi tanzimi yoluna gidilse bile; ilk tasinmaya alinan esya için tasima 

senedi sarti ve içeriginde yer alan hükümler ta raflari baglayacaktir. Bu durumda ilk 

tasima senedine kayit edilen deger CMR m.24 çerçevesinde geçerli sorumluluk sinirini 

tayinde kullanilacaktir345. CMR m.24’ün açik hükmü karsisinda tasima senedi 

düzenlenmeyen tasimalarda ayri bir anlasmanin da sorumluluk siniri açisindan geçerli 

olacagi bunun dürüstlük kurali ile açiklanabilecegi de savunulmaktadir 346. Bu türden 

anlasma konvansiyon disinda sorumluluk kaynagi olabilirse de CMR m.24 hükmünün 

tanidigi manada kabul edilemez.  

Konvansiyonda sorumlulugu tespitte temel hareket noktasi tasiyicinin 

sorumlulugunun bastan belirli ya da belirlenebilir ve hatta sigorta edilebilir bir sekilde 

öngörülebilmesi gerektigidir. Öyleyse her somut olayda ayrica dürüstlük kurali 

arastirmasi ile sorumluluk siniri tespiti seklinde ortaya çikan görüs dogru 

görünmemektedir. Açik konvansiyon hükmü geregi, CMR m.24’ün uygulama alani 

bulabilmesi için tasima senedi var ve bu senette de belirlenmis bir deger kistasi 

                                                                 
344  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.265; Aydin, a.g.e, s.134. 
345  Münferit tasima senedine konu esya açisindan tasima senedi sarti gerçeklestirilmis olmakla o esya 

açisindan tasima senedi ve senede kayitli deger sarti gerçeklesmis olmaktadir (Clarke, a.g.e , Nr.100).  
346  Aydin, a.g.e ., s.135. Bu görüs açik konvansiyon hükmüne ragmen contra legem bir sonucu 

dogurmakta ve her somut olayda ayrica dürüstlük incelemesini gerektirmektedir. CMR m.34 uyarinca 
ara tasiyicilarin tasimaya katilmasi için tasima senedini sart kosarken böyle bir dürüstlük arastirmasi 
geregine deginmeyen yazar; burada bu arastirmayi gerekli görmektedir. Oysa, asil olan tasiyicinin ya 
da ara tasiyicilarin degil hukuk güvenligi ve sorumlulugun belirli ya da bastan belirlenebilir olmasi 
kistasinin korunmasidir.  
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aranmalidir. Böylece salt gönderen degil esyanin diger ilgilileri ve özellikle gönderilen 

de bu kayittan yararlanabilecektir. Burada, tasiyicinin korunmasi degil, ayni zamanda 

sorumluluk için belirlilik veya en azindan belirlenebilirlik temel kistasi korunmaktadir. 

Bu nedenlerle uluslararasi yeknesak bir uygulama hedefleyen konvansiyon hükümleri 

uygulanirken temel olarak her devlet ülkesinde farkli degerlendirilebilecek dürüstlük 

tartismasina izin verilmemelidir.  

Taraflarca üzerinde deger bildirimi karsiligi anlasilan ödemenin bir ek tasima 

ücreti oldugunu söylemek de dogru degildir347. Mevcut esyanin tasinmasi konusunda 

zaten belirli bir tasima bedeli üzerinde anlasilmistir. Öyleyse üzerinde anlasilan ek 

ödeme büyük olasilik sigorta, daha agir bir dikkat ve özen beklentisi, riskin 

paylastirilmasi gibi amaçlar için yapilacaktir. Bu nedenle söz konusu bedel yol bedeli 

degil, yol bedeline ek bir ödeme kalemidir 348. Üzerinde anlasilan ek bir ödemeden her 

halde bir ödeme sarti anlasilmamalidir 349. Burada önemli olan taraflarin üzerinde 

anlastigi deger  olup; somut kosullara göre hiç bedel ödenmemesi ya da çok cüz’i veya 

çok fahis bir ek ödemede bulunulmasi söz konusu da olabilir. Bu ek ödeme muhtemeldir 

ki; esyanin riskleri ve CMR m. 23/3’ten uzaklasan deger oraninda belirlenecektir. 

Tasiyici anlasmis oldugu sürece ek ödeme talep etmek veya etmemekte serbest 

addedilmelidir. Ek bir ödeme hususunda anlasilmis olmakla birlikte miktari tayin 

edilmemis ise bu durumda da tasiyici yukarida belirtilen risk ve deger kriterleri ile 

mütenasip bir ek ödemeyi hak edecektir350. Ancak anlasmanin varligi senede kayit 

edilmis olmalidir.  

Bu hükmün uygulanmasinda belirtilen deger esyanin degil sorumluluk sinirinin 

üst degeridir. Somut olayda meydana gelen hasar ve ziya miktarlari  ve esyanin gerçek 

degeri tespit edilecektir. Sonra, CMR 23/3 uyarinca kilogram basina 8,33 SDR degil; 

                                                                 
347  Aksi görüste: Aydin, a.g.e., s.135. 
348  Ingilizce metinde de extra or  additional reward ibareleri degil “surcharge” terimine yer verilmistir. 

Yol bedeline dahil bir sekilde belirlenmesine de engel yoktur.  
349  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.265, dn.132; Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.76.  
350  Clarke, a.g.e, Nr.100. 
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belirlenen ve bundan daha fazla; ancak esyanin kendi degeri ile ayni ya da daha az olan 

bir kilogram basi deger sinirli sorumlulugun sinirini teskil etmis olacaktir.  

CMR m.24, ziya ve/veya hasar sorumluluguna iliskin bir düzenlemedir ve 

tamamen CMR m.23/3 sinirlamasinda degisiklik yapmaya yöneliktir. Bu nedenle 

esyanin degerinden fazla bir zarar tazminine cevaz verecek bir sekilde yorumlanamaz351. 

Esyanin degerine iliskin ve gecikmeyi de kapsayan düzenleme CMR m.26’da 

getirilmistir. CMR m.23/5’te gecikmenin yol açtigi zararlarin  bir üst siniri olarak tasima 

bedeli gösterilmis olmakla ve bu hususa CMR m.24’te deginilmemektedir. Artik bu 

hükmün ziya ve hasar zararlari disinda ve özellikle gecikme zararlarinda da 

uygulanacagini savunmak mümkün gözükmemektedir 352. Gecikmeyi de kapsayan 

düzenleme CMR m.26’dir 353. 

CMR m.23/6’da gecikme ve ziya ve/veya hasar sorumluluguna iliskin bir ayrim 

yapilmamaktadir. Bu hükümde hem CMR m.24 geregince malin degeri354, hem de m.26 

geregince özel menfaat belirlenen durumlarda daha fazla zarar tazmininin 

istenebilecegine deginilmektedir. Bu hükümden hareketle m.24 ile m.26’nin birlikte 

degerlendirilmesinin mümkün olabilecegi izlenimi verilmekte ise de burada her iki 

hükmün birlikte ele alinmis olmasi konvansiyonun hatali bir yazimi sonucunu 

dogurmustur. Zira, CMR 23/5’te gecikme ile ilgili zararin tazmininde üst sinir tasima 
                                                                 
351  Aydin, a.g.e., s.136-137; Kaya  ise, s.264’te CMR m.24 düzenlemesi ile dolayli zararlarin ve gecikme 

zararlarinin da istenebilecegini, belirlenen sinir içinde kalinmasinin yeterli oldugunu belirtmekte ise 
de; bu yorum ancak CMR m.26 uygulamasini açiklamaktadir. Oysa m.24 özel bir düzenleme 
getirmekte ve sirf m.23/3’te belirlenen ziya ve/veya hasar zararinin tazmininde üst sinirin 
degistirilebilmesine izin vermektedir. Gerek m. 23/3 ve gerekse m.24 tamamen esyanin kendisine 
gelen zararlarin tazminine yönelik düzenlemeler getirmistir. Bu nedenle Kaya’nin bu yorumuna 
katilamamaktayiz. Zaten yazar s.265 ve s.266’da bu iki düzenlemeyi ayirmis ve m.26’nin hem ziya 
ve/veya hasar ve hem de gecikme için uygulanacagini m.24’ün ise sadece esyaya gelen ziya ve hasar 
sorumlulugu için konuldugunu ortaya koymustur. Bu nedenle aksi kanaatte gözükmemektedir (Kaya, 
Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.264 - 266). 

352  Aydin, a.g.e., s.137; Buna karsin  Kaya tarafindan belirtildigi gibi “…ispatlanabildigi ölçüde diger 
zararlarin da bildirilen bu miktari asmamak üzere tazmin ettirilmesi mümkün olacaktir.” görüsü m.24 
metni ile uyusmamaktadir. Kaldi ki yazar gecikme zararlarinin bu madde kapsaminda olmadigini 
açikça belirtmektedir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.265).  

353  Bkz.: Ikinci Bölüm 5.6.3. 
354  CMR m.24’e göre beyan edilecek degerin üst sinirinin olmadigi görüsüne karsin ne kadar yüksek bir 

üst sinir tayin edilirse edilsin esyanin gerçek degerinden fazla beyan edilmis degerin ziya ve/veya 
hasar zarari açisindan hükmü olmayacaktir. Zira, burada tazmini gereken dogrudan zararlar olup, 
esyanin degerini asmayacaktir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.265, dn.136). 
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ücreti ile iliskilendirildikten sonra; sanki tüm zararlarla ilgiliymis gibi getirilen CMR 

m.23/6 düzenlemesi sadece m.26 açisindan gecikmeyi kapsamaktadir. Oysa, CMR 

m.24’ün sadece hasar ve/veya ziyaa iliskin ve m.26’nin ise hem ziya ve/veya hasar ve 

hem de gecikmeye iliskin olarak düzenlendigi bu hükümlerin kendi içeriklerinden tam 

olarak anlasilmaktadir.  

Sonuç olarak, CMR m.24’ün sadece ziya ve/veya hasar sorumlulugunda tespit 

edilen zararin tazmininde esyaya gelen zararlar bakimindan CMR 23/3 ile getirilen üst 

siniri degistirmeye yönelik tir. Bu hüküm belirlenen degerin CMR m.23/3’ten yüksek ve 

gerçek degere esit ya da daha az olmasinda önemi haizdir. Esyanin gerçek degerinden 

yüksek belirlenmesinin bir anlami yoktur. Dolayli zararlar ve  gecikme zararini 

kapsamamaktadir. CMR m. 26/2’de özellikle m.24’ün de gösterilmis olmasi bizi bu 

tespitlere götürmektedir. 

VK m.22/2-b’de de gerekiyorsa ek bir meblag ödenerek esyanin varis yerindeki 

teslimindeki menfaatin bildirilmesine cevaz verilmektedir. Yine m.23’te belirtilen daha 

düsük bir üst sinira cevaz vermeyen düzenlemeden de daha yüksek üst sinirin tespit 

edilebilecegi sunucuna varilabilecektir 355. Ancak bildirilen özel menfaatin sinirlama 

dahilinde daha düsük bir üst sinir olmasi durumunda da uygulanmasi gerektigini 

söylemek 356, VK düzenlemesi ile bagdasmamaktadir. Kaldi ki, daha yeni bir davada 

Hollanda Yüksek Mahkemesi hava yük senedi ve tarifelerde özel bir deger bildirimine 

yer verilmis olsa bile hirsizliga iliskin olayda bildirilen deger çerçevesinde sinirli 

sorumluluk uygulamasini yerinde olarak kabul etmemistir357. Bu durumda bildirilen 

deger, konvansiyon düzenlemesinden daha yüksek ve gerçek zarara esit ya da arada bir 

tazminat hesabina götürmesi halinde uygulanacaktir. 

                                                                 
355  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.197; Clarke, Air Carriage, s.144; Arslan, Tekinay Armagani, 

s.101. 
356  Hava yük senedinde belirtilen deger ister konvansiyon sinirindan ve gerçek zarardan düsük olsun; ister 

daha yüksek olsun bu belirtilen deger sorumluluk siniri olarak uygulanacaktir. Ancak bunun için ekstra 
bir bedel ödenmesi zaruri degildir (Diederiks - Verschoor, a.g.e., s.76, dn. 52). 

357  Insurance Company of North America v. KLM Royal Dutch Airlines, Supreme Court, (The 
Nedherlands) 6 January 1978, Air Law, Vol.III, 1978, s.123. 
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Diger taraftan, VK m.23/2’de taraflara esyanin kusuru, kalitesi ya da 

bozukluguna iliskin nedenlerle sorumlulugu daha az bir sekilde belirleme imkani 

yaninda sorumlulugu kaldirma imkani da taninmis gözükmektedir. Böylece VK’da, 

belirlenen sinirlamanin hem belirlenenden daha asagi hem de daha yukari bir meblagla 

belirlenmesi mümkün kilinmistir. Ancak asagi bir seviyede belirlenecek meblag iç in 

gerekçenin esyanin niteligi veya kusuruna yönelik ve açikça bu yönde kayitli olmasi 

sarttir 358. Bilinen esyanin niteligine iliskin gerekli tedbirleri almak ve ona göre tasima 

yapmak gerekirken sirf bu nitelik iddiasi ile de daha az bir sinirlama ya da sorumsuzluk 

kaydi geçerli kabul edilemez359.  

LK m.4§5 b.3’te bahsi geçen sorumlulugu sinirinin daha yukari bir meblagla 

belirlenebilecegi yönlü düzenlemesi ayni sekilde LVK m.4§5 b.g’de yer almaktadir360. 

LK ve LVK m.6’da ise esyanin niteligi dikkate alinarak sorumsuzluk anlasmasina kadar 

varacak sekilde bir düzenleme imkani tanimaktadir361.  

HK m. 6§4 de; sorumluluk sinirinin daha yukari belirlenmesine cevaz vermekte, 

daha alt sinir tayinini kabul etmemektedir 362. Burada söz konusu olan sorumlulugun 

sinirina iliskin kayit, esyaya verilen degere iliskin istisnadan bagimsizdir. Buna karsin 

HK bu hususta tekli bir sistem kabul etmis her iki durumu ayni sekilde degerlendirmis 

ve daha düsük bir deger bildirimini engellemistir.  

BM-CK m.18/6’da da benzer bir düzenleme ile sorumluluk üst sinirinin 

artirilabilecegi ve bunun karma tasima senedine yazilmasi gerektigi363 hükme 

                                                                 
358  Bu hususu dikkate almayan Çaga, daha asagi bir sorumluluk sinirinin kabul edilemeyecegini ancak üst 

sinirin sözlesme ile kabul edilebilecegini beyan etmektedir (Çaga, Hava Tasiyicisinin Sorumlulugu, 
s.198). 

359  Tekil, Negligence Clause, s.4. Ayrica canli hayvan tasimasinda sözlesme ile sorumluluktan kurtulma 
ya da düsük sinirlama tayin edilmes inin VK’ya aykiri olacagi hakkinda bkz. Clarke, Air Carriage, 
s.151-152. 

360  TTK açisindan belirlenen sinirlamanin altinda bir sinir öngörülmesinin kabul edilebilecegi de 
savunulmaktadir (Ihsan Saracoglu, “Tasiyanin Geminin Sefere Elverissizliginden Dogan 
Sorumlulugu”, IBD, C.50, S.1, 1976, s.109).  

361  Bkz. Üçüncü Bölüm 6.2. 
362   HK m.6 ve 8 düzenlemesinin m.24 düzenlemesi ile asilabilecegi ve daha düsük bir sinirli 

sorumlulugun mümkün olabilecegini  belirten ve aksi kanaate ulasan Tetley, HK’nin bu konuda 
yetersiz kaldigini beyan etmektedir (Tetley, A Commentary, s.12). 

363  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.42. 
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baglanmistir. Bu açik düzenleme karsisinda sorumluluk sinirinin artirilmasi oransal 

olarak ya da özel deger tayini seklinde ancak karma tasima senedine özel kayitla 

mümkündür. Senet düzenlenmeyen tasima sözlesmelerinde artik sözlesmeye geçirilen 

kayitlarla ayni sonuca gidilmesine düzenleme cevaz vermemektedir.   

Özetle, sorumluluk siniri bütün konvansiyonlarda belirtilenden daha yüksek 

belirlenebilecektir. Buna karsin, böylesi bir deger tayini esyada meydana gelen dogrudan 

zararlarin tazminine yönelik olup; esyanin gerçek degerini asan sartlar esya degeri ile 

sinirli uygulanacaktir. Gecikme zararlari ve dolayli zararlar, deger kapsaminda 

degerlendirilmeyecek ve bu limit dahilinde kalsa bile talep edilemeyecektir.  

5.6.2. COTIF-CIM Açisindan Özel Tarifelerde Yer Alan Sinirlama 

COTIF-CIM m.45, diger konvansiyonlardan farkli olarak; genel tarifeler 

üzerinden bir indirim ile belirlenen tasima ücreti öngören özel ve istisnai tarifelerle 

tasimaya da izin vermektedir. Burada gecikmeden ve gecikmeden kaynakli hasar ve  ziya 

haline iliskin özel sorumluluk sinirlamasi hükümleri uygulama alani bulabilecektir. 

Bunun ön sarti ise; uygulanan tarifelerde açikça sorumluluk sinirlamasina iliskin 

hükümlerin de yer almasi geregidir. Gecikme olmaksizin meydana gelen hasar ve/veya 

ziya halinden bu nevi sinirlama kurallari tarifelerde yer alsa bile geçersizdir. Arkan, 

ayrica gönderen tarafindan özel tarifenin uygulanmasinin hamule senedine konulan bir 

kayit ile talep edilmis olmasi gerektigi görüsündedir364. Bu görüs kanaatimce de 

yerindedir. Zira, sözlesmenin ispat vasitasi olan hamule senedi ile, gerek ücret tarifesi ve 

gerekse sinirlandirmaya iliskin sözlesmesel bir bag kurulmus olacaktir. Tasiyicinin 

normal ücreti alip daha ucuz tarifeye göre tasimayi yapmasi halindeyse artik kasten ve 

kötüniyetle hareket ettigi sonucuna varilacaktir 365.  

                                                                 
364  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.183. 
365  Tasima yükümlülügü altinda olmaktan dolayi yol bedeli konusunda tasiyici demiryolu isletme sinin 

hakkaniyetli, esitlik ilkesine uygun ve maliyetlerini dikkate alarak fahis olmayan bir sekilde yol bedeli 
kararlastirilmasi gerekir. Serbest piyasa sartlarina göre olusmayan ve farkli uygulamalar yapan 
demiryolu tasiyicisi hukuka aykiri davranmis olacaktir (Russel A. Janis, “A Law and Economics Study 
of Rail Freight Rate Regulation: Traditional Standards, Ramsey Prices and A Case of Neither” 
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M.45 §2, tasima parkurunun sadece bir kisminda bu özel tarifelerin kullanilmasi 

halinde, sadece bu kisimda meydana gelen olayin gecikme ve gecikmeden kaynakli 

zararlara vesile olmasi halinde sinirlamanin geçerli olabilecegini; aksi takdirde 

uygulanamayacagini düzenlemektedir. Böylesi tarifelerle hasar ve/veya ziya 

sorumluluguna iliskin m.40 ve 42’deki düzenlemelerde her hangi bir sekilde sinirlama 

getirilemeyecegi gibi sorumluluktan kurtulma ile ilgili düzenlemelere de her hangi bir 

sekilde ekleme yapilamayacaktir366. 

5.6.3. Özel Menfaat Tayini 

CMR’nin Ingilizce metninde her ne kadar “special interest” terimine yer 

verilmis ise de ; bu terim Türkçe’ye CMR 23/6  ve CMR m.26’da yanlis olarak “özel faiz” 

terimi ile çevrilmistir. Oysa burada, madde metninden ve maddenin konumundan her 

hangi bir sekilde özel faiz kavramina dönük bir hususun olmadigi açikça ortadadir367. Bu 

çeviri hatasi düzeltilmedikçe yargi mercilerinin konvansiyonun bütünsel yorumu içinde 

gerçek anlami üzerinden degerlendirme yapmasi gerekecektir. Burada önceden bir zarar 

tespiti ya da esyanin degerinin tespiti degil, esyanin yeniden satin alinmasi, vergiler, 

tekrar tasima konusu edilmesi ve gecikilen zaman için ugranilan ve ispatlanan dogrudan 

ve dolayli tüm zararlar için esyanin teslimindeki özel menfaat seklinde tavan bir 

sorumluluk siniri belirlemesi söz konusudur 368. Böylesi bir menfaat tayini halinde de; 

halen gerçek zararin tazmini söz konusu olacak ve belirlenen deger mutlak sorumlu 

olunan deger olarak kabul edilmeyecektir369. Zarar miktarini ispat külfeti de yine 

                                                                                                                                                                                               
Transp. L. J., 15,  1986, s.117). Türkiye açisindan bunun kontrolü en azindan MK. m.2 uygulamasi 
ile yapilacakt ir.  

366  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.182. 
367  Aydin, a.g.e., s.137-138. Yazar dn.92’de gerek Ingilizce ve gerekse Fransizca açisindan gerekli 

açiklamaya yer vermektedir. Akinci da ayni hataya düserek resmi çeviri üzerinden  yaptigi 
açiklamalarinda “Tasiyicinin Sorumluluk Sinirinin Yükseltilmesi” basligi altinda CMR m.24’ü 
açiklamakta ve “Ikinci durum ise 26.maddesine göre belirtilen, özel bir faiz istenmesi durumudur.” 
cümlesi ile CMR m.26’yi Türkçe çeviri üzerinden açiklamaya çalismaktadir (Akinci, a.g.e., s.153).  

368  Glöckner, a.g.e., s.105. 
369  Buna karsin, CMR m.26 düzenlemesinde özel menfaat tayin edildigi durumlarda artik tazminatin degil 

üzerinde anlasilmis degerin ödenmesi “it is not compensation of damage but only the refund of a given 
value” gerekt igi de ileri sürülmektedir (Glöckner, a.g.e., s.102). 
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esyanin ilgilisinde olacaktir370. Ancak, söz konusu zarar dogrudan esya da olmasi sart 

olmayan  dolayli zararlari da kapsayacaktir371. Belirlenen özel menfaatin tasima 

senedine kayit edilmis olmasi uygulama sarti olarak düzenlenmistir. Ayrica tasiyici 

bunun için ek bir ödeme almakta ya da tasima bedelini ona göre belirlemektedir. 

COTIF-CIM m. 46’da teslimde özel menfaat beyani durumunda tazminat basligi 

altinda bu konuyu düzenlemistir. Bu hüküm açikça ziyaa iliskin m.40, hasar iliskin 

m.42, gecikme ve gecikmenin sebep oldugu hasara iliskin m.43 ve özel tarifelerdeki 

düzenlemelere iliskin m.45’e göre hesaplanan tazminatin karsilayamadigi zararlarin da 

burada belirlenen degere kadar tazmin edilebilecegini düzenlemektedir. Bu hükümden 

yararlanabilmek için COTIF-CIM m.16§1 uyarinca teslimdeki menfaatin hamule 

senedine kaydi gerekir. Bu degerin çikis ülkesi, ya da tarifelerde gösterilen bir yabanci 

para birimi ya da SDR üzerinden olacagi madde metni geregi ise de Türkçe çeviride; 

varis ülkesi para birimi olacagi kabul edilmistir372. Bu para birimleri disinda  bir para 

birimi ile belirlenen özel menfaat hamule senedine kayit edilmemis sayilacaktir. Zira 

düzenleme istisnai olmakla ; emredici niteligi geregi bu sonuca varilmak gerekir. 

Üzerinde anlasilmis gerek COTIF-CIM ve gerekse CMR açisindan ek bir ödeme 

karsiliginda373 tasima senedine esyanin ziya ve/veya hasara ugramasi ya da gecikmesi 

halinde teslimdeki özel menfaatin kayit edilmis olmasi sarti getirilmistir 374. Bu 

düzenleme ile esyanin degeri ya da sorunluluk sinirina iliskin degil; esyayla ilgilinin 

teslimdeki özel menfaatine, tasiyicinin sorumlulugunu genisletmeye müsait bir hüküm 

                                                                 
370  Clarke, Air Carriage, s.144-145; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.266.  
371  Tasiyicinin bu çerçevede risklerini sigorta ettirmesine ve bu denli kapsamli zararlardan sorumlulugu 

sigorta güvencesine almasina da engel yoktur. Ancak genel olarak CMR tasima poliçeleri m.23 ve 
m.24 çerçevesinde belirlenen sorumluluk sinirinin ancak %10 fazlasina kadar yapilmaktadir 
(Glöckner, a.g.e., s.106). 

372  Ingilizce metinde “ in the currency of the country of departure” terimi çikis ülkesi para birimi olarak 
çevrilmek gerekirken yanlis çeviri yapilmis olmasina ragmen uluslararasi düzenleme dikkate 
alinmalidir (Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.184). 

373  Bu ek ödemenin yapilmis olmasi sart degildir. Üzerinde anlasma varsa bu ödenecek, ya da yorumla 
tasima bedeli içinde de sayilabilecektir (Clarke, Air Carriage , s.144). 

374  Burada söz konusu sinir muayyen bir miktar olarak belirlenmeli ve tasima senedine yazilmis olmalidir 
(Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.266). Senet düzenlenmeyen tasimalarda da 
uygulanabilmesi gerekirse de bu hususun yazili bir sekilde ispatlanmasi ve en azindan tasima 
sözlesmesinde yazili olmasi gerektigi kanaatindeyiz. Aksi halde böyle bir iddia dinlenmemek gerekir. 
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getirilmektedir. CMR ve COTIF/CIM, tasiyicinin sorumlulugunun sinirlanan miktardan 

daha aza indirilmesine cevaz vermeyen düzenlemesine ragmen esyayla ilgili lehine 

sorumlulugu esyanin degerinden bagimsiz ve onun üzerinde genisletmeye dönük 

sözlesme serbestisini de bu sekilde tanimis olmaktadir.  

Ek ödeme konusunda degil375 esyadaki menfaatin miktari konusunda taraflarin 

tam bir mutabakati sarttir. Tasima senedi düzenlenmis ve senede belirlenen özel 

menfaatin kayit edilmis olmasi sarttir376. Tasima senedine tüm dolayli ve dolaysiz 

zararlarin tazmin edilecegi seklinde düsülen bir kayit geçerli olmayacaktir. Özel 

menfaatin miktari yani gerek gecikilmesi ve gerekse hasar ve/veya ziya halinde 

ugranilacak oldugu iddia edilen zararin üst siniri tam olarak tasima senedine yazilmis 

olmalidir. Kayit ise sekil sartidir. Aksi takdirde geçerli bir özel menfaat bildirimi 

gerçeklesmis olmaz377. 

CMR 26/1’de özel olarak gecikmenin de ziya ve/veya hasar yaninda sayilmis 

olmasi karsisinda gecikme zararlari içinde artik belirlenen özel menfaat degeri 

kapsaminda tazminat söz konusu olabilecektir. Ancak, taraflarin her bir zarar dogurucu 

ziya, hasar ve gecikme hali için ayri özel menfaat degeri üzerinde anlasmalarina bir 

engel yoktur. Böylesi bir ayrim yapilmissa, gecikmenin yol açtigi hasar ve/veya ziya 

halinde hasar ve/veya ziya menfaati ile sinir tespit edilecektir. 

Bir görüse göre, CMR m. 26 hükmü ile getirilen düzenleme belirlenen özel 

menfaatin hem esyaya gelen hasar ve ziya tazminatini ve hem de bunlarin yol açtigi ek 

dolayli zararlari birlikte kapsamaktadir378. Diger bir görüse göreyse, bu hüküm sadece 

                                                                 
375  Ek ödeme geçerlilik sarti degildir; tasiyici tasima ücretinin içinde de bunu zaten belirlemis 

sayilabilecektir (Clarke, a.g.e., Nr.100; a.y., Air Carriage , s.144). Kaya, bu noktada önce m.24’ü 
açiklarken ek bir ücretin geçerlilik sarti olmadigini s.265, dn.132’de açiklarken; s.266’da ise m.26 için 
ek bir ücretin m.24’ün aksine geçerlilik sarti olmadigini beyan etmekte ve m.24 ile ilgili net bir tavir 
koymus gözükmemektedir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.266). 

376  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.266; Clarke, a.g.e., Nr.100. Karsi fikirde olup 
dürüstlük arastirmasi gerektigini savunan yazarlar da vardir (Aydin, a.g.e., s.138). Yukarida 
açiklandigi üzere, burada asil olanin tasiyicinin uyarilmasi ve korunmasi degil belirlenebilir risk ve 
yeknesak uygulama nin saglanmasi oldugu hususlarinda açiklamalarda bulunulmustur.  

377  Aydin, a.g.e., s.139. 
378  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.266. 
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dolayli zararlar için öngörülmüs, esyaya gelen dogrudan zararlarin sadece CMR m.23, 

m.24 ve m.25 hükümleri çerçevesinde tazmin edilecektir379.  

CMR m.26/2 ödenecek tazminatin m.23, m.24 ve m.25’tn bagimsiz olarak tayin 

edilecegini ve bu tayin edilen tazminatin da tasima senedine380 kayit edilmis özel 

menfaat ile sinirli olacagini açikça hükme baglamistir. Burada, Ingilizce metindeki “ek 

olarak” terimi de Türkçe’ye “ayri olarak” seklinde çevrilmis ve metni biraz anlasilmaz 

hale getirmistir. Ingilizce metin açikça burada belirtilen özel menfaatin ek olarak, arti 

ödenecek tazminata bir tavan teskil edecegini; diger konvansiyon hükümlerince tazminin 

ayri ele alinacagini ortaya koymustur. Öyleyse burada belirlenen tavan aksi tasima 

senedinde kayitli degilse artik sadece gecikme, ziya ve hasar sorumlulugu konvansiyona 

göre belirlendikten sonra bakiye kalan zararlar için tavan olusturacaktir. Bu bakiye kalan 

zararlarin dogrudan veya dolayli zararlardan olmasi da mümkündür. Taraflar irade 

serbestileri çerçevesinde tasima senedine CMR m.24 ve m.26’yi karma olarak 

yazabilecegi gibi açikça her türlü sorumluluk için bir özel menfaat ve üst sinir belirleme 

cihetine  gidebilirler. COTIF/CIM m.46’da da bu ödemenin ek olarak yapilacagi açikça 

hükme baglanmistir. Bu çerçevede belirlenen menfaat siniri diger konvansiyon 

hükümleri ile tazmin olunamayan yani sinirli sorumluluk limitlerini asan ek gecikme, 

ziya ve hasar zararlar içindir381. Buradan da ilk görüsün yerinde oldugu ve m.23, 24, ve 

25 ile tazmin edilemeyen dogrudan ve dolayli zararlarin m.26 kapsaminda tazmin 

edilebilecegi sonucuna varilmak gerekir.  

CMR md 26’nin ratio legis’i esyanin geç tesliminde tasima bedeli ile 

bagdasmayacak derecede fazla zarar dogmasi, esyanin kendi degerine iliskin m.24 

düzenlemesine hiç yer verilmemis olmasi veya  m.24 ile ulasilamayan fiyat düsmesi, kar 

                                                                 
379  Clarke, a.g.e., Nr.100; Aydin, a.g.e., s.140. 
380  VK açisindan böyle bir senede kayit zorunlulugu açikça konulmamistir. Kaldi ki, senetsiz tasimalarda 

da uygulanan CMR, HK ve VK açisindan bu menfaatin yazili olmak kosulu ile senede kayitli olmasi 
sarti sinirlayici ve lafzi yorum olmaktadir. Böyle bir özel menfaat belirlemesi iddiasinda olan esyanin 
ilgilisi bunu yazili ispatlamakla söz konusu belirlemenin yapildigi sonucuna varmak gerekir (Clarke, 
Air Carriage , s.144). 

381  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.184.Yazar verdigi örnekte de özellikle bu durumu vurgulamakta ve 
ugranilan zararin toplamini geçmemek kosulu ile ancak diger hükümlerle elde edilen tazminata ek 
olarak bir tavan belirlendigini vurgulamaktadir. Böylece tazminat miktari tayin olunan özel menfaat 
miktarini geçebilecek toplam ugranilan zarari geçemeyecektir.  
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kaybi, müsterinin kaybi ve benzeri risklerden esyanin ilgilisini korumaktir. Esyaya gelen 

dogrudan zararlar için m.24’e göre bir tayin yetmekte ise de böyle bir tayin yoksa 

m.26’ya göre yapilan düzenleme esas alinacaktir. Dolayli zararlarin neler oldugu ve  her 

somut olayda ne zaman ortaya çikmis sayilacagi gibi hususlar taraflarca belirlenmedigi 

takdirde artik bu konuda CMR yaninda uygulanan hukukun rolü önem arz edecektir382. 

Buradan da anlasilacagi üzere özel menfaatin tasima senedinde kayitli olmasi direkt 

olarak tasiyicinin belirlenen degerle sorumlu oldugu anlamina gelmez. Esya ile ilgilinin 

ugradigi ziya ve/veya hasar kaynakli dogrudan ve dolayli zararlari ispatlamasi gerekir.  

VK özel olarak burada anlatilan özel menfaate iliskin ayrintili düzenleme 

getirmemektedir. Buna ragmen, m.22/2 b.b’de belirtildigi sekliyle özel olarak belirlenen 

menfaate kadar sorumluluk sinirinin yükselebilmesi mümkündür. Bunun için esyanin 

varis yerinde gönderilenin gerçek menfaatinin bunun altinda oldugunun tasiyici 

tarafindan ispatlanamamasi gerekmektedir. Bu çerçevede belirlenen ve bildirilen 

menfaat karine olarak üst siniri olusturacaktir383. Tasiyici gerçek menfaatin daha alt bir 

degere denk geldigini ispatlarsa sorumluluk siniri degil; gerçek zararin tazmini söz 

konusu olacaktir. Konvansiyon siniri olan 17 SDR’de gerçek zarardan yüksek ise gerçek 

zarar tazmin edilecek ve sinira ulasilamayabilecektir. Bu noktada özel menfaatin 17 

SDR’den az olmasi ve gerçek zararin da daha yüksek olmasi halinde VK m.23 dikkate 

alindiginda artik belirlenen ve bildirilen deger degil; konvansiyon siniri uygulanacaktir. 

LK m.4§5 ve LVK ayni sekilde m.4§5 b.a’da yükleme yapilmadan önce 

gönderen tarafindan mallarin mahiyet ve degeri hakkinda beyanda bulunularak; 

konismentoya kaydedilmesi halinde bu degerin sorumluluk siniri olarak esas alinacagini 

düzenlemektedir. HK m.6§4’te getirilen sorumlulugu daha yukarida belirleyici 

sözlesmeye izin veren düzenleme de ayni mahiyette degerlendirilebilir. Fakat LK ve 

LVK sinirin altinda da esyaya deger tayin edilebilecek nitelikte iken burada sadece 

sinirlamanin üs tünde bir deger tayini ya da sorumluluk sinirina cevaz verildigi 

                                                                 
382  Clarke, a.g.e, Nr.100; Aydin, a.g.e., s.140. 
383  VK’da özel menfaat tayininden degil özel menfaat bildiriminden söz etmekte ve bunun yazili ve açik 

bir sekilde tasiyiciya yapilmasi sarti aranmaktadir (Clarke, Air Carriage , s.144; Çaga, Hava 
Tasiyicisinin Sorumlulugu, s.198). 
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anlasilmalidir. Kaldi ki, LK m.4§5’in 3.paragrafinda ve LVK m.4§5-g)’de özel olarak 

ayrica azami bir meblagla sorumlulugun da taraflarca tespit edilebilecegi hükme 

baglamistir. Bu durumda esyanin gerçek degerinin sorumluluk sinirinin altinda oldugu 

tasimalarda gerçek zararin tazmin edilecegi gerçegi karsisinda esyanin deniz tasimalari 

bakimindan varma yerindeki degerin sinirlamadan asagi oldugunu ispat külfeti tasiyicida 

olacaktir. HK ve BM-CK, bu konuda özel bir hüküm tasimamaktadir. Buna karsin,  esya 

degerine iliskin kayitlar ve sorumlulugu artiran kayitlarin yorumlanmasinda tüm 

zararlara mi yoksa ek zararlara mi üst sinir getirildigi anlasilabilecektir.   

5.6.4. Müterafik Kusur Halinde Sinirlamanin Tesbiti 

Müterafik kusur halinde, esyanin ilgilisinin kusurunun katkisiyla meydana gelen 

tespit edilecek zarardan mi; yoksa ödenecek tazminattan mi indirimin yapilacagi 

hususunda CMR, COTIF-CIM, VK, LVK’da özel bir hüküm bulunmamaktadir. Bu 

sorun gerçek zararin sorumluluk limitini astigi durumlarda önem arz edecektir. Örnegin, 

meydana gelen zararda 1/3 kusurlu bulunan hak sahibinin gerçek zarari brüt kg basina 

30 SDR ise 1/3 nispetinde gerçek zarardan mi indirim yapilacak ve varilan deger halen 

sorumluluk sinirinin üzerinde kalacak ise tasiyici üst siniri  ödeyecektir. Ikinci olasilik; 

30 SDR zaten üst siniri astigindan tazmini gereken zarar VK ve COTIF-CIM açisindan 

17 SDR; CMR açisindan 8.33 SDR diger konvansiyonlar bakimindan ilgili hükümlere 

göre kabul edilip ; bunun üzerinden 1/3 nispetinde indirim yapilacaktir. Bu ikinci olasilik 

sinirdan dolaysi ile tazminattan indirimi, ilk olasilik ise zarardan indirimi ön 

görmektedir.  Ancak her halükarda müterafik kusura göre zarar veya tazminat esasina 

dayali gerekli indirimlerin yapilarak, tazmiantin belirlenecegi sabittir 384. 

                                                                 
384 Yarg. 11.HD., 22.01.2001 tar., 2000/9445 E., 2001/252 K. sayili karari: “Tasman emtianin araca 

yüklenme ve istiflenmesi gönderene ait ise de, yükün saglikli tasinabilmesi ve hasara ugramamasi için 
tasiyicinin yükleme ve istiflemeyi gözetmesi hatali bir yükleme varsa buna karsi çikmasi ve yükün 
güvenli tasinabilmesi için gereken her türlü tedbiri almasi gerekir. Somut olayda, hasarin paletlerin 
saglamlastirilmamasi nedeniyle tasima sirasinda yükün kaymasi sonucu meydana geldigi anlasildigina 
ve davali tasiyicinin basiretli bir tasiyicidan beklenen bir davranisi da bulunmadigi anlasildigina 
göre, meydana gelen hasar nedeniyle müterafik kusurlu oldugu gözetilerek bu çerçeve dahilinde bir 
hüküm kurulmak gerekirken…”  (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi) seklinde verdigi hükümle, ambalaj 
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Tasiyici karsisinda esyanin ilgilisi lehine yorum yapmak ve gerçek zarar 

üzerinden kusur nispetinde indirim yapildiktan sonra tasiyicinin sorumlulugu açisindan 

üst sinirin asilip asilmadigina bakmak gerekmektedir385. Zira, sinirlama zarara degil 

tasiyicinin yükümlülük altinda bulundugu tazminata yönelik olup; tazmini gereken zarari 

bulurken müterafik kusurun, tespit edilen kusura göre gerçek zarardan oransal düsmeyi 

saglamasi ve tazmin için sorumlu olunan zararin ödenecek tazminattan öncelikli olarak 

tespitini gerektirmektedir. Yani kusur oraninda zarar hesabi yapilmali ve bulunan zarara 

yönelik tazminattan degil zarar miktarindan düsüldükten sonra sinirli sorumluluk 

hükümlerine basvurulmalidir386.  

Sinirlamanin uygulanmasi ile bulunan tazminattan kusur oraninda düsülmesi de 

savunulmak mümkündür. Özellikle VK m.21/2’de “kismen ya da tamamen 

sorumluluktan kurtulma” seklinde getirilen hüküm kusur oraninda zarar yaninda 

tazminattan düsmeyi de gösterir niteliktedir. Kanaatimizce, tüm uluslar arasi esya 

tasimalarinda kusur ve zarar tazminattan önce belirlenmeli ve müterafik kusurun sonucu 

tazmini gereken zarara varilmalidir. Kusur tespiti ve kusura göre zarar tespiti yapildiktan 

sonra tazminat belirlencegine göre; esyanin ilgilisinin kusuru zararin miktarini tespitte 

rol oynamaktadir. Sinirlamalar ise zarara degil tazminata yönelik olarak getirilmektedir. 

Kaldi ki; konvansiyonlarin temel hedefinin tasiyicidan ziyade esyanin ilgilisinin 

menfaatini korumayi hedefledigi göz ardi edilmemeli sinirin zarara degil tazminata 

uygulanmasi gerektigi bu çerçevede de savunulmalidir.  

Buna karsin HK m. 5§7 ve BM-CK m.17; müterafik kusura göre, tazminat degil  

zararin tespit edilecegini düzenlemektedir. Böylece tasiyan kendi kusuruna atfedilebilen 

                                                                                                                                                                                               
hatasina dayanarak tasiyicinin sorumluluktan kurtulduguna iliskin yerel mahkeme kararinin bozulmasi  
yerindedir.  

385  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.193; a.y.; IBD-1985/2 , s.313; Arkan, Degisik Tür Tasitlarla 
Uluslar arasi Tasima, s.42. Kaldi ki bu çözüm tarzi haksiz fiilde uygulama ile uyumlu ve kiyasen 
buraya tasinmasi gereken niteliktedir (Haluk N. Nomer, Haksiz Fiil Sorumlulugunda Maddi 
Tazminatin Belirlenmesi, Istanbul, 1996, s.96). 

386  Ancak, VK sisteminin öngördügü kusursuz sorumluluk sistemi dikkate alindiginda, esyanin ilgilisinin 
kusuru ile kusursuz sorumluluk düzenlemesini gerektiren hava tasiyicisinin faaliyetinin tasidigi hasar 
ve/veya ziya riskleri iyi tartilmali ve müterafik kusur sayilacak esyanin ilgilisinin kusur orani ne olursa 
olsun, haksiz fiilden kiyasen getirilen sinirli sorumluluk çerçevesinde belirli bir tazmin borcu tasiyici 
üzerinde kalmalidir (Nomer, a.g.e, s.98). 
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zarardan sorumlu olmakta ve tazminatin tayininde dikkate alinacak sinirlamalar da 

bundan sonra uygulama alani bulmaktadir. Böylece yukarida varilan sonuçlar burada 

konvansiyon hükmü niteligindedir. 

6. SORUMLULUK SINIRLARININ UYGULANMAMASI 

Sorumluluk sinirlamasinin uygulanabilmesi için konvansiyonlarin uygulama 

alani buldugu bir tasima sözlesmesi uyarinca edim olan tasimanin baslamasi ve bu 

süreçte bir hasar, ziya veya gecikmenin meydana gelmesi gerekmektedir. Ayrica bu 

zarar dogurucu sorumluluk kaynaklarinin meydana gelmesinde kural olarak; LK ve 4 

Sayili Montreal Protokolü ile degistirilen VK hariç387, tasiyicinin kasit ve kasta esdeger 

agir bir kusurunun da bulunmamasi gerekir. Tasiyici ya da adamlari ile yardimcilarinin 

kasit ya da esdeger kusurunun varligi halinde artik VK ve LK hariç; sinirsiz 

sorumluluktan söz edilecektir. Ayrica taraflarin sözlesme ile siniri yükseltmesine 

yukarida deginilmis olmakla birlikte388; sinirlamanin tamamen kalkmasi ve gerçek 

zararin tazmini de mümkündür. Zira bu durumlarda da öngörülen sorumluluk 

sinirlamalari uygulanmayacaktir.  

6.1. Tasiyicinin Agir Kusur ve Kasti 

6.1.1. Genel Olarak  

CMR m.29389, COTIF-CIM m.44, BM-CK m.21390, HK m.8391 ve LVK m.4§5 

b.e) ile sorumlulugun sinirlandirilmasi kurallarindan tasiyicinin yararlanmasini bertaraf 

                                                                 
387  VK m.25 düzenlemesi 4. Sayili Montreal Protokolü ile sadece yolcu bagaj tasimalari bakimindan kasit 

ve kasta esdeger kusuru sinirli sorumlulugu kaldiran bir hal almis ve esya tasimalarinda her halükarda 
sinirli sorumluluk sistemini benimsemistir (Hüseyin Ülgen, “Hava Tasiyicisinin Sinirli ve Sinirsiz 
Sorumlulugu Hakkinda”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armagan, Ankara, 2003, s.484). 

388  Bkz.: Ikinci Bölüm  5.6.1 ve 5.6.3. 
389  Glöckner, a.g.e., s.106; Yarg. 11. HD., 30.11.2004 tar., 9914 E., 11701 K. sayili karari: 

“Dava,davalilarin maliki ve sürücüsü olduklari araçlarla, Istanbul-Iran tasimasi üstlenilen emtianin 
Kadirli ilçesinde emniyeti suiistimal suretiyle noksanlastigi iddiasina dayali olarak açilmis tazminat 
istemine iliskindir.Tasimanin yapilacagi güzergah dikkate alindiginda, somut uyusmazliga “Esyalarin 
Karayolundan Uluslar arasi Nakliyati Için Mukavele Sözlesmesi” (CMR) hükümlerinin uygulanacagi 
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eden bu husus düzenlenmistir. Tasiyicinin kasit ve/veya yargilamayi yapan mahkemenin 

tabii oldugu hukuk çerçevesinde tespit edilecek kasta esdeger bir kusurla392 yaptigi ya da 

yapmadigi isler neticesinde meydana gelen esyadaki hasar ve/veya ziya hallerinde 

tasiyici sorumluluk sinirlamalarindan yararlanamayacaktir. Hatta, lehine getirilen 

sorumluluktan kurtulma ve ispat kolayligina iliskin düzenlemelerden de 

faydalanamayacak ve tasiyici tam tazminati ödemek durumunda kalacaktir393. Ancak 

LVK m.4§5 b.e) bu durumda tasiyanin sadece sorumluluk sinirlamalarindan 

yararlanamayacagini amirdir. 

Bu sekilde bir düzenleme, diger tüm konvansiyonlarin aksine artik VK 

sisteminde esya tasimalari bakimindan yok394 ise de yolcu ve bagaj tasimalarinda devam 

etmektedir 395. LK’da da buna benzer bir düzenleme yer almamaktadir. 

CMR, söz konusu maddede kasit için yeknesak uygulama ve kavram tespitini 

amaçlarken; kasta esdeger kusurun lex fori tarafindan tespit edilecegini hükme 

baglamistir. Bu konuda da terim açisindan yeknesak bir tanimlama ve tespit için 

yargilama mercii gerekli özeni gösterecektir. Sadece dogacak hukuka aykiri sonuç olan 

ziya ve/veya hasarin dogacaginin bilinmesi ve istenmesi degil; sonuç istenmese bile 

meydana gelme olasiliginin bilinmesi halinde de kasittan söz edilecektir396. Burada söz 

                                                                                                                                                                                               
tartismasizdir. Bu durumda, davalilarin sorumlulugunun sinirlarinin belirlenmesinde CMR.nin 23 ve 
29.maddesi hükümlerinin dikkate alinmasi gerekirken…” (karar elden alinmistir).  

390  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.44. 
391  Buradaki kast ve esdeger kusur pervasizca ve muhtemel bilinçle hareket ya da hareketsizlik olarak 

algilanmak ve sadece tasiyanin (adamlari ve yardimcilarinin kusurunu kapsamayacak sekilde) 
kusurunu aramak gerekir yönlü Yazicioglu tarafindan ileri sürülen görüse (Yazicioglu, Hamburg 
Kurallari, s.174) katilmamaktayiz. Zira yardimci ve adamlarinin kusuru da tasiyanin kendi kusuru 
mertebesinde kabul edilmekle bu sonuca varilamayacaktir (Göger, Genel Bilgiler, s.614).  

392  Kast ve kasta esdeger kusur ile ilgili ayrintili bilgi için bkz. Tandogan, Mesuliyet, s.45 vd. 
393  Yarg. 19.HD. 03.10.1995 tar. 1066 E., 7813 K., sayili karari: “Tam tazminattan amaç, tasima konusu 

esyanin maddi degeri ile birlikte, zayi ve hasar nedeniyle gönderenin (esyanin ilgilisinin) ugradigi 
zararlar ve yoksun kalinan kardir.” (Eris, a.g.e ., s.456). 

394  VK’nin 4 sayili Montreal Protokolü öncesi ayni sekildeki düzenlemesi hakkinda bkz. Sözer, TSHK 
Hükümleri, s.53-54. VK’da mevcut düzenleme esya tasimalari bakimindan artik söz konusu degildir 
ve mutlak sinirli sorumluluk sistemi getirilmistir. TSHK açisindan da; sinirli sorumlulugun VK’daki 
gibi mutlak olarak uygulanmasi kanaatlerine katilmaktayiz (Ülgen, Hava Tasiyicisinin Sinirli 
Sorumlulugu, s.487). 

395  Yolcu ve bagaj açisindan geçerli kalan TSHK hakkinda açiklamalar için bkz. Ülgen, IBD-1985/2, 
s.320; Sözer, TSHK Hükümleri, s.58.  

396  Clarke, a.g.e., Nr. 101; Aydin, a.g.e., s.141.  
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konusu olan “willful misconduct” bu kapsamda istekli ya da istemedigi halde; olasi 

sonucu bilerek davranma seklinde karsimiza çikmaktadir397.  

Ikinci kusur sekli ise kasta benzer - es deger bir kusurun tespiti halidir. Maddede 

“such default” ibaresi ile kastedilen kasit benzeri bir kusurdur. Buna karsin Türkçe 

çeviri ve doktrin ile uygulamada bu kavram “kasta esdeger kusur” 398 veya “pervasizca 

hareket”399 olarak ele alinmaktadir. Burada esdegerde bir kusur denildiginde daha dar bir 

anlam çikarilmakta iken kasta benzer bir kusurdan söz edilirken daha yorumlanabilir ve 

genis ele alinabilir bir kusurdan söz edilmektedir. Agir kusur da kasta benzer bir kusur 

olarak degerlendirilebilecek iken; bunun kasta esdeger olmadigi göz ardi edilemez400. Bu 

çerçevede, kasta esdeger bir kusur degil; kasta yakin derecede agir kusurun varliginda da 

konvansiyonlar manasinda kusur sartinin gerçeklestigi sonucuna varilmalidir401.  

Kusurun tespitinde yargilama merciinin kendi hukuku yani ilgili konvansiyon 

yaninda mahkemenin hukukundan yararlanilacaktir. CMR’de açikça hükümde mahkeme 

ya da hakem heyetinin hukukuna atifta bulunulmus olmakla bu sonuca varilmak 

gerekir 402. Mesele, sözlesmeye CMR yaninda esasa uygulanacak bir hukuk ve 

yargilamaya iliskin baska bir hukuk seçildigi somut olaylarda önem arz edecektir. Bu 

durumda lex fori ile CMR yaninda esasa uygulanacak hukuk farkli olacak  ve kasta 

                                                                 
397  Zararin vukuu biliniyor, bilinçli olarak zarar amaçlaniyor veya zarar riskine ragmen hareket ediliyor 

ise kasttan söz edilmek gerekir  (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.267). 
398  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.267; Aydin, a.g.e., s.142; Clarke, a.g.e., Nr.102; Bu 

son yazar Ingiliz hukuku açisindan kasta esdeger bir kusur kavraminin bulunmadigini ancak Nr.102a 
ve 102b altinda gerek kusurdaki esdegerlik ve gerekse neticedeki esdegerlik kriterlerini 
açiklamaktadir. 

399  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.174.  
400  Kita Avrupasi hukuklari ve özellikle, Fransa, Almanya, Isviçre, Avusturya uygulamasinda agir 

kusurun bu kapsamda ele alindigi tespit edilmektedir (Clarke, a.g.e, Nr. 102b). 
401  Ülgen, Uluslararasi Tasimacilik, s.48; Arkan, Tazminatin Belirlenmesi, s.413; Türk hukuku 

açisindan da kasta esdeger kusur olarak agir kusurun  kabul edilecegi belirtilmektedir. Ancak bunun 
esdegerlik degil ancak benzerlik olarak degerlendirilmesi gerektigine ise deginilmemektedir.  

402  Aydin, a.g.e., s.142; Kaya ise, kasta esdeger kusur olarak belirttigi bu kusurun lex fori yani olaya 
uygulanacak hukuka göre tespit edilecegini belirtmektedir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu 
Armagani , s.267). Oysa her zaman lex fori ile yargilama merciinin hukuku es anlamda 
olmayabilecektir. Yani çogunlukla yargi mercii hukuku ile olayin esasina uygulanacak hukukun ayni 
oldugu dikkate alindiginda yazarin tespiti genel durumu açiklamakla birlikte kurali istisnasindan 
ayirmamaktadir.  
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benzer kusuru tespitte lex fori uygulanir403. LVK açisindan, böyle bir atif bulunmamakla 

birlikte lex fori burada da uygulanacak hukuktur.  

Tasiyicinin kasti veya kasta benzer bir kusurunun varligini iddia eden esyanin 

ilgilisi bu iddiasini ispat külfeti altindadir. Bu noktada sirf zarara sebebiyet verici 

hareket etmek degil bunun bilincinde olundugunun da ispati gerekmektedir404. Tasiyanin 

ya da tasiyicinin zararin dogacagina iliskin yüksek olasiligi bilmesinin ispati bu yönde 

kanaat veren emare ve olaylarin ispati halinde yeterli görülebilecektir405. Bu iddianin 

ispati ise getirilen sorumluluk sinirlamasi ve  sorumluluktan kurtulma sebeplerinden 

tasiyicinin yararlanamamasi sonucunu doguracaktir.  

COTIF-CIM m.44’te atifta bulunulan sorumluluga iliskin maddeler sayma yolu 

ile gösterilmis ve tasiyicinin kasit ile benzeri bir kusur halinde bu maddelerden 

yararlanamayacagi hükme baglanmistir406. Burada özellikle kasit ve sonucun 

dogacaginin öngörülebilmesi seklinde agir kusurun tanimlanmis oldugu da söylenebilir. 

Bu çerçevede meydana gelen zararin sübjektif yöntemle tespiti ve bunun tamamen 

tazmini cihetine gidilebilecektir407. Kasit ve benzeri agir kusur halinde, belirtilenler 

disinda mevcut sorumluluk düzenlemeleri ise aynen uygulanmaya devam edecektir.  

CMR m.29/2’de ayrica tasiyicinin yardimcilari ve müstahdemlerinin kendi 

görevlerini ika ederken;  kasit ve agir kusurlarinin neticesi de sorumluluk sinirlamalari 

ve kurtulma sebeplerinden tasiyicinin yararlanamayacagi hususu hükme baglanmistir408. 

COTIF-CIM m.51/2’de de benzer düzenleme, m. 50 uyarinca sorumlu olunan demiryolu 

                                                                 
403  Hatali yapilan yüklemeye müdahale etmeme, aracin gece açik ve korumasiz parka, park edilmesi gibi 

örnek kasta esdeger-kast benzeri kusurlu davranislar için bkz. Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu 
Armagani , s.267.  

404  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.175. 
405 Çaga, Hava Tasiyicisinin Sorumlulugu, s.201-202; A. Özdemir, a.g.e., s.118. 
406  COTIF-CIM m.25, 26, 30, 32, 33, (ve özellikle) 40, 42, 43, 45, 46’da getirilen sorumluluk 

sinirlamasina iliskin düzenlemelerden tasiyici kasit veya benzer kusurunun varligi halinde 
yararlanamayacaktir. Burada 36.maddeye yer verilmemis tasiyicinin kurtulus imkanlarindan bu halde 
dahi yararlanabilecegi hususu ayrik tutulmustur.  

407  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.185. 
408  Yardimci ve adamlarin bu noktada tasima sözlesmesi ile ilgili görevleri nedeniyle kusurlu olup 

olmadigi arastirilmak gerekmektedir. Sözlesme ile ilgili olmayan alandaki kurslari tasiyicinin 
sorumlulugunu sinirsiz hale getirmeyecektir (Glöckner, a.g.e., s.108). 
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memur ve çalisanlarina yönelik davalar için ayni sekilde uygulanacagi seklinde 

getirilmistir. 

Deniz tasimalarinda da LK’da bu konuda özel bir düzenleme olmadigindan her 

halükarda sinirli sorumluluk söz konusudur. Buna karsin, LVK m.4§5 b.e) ve HK 

m.8’de meydana gelen hasar ve/veya ziyain tasiyicinin kasitli ya da agir kusurlu hareket 

veya hareketsizlik lerinden meydan gelmis ise konvansiyondaki sorumluluk üst 

sinirindan yararlanamayacak ve gerçek zarari tazminle yükümlü olacaktir409. Bu noktada 

gereksiz sapmalar ve güvertede tasimalardan kaynakli ziya ve hasar bakimindan tasiyici 

sinirsiz sorumlu olacaktir. LVK m.4bis/4’te de tasiyicinin adamlari açisindan agir kusur 

ve kasit halinde sorumluluk sinirinin bunlar için uygulanmayacagi hususuna yer 

verilmistir. HK m.8§2’de tasiyicinin yardimci ve adamlarinin da kendi kasti ve agir 

kusurlu davranislari neticesi meydana gelen hasar ve ziyadan kaynakli zararlarin 

tazminin de sorumluluk sinirlamalarindan yararlanamayacagini benzer sekilde hükme 

baglamistir.  

BM-CK m.21’de iki paragraf halinde öncelikle tasiyici açisindan ve sonra 

tasiyicinin adamlari, yardimcilari ve hizmetlerinden yararlandigi üçüncü kisilerin 

sorumluluklari açisindan benzer düzenlemeler getirmistir410. Bu noktada talebin 

dayanaginin akit ya da akit disi bir sebep olmasi da önem arz etmeyecek ve sinirsiz 

sorumluluk uygulanacaktir. 

6.1.2. VK Açisindan Kasit ve Agir Kusur 

VK m.25, 4 Sayili Montreal Protokolü sonrasi sisteminde, esya tasimasi 

bakimindan sinirli sorumlulugu kaldiran böyle bir sebebe yer vermemektedir411. Buna 

karsin  yolcu ve bagaj tasimasi bakimindan düzenleme devam etmektedir412. Burada 

                                                                 
409  Diamond, a.g.e., s.244; Tetley, A Commentary, s.10. 
410  Kindred/Brooks, a.g.e., s.185. 
411  4 Sayili Montreal Protokolü’ne Türkiye’nin taraf oldugu dikkate alinmaksizin yapilan açiklamalar için 

bkz. Arslan, Tekinay Armagani , 108 vd. 
412  Varsova Konvansiyonu’nu tamamen degistiren ve yeni bir konvansiyon olarak hazirlanan 1999-

Montreal Konvansiyonu ise sinirli sorumluluga iliskin yolcunun yaralanmasi ve ölümü halinde ikili bir 
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zarar vermek kastiyla veya zararin dogmasi ihtimaline ragmen hareket eden ya da 

hareketsiz kalan tasiyici ve adamlarinin bu eylem veya eylemsizliklerinden sinirsiz 

sorumlu olunacagi hükme baglanmistir 413. Ancak bu durumda tasiyicinin adamlari 

bakimindan görevi çerçevesinde hareket etmesi de sarttir 414.  

Esya tasimalari bakimindan bir düzenleme yoktur ve uluslararasi havayolu ile 

esya tasimlari bakimindan VK m.24/2 son cümle “sorumlulugun kaynagi ne olursa 

olsun” geregi sinirli sorumluluk kasit ve benzer kusur halinde dahi caridir 415. Yani 

tazmini gereken zararin üst sinirina iliskin düzenlemeler, bu türden kusur halinde de 

esya tasimalarinda uygulanmaya devam edecektir. Getirilen sistem hava tasiyicinin 

kusursuz sorumlulugu düzenlemesi ile de dengeli bir sonuca yönelmis gözükmektedir416.  

                                                                                                                                                                                               
düzen getirmekte ve her halükarda öngörülen 100.000 SDR’nin üzerinde de tasiyiciyi kusuru halinde 
sorumlu tutmaktadir (Awori, a.g.e., s.17). 

413  Yarg. 11. HD. 2001/2983 E. ve 3333 K. sayili 19.04.2001 tar. kararinda bagaj ziyai ile ilgili olarak 
dikkatsizlik ve tedbirsizlikten daha öte bir pervasiz tutum ve davranisin aranmasi gerektigi dogru 
olarak ortaya konulmustur (YKD-Ocak 2002, C.28, S.1, s.58 vd.). Ayni yönde: Yarg. HGK’nun 
25.03.1987 tar. ve 1986/11-154 Esas, 1987/235 Karari ve incelemesi için bkz. Çaga, Hava 
Tasiyicisinin Sorumlulugu,  s.208 vd. 

414  Ülgen, Hava Tasiyicisinin Sinirli Sorumlulugu, s.484. BK m.55 hükmü ile TSHK m.126 
düzenlemesinin karsilastirmasi ve yardimci ve adamlarin islerini ifa sirasinda isledikleri agir kusur ve 
kasit ile ortaya çikan sorunlarla ilgili olarak ayrica bkz. a.y., Hava Tasima Sözlesmesi, s.204 vd.; 
Sözer, TSHK Hükümleri, s.58; Çaga, Hava Tasiyicisinin Sorumlulugu, s.199.  

415  4 Sayili Montreal Protokolü degisiklikleri öncesi düzenleme ve TSHK düzenlemesi hakkinda ayrintili 
bilgi için bkz. Özcan, a.g.e., s.498 vd. 

416  Ülgen, hakli olarak TSHK m.124/1 ve md 106 yollamalari ile ulusal tasimalarda dahi bu sorumluluk 
sinirlamasinin uygulanmaya devam edecegini savunmaktadir. Ancak TSHK m.126 çerçevesinde bunun 
aksinin de savunulmasinin mümkün oldugu, zira burada sinirsiz sorumluluga iliskin özel bir 
düzenleme oldugu da savunulabilir diye tespitte bulunan yazar; bu görüse karsi VK’nin son halinin 
ulusal tasimalarda da uygulanacagi; zira TSHK m.124/1’de yer alan atfin VK m.22 degil bu ve 
devamindaki sisteme yönelik oldugu gerekçesi ile hakli olarak bu sonuca varmak gerektigi 
kanaatindedir (Ülgen, Hava Tasiyicisinin Sinirli Sorumlulugu, s.486-487). Bu çerçevede, TSHK 
m.106 “…bu Kanunda hüküm bulunmadikça…” diye atifta bulunurken buradan sonuca 
varilamayacaktir. TSHK m.124/1 ise sinirli sorumlulugun VK ve Türkiye tarafindan kabul edilen 
degistiren protokollere göre tayin olunacagini düzenlemektedir. Bu noktada, 4 Sayili Protokol’e 
Türkiye taraf olmakla; genel olarak  sinirli sorumluluga iliskin ve esya tasimada sin irsiz sorumlulugu 
kabul etmeyen VK m.25 düzenlemesi  ile TSHK m.126 düzenlemesi esya tasimasi bakimindan 
çeliskili bir hal almakla sonraki düzenleme olan VK m.25 uygulanmak ve sinirsiz sorumluluk artik 
esya tasimasi bakimindan ulusal ve uluslararasi tasimalarda uygulanmamak gerekir kanaatine 
katilmaktayiz. Bu kanaat, yolcu ve bagaj tasimasinin aksine esya tasimasinda kusura dayali kurtulma 
sebebi tanimayan ve objektif sorumluluk sistemini kabul eden; ulusal tasimalarda da uygulanacak VK 
m.20-21 düzenlemesi ile de uyumludur. Aslinda TSHK m.124/1 atfi varken ayrica m.126 düzenlemesi 
çeliskili bir sekilde fazladan durmakta ve de lege feranda kaldirilmasi gerekmektedir. 
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6.2. Esyanin Tasima Için Tesliminden Önceki Süreç 

CMR açisindan tasima sözlesmesi rizai olarak kurulmakla birlikte; ziya ve/veya 

hasar sorumluluguna iliskin düzenlemeler tasimanin baslamasindan ya da en azindan 

esyanin tasima için tesliminden itibaren geçerlidir. Tasima baslamadan önce, esya 

tasiyiciya teslim edildikten sonraki süreçte tasima disi sebeplerle tasiyici uhdesinde ziya 

ve hasar söz konusu olabilir. Bu asamada artik CMR kapsaminda degil; CMR yaninda 

uygulanan hukuk uyarinca sorumluluk tespit edilecek tir. Böylece, sinirli sorumluluk ve 

sorumluluktan kurtulma sebepleri uygulama alani bulmayacak, sinirsiz genel kurallara 

tabii sorumluluk tespiti cihetine gidilecektir. COTIF-CIM açisindan da açiklamalar 

aynen geçerli olup; esyanin tasiyicida tasima sözlesmesi kurulmadan önce bulunmasi 

halinde ulusal hukuka göre sorumluluk tespitinde bulunulacaktir 417. Bunun disinda 

esyanin hiç teslim edilmemesi, gönderen tarafindan yükleme ve istiflemede gecikmesi 

gibi durumlarda tasiyicinin talep haklari da CMR’ye tabi olmayacaktir418. 

VK açisindan ayni sekilde tasimanin baslamadigi süreç için ulusal hukuk taki 

sorumluluk hükümlerine göre tasiyicinin sorumlu olmasi gerekir. Bu asamada artik 

ulusal huk ukun sözlesmeye aykirilik ve temerrüde iliskin hükümleri çerçevesinde tazmin 

söz konusu olacaktir419. Özellikle tasima baslamadan önceki asamada lojistik 

faaliyetlerinden kaynakli gönderene karsi sorumluluk VK’ya tabi degildir.  

                                                                 
417  COTIF-CIM öncesi uygulamada; esya teslim edildikten sonra tasinmasindan gönderence vaz geçilmesi 

durumunda esyanin demiryolu isletmesinin hangar ve depolarinda açik veya kapali alanda tutulmasini 
Yarg. IBGK 17.10.1945 tar. ve 2 E. ve 13 K. sayili kararinda kira sözlesmesi olarak telakki etmis ve 
buna göre tarifelerdeki kira bedelinin gönderence ödenmesine hükmetmistir. Kanaatimizce bu hüküm 
simdi de uygulanabilecek sekilde hukuka uygundur (Katildigimiz görüs için bkz.: Postacioglu, a.g.e., 
s.874; Karar ve karsi görüs için bkz.: Saymen, a.g.e., s.396 vd.). 

418  Yarg. 11. HD. 17.02.2004 tar., 2003/6913 E., 2004/1423 K. sayili karari: “Karayolu ile Esya 
Tasimasina Iliskin Uluslararasi Sözlesme (CMR) ve TTK.nun düzenlemesinde, karayolu ile yapilan 
tasimalarda fazla beklemeden ücret alinacagina iliskin herhangi bir düzenleme bulunmamakla 
birlikte, uygulamada böyle bir ücretin varligi bilinmektedir. Somut olayda, tasima sözlesmesinde 
bekleme ücretinden kimin sorumlu olacagi kararlastirilmamistir. Ancak, tasiyici, gönderen ile tasima 
sözlesmesi yapmis ve malin aliciya teslimi kararlastirilmistir. Mal aliciya teslim edilmeden önceki 
asamada bekleme gerçeklestigine göre bekleme ücretinden gönderenin sorumlu oldugunun kabulü 
gerekir. Çünkü, alici ile tasiyici arasinda herhangi bir sözlesme iliskisi bulunmamaktadir.” (karar 
elden alinmistir).    

419 Clarke, Air Carriage, s.156. 
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Deniz tasimalari bakimindan tasimanin baslamadigi süreçte sözlesmeye 

uygulanacak hukuk geregi sorumlulugun yine ulusal hukuka göre gerçek zararin 

tazminine yönelik olmasi esastir. Tasima ediminin ifa sürecini yükleme ve bosaltma 

arasi süreç olarak düzenleyen LK ve LVK m.7 özel bir düzenleme getirmektedir. Burada 

yüklemeden evvel veya bosaltmadan sonra esyanin tasiyici gözetim ve denetimindeki 

süreçte sorumluluguna iliskin her türlü sözlesme geçerli sayilmaktadir. Bu noktada 

taraflar söz konusu sürece iliskin tasiyicinin sorumlulugu ya da sorumsuzluguna yönelik 

sözlesme sartlari belirlemekte serbest birakilmistir. Bu asama, aslinda esyanin tasiyanda 

oldugu ve konvansiyona göre tasima disi bir süreçtir. Getirilen düzenleme ise ilgili 

ulusal hukuk tarafindan denetlenecek sözlesme serbestis ine atifta bulunmus olmaktadir. 

HK ve BM-CK ise tasima sürecini limanda vuku bulan teslimden teslime seklinde 

belirledigi için böyle bir düzenlemeye yer yoktur. Ancak buradaki teslimlerin tasima 

amaciyla olmadigi süreçte ilgili ulusla hukuk iliskiye uygulanacak hukuktur.  

6.3. Sözlesmesel Düzenlemeler 

CMR m.41 uyarinca açikça serbest edilen hususlar haricinde sorumluluk ile ilgili 

düzenlemeleri bertaraf edici sözlesme düzenlemeleri geçersiz olacaktir. Bu çerçevede 

CMR m.24 ve 26’da getirilen düzenlemeler disinda sorumlulugun kaldirilmasi, 

sinirlandirilmasi veya mücerret sinirsiz hale getirilmesine iliskin taraflar arasi sözlesme 

hükümleri geçersiz addedilecektir. Verilen serbestiler disinda taraflar CMR’nin 

uygulanmasi ve getirilen düzenlemeler çerçevesinde hareket etmek zorundadirlar.  

COTIF-CIM m.46 geregi teslimde özel menfaat tayini disinda; sorumluluk 

sinirinin kaldirilmasi ya da sinirsiz hale getirilmesine iliskin özel bir düzenleme 

mümkün degildir. Ayrica m.66’da devletlerin baskaca andlasmalarla demiryolu 

tasimalarini düzenlemelerine izin verilmistir. Böylesi bir özel andlasma yok ise; burada 

dahi CMR ile ayni sistemin kabul edilmis oldugu söylenebilir.  

VK bakimindan ise m.23 düzenlemesi sorumlulugun kaldirilmasina ve daha 

düsük belirlenmesine izin vermemekte konvansiyonun bu noktada paramount 
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uygulanmasi öngörülmektedir420. Bu hük me aykiri sözlesme ve hava yük senedi 

düzenlemeleri geçersiz olacak ve bu düzenlemeler dikkate alinmaksizin sözlesme VK’ya 

tabi olmaya devam edecektir. Bu hususta VK m.23/2 özel olarak esyanin kendi kusuru, 

niteligi ve kalitesi ile ilgili önemli bir istisna getirmistir. Bu sebeplere özgü olarak 

sorumlulugun sinirlandirilmasi ise esyanin degerine iliskin özel deger bildirimi seklinde 

olabilecektir421.  Bu noktada, sorumlulugu sinirsiz hale getiren veya daha yüksek sinir 

öngören sözlesme hükümleri VK açisindan da geçerli olacaktir422. Sinirsiz sorumluluk 

öngören sözlesme ve  hava yük senedine düsülen kayit uyarinca hak sahibi gerçek 

zararinin tazminini talep edebilecektir423. Ancak bu türden sözlesme hükümleri akdi 

tasiyici açisindan geçerli olacak VK m.25A uyarinca tasiyicinin temsilci veya 

adamlarindan talep halinde; bu kisilerin sorumlulugu konvansiyon düzenlemesine göre 

ve sözlesmeden bagimsiz tespit olunacaktir. Eger hak sahibi burada belirlenen siniri asan 

bir tazminati sözlesmeden kaynakli olarak tasiyicidan almis ise m.25A/2 uyarinca; bu 

kisilerden her hangi bir talepte bulunamayacaktir.  

LK m.3§8 hükmü, LVK’da aynen korunmus olup; tasiyicinin sorumlulugunun 

sinirlarinin kaldirilmasi; hüküm çerçevesinde mümkün degildir. Özel olarak bir sinir 

tayini ya da menfaat tayini ile sorumluluk sinirinin artirilmasi yaninda sinirsiz ya da tüm 

gerçek zararin tazmini ile sinirli sorumlulugu kabul eden taraf analasmalarinin da geçerli 

oldugu LK ve LVK m.5’te düzenlenmistir. Konismentoya kayit edilmis olmak sarti ile 

tasiyicinin sorumlulugunun daha yüksek bir sinirla belirlenmesi, sorumluluktan 

kurtulmasina iliskin konvansiyon hükümlerinden yararlanmamasi ve sinirsiz 

sorumluluguna yol açacak sözlesme sartlari geçerli sayilmaktadir. Burada asil olan 
                                                                 
420  Clarke, Air Carriage, s.150. Ulusal tasimalar bakimindan da ayni sekilde TSHK m.125/1 düzenlemesi 

yer almakta ve sorumsuzluk anlasmasina izin verilmemektedir. Ayrintili bilgi için bkz. Ülgen, IBD-
1985/2, s.317.  

421  Clarke, Air Carriage, s.151-152. 
422  Arslan, 4 Sayili Montreal Protokolü’nün Türkiye açisindan baglayici oldugu tarihten sonraki 

makalesinde dahi, VK m.9 uyarinca hava yük senedinin düzenlenmemesine ragmen esyanin 
tasinmasinda tasiyicinin sinirsiz sorumlu oldugunu beyan etmektedir (Arslan, Tekinay Armagani , 
s.102-103.) Buna karsin, yürürlükte olan düzenleme bu durumda dahi kural olarak tasiyicinin sinirli 
sorumluluktan yararlanacagi hükmünü tasimaktadir. 

423  Gerçek zarar sorumluluk sinirinin atinda ise sorun yoktur, sadece o zarar tazmin edilecektir; ancak 
sinirin yükseltilmesi esyanin degerinin daha fazla olmasi halinde önem arz eder (Ülgen, IBD-1985/2, 
s.312). 
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tasimaya iliskin bir konismento düzenlenmesi ve anlasma hususlarinin da konismentoya 

kayit edilmesidir424.  

6.4. Tasiyicinin Haksiz Fiil Sorumlulugu 

6.4.1 Üçüncü Kisilere Karsi 

Tasiyicinin üçüncü kisilere karsi ika ettigi haksiz fiillerden sorumlulugu söz 

konusu haksiz fiile uygulanacak hukuk çerçevesinde çözülecektir. Uluslararasi tasimada 

kullanilan araç ile ika edilen haksiz fiilden tasiyici sorumlu olacak ise de bu sorumluluk 

ilgili konvansiyonlar kapsaminda degildir.  

Tasiyicinin adamlarinin kisisel sorumlulugu ancak haksiz fiil hükümlerine göre 

söz konusu olabilir. Üçüncü kisiler burada tasima sözlesmesi ile ilgisi bulunmayan akti 

iliskiye yabanci kisilerdir. Bunlara karsi sorumluluk ise tasyici ve adamlarinin verdigi 

akit disi zararlar bakimindandir. Bu durumda, tasima sürecine katilmamakla birlikte bir 

zarara ugrayan üçüncü kisilere karsi artik sadece ulusal hukuka göre ve Türk hukuku 

açisindan BK 41 ve devami ve özel düzenlemelere göre sorumluluk tespiti cihetine 

gidilecektir425. Burada tasiyicinin sorumlulugu ise BK m.55’e veya özel düzenlemelerde 

yer alan isletenin sorumlulugu hükümlerine göre olacaktir. 

6.4.2 Esyanin Ilgilisine Karsi  

CMR m.28/1 dolayli olarak, haksiz fiil sorumluluguna iliskin özel bir 

düzenlemeye yer vermistir. Burada ziya ve/veya hasar sorumlulugu; ancak  esyanin 

ilgilisi oldugu halde ; sözlesmenin tarafi olmaksizin talepte bulunanlara karsi sorumluluk 

söz konusudur 426. Dolaysi ile düzenleme bir haksiz fiil sorumlulugu düzenlemesidir. 

Fakat, esyada ve tasimada menfaat sahibi kisilere karsi özel olarak esyada vuku bulan 
                                                                 
424  Ancak, konismento düzenlemis ve tasima da LK veya LVK’ya tabi bir tasima olarak 

gerçeklestiriliyorsa, daha asagi bir sinir tayini mümkün degildir. Taraflar ilgili konvansiyonun kismen 
uygulanmasi kismen uygulanmamasi gibi bir seçimde bulunamazlar (Browner International Ltd. v. 
Monarch Shipping Co. Ltd., The European Enterprise, QB (Com. Ct.), Lloyd’s Rep., 1989-2, s.185).  

425  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.207-208. 
426  Messent/Glass, a.g.e., Nr.9.65. 
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zararlardan sorumluluk kabul edilmis gözükmektedir. Bu gibi kisilerce tazmin talebinde 

bulunulmasi halinde tasiyici CMR’de yer alan sinirlama ve kurtulus hükümlerinden 

yararlanabilmektedir427. Bunun yaninda tasiyici disinda kisilerden, ayni sebeplerle 

tazmin talep edilmesi halinde bu kisiler de tasiyicinin yararlanabilecegi söz konusu 

sorumluluk sinirlamasi ve kurtulus hükümlerinden yararlanabilecektir. Aslinda burada 

esyanin sahibi ya da gerçek ilgilisinin tasima sözlesmesi çerçevesinde ilgili olamamasi 

ya da talepte bulunulan kisi veya  kisilerin tasiyici olmamasi seklinde iki ihtimale yer 

verilmistir. Her iki halde de tasima sözlesmesi tarafi olmayanlara basvuru veya  sözlesme 

tarafi olmayanlarin basvurusu fark etmeksizin Konvansiyon düzenlemelerinden 

yararlanma hakki taninmistir. Böylece sözlesmesel olsun ya da olmasin her türlü ziya 

ve/veya hasara dayali tazminat talebinde sinirli sorumluluk ve sorumluluktan kurtulmaya 

iliskin hükümlerin uygulanmasi hedeflenmistir.  

COTIF-CIM m. 51§1 hükmü geregi de demiryoluna yöneltilen talepleri hangi 

hukuki dayanaktan kaynaklanirsa kaynaklansin; her türlü sorumluluk taleplerine COTIF-

CIM’de yer alan kurallar uygulanacaktir. Türkçe çeviri bu manada basarili bir çeviri 

olmamistir. Ingilizce metinde kurallarin uygulanacagina yapilan vurgu Türkçe metinde 

farkli bir sekilde taleplerin demiryoluna yöneltilecegine ve dolaysi ile davanin tasiyiciya 

karsi açilacagina seklinde olmustur. Aslinda burada kastedilen haksiz fiil sorumluluguna 

dayali dava ve taleplerde dahi tasiyici açisindan COTIF-CIM’in uygulama alani 

bulabilmesidir 428. Esyanin malikinin tasima sözlesmesine tamamen yabanci olmasi 

halinde açtigi tazminat davasinda veya yönelttigi tazminat ta lebinde tasiyicinin 

sorumlulugunun COTIF-CIM çerçevesinde olup olmayacaginin;  bütün sorumluluk 

                                                                 
427  Yarg. 11.HD., 01.07.2003 tar., 1471 E., 7182 K. sayili karari: “…CMR Konvansiyonu'nun 28 nci 

maddesinde, "ilgili yasaya göre, bu Sözlesmeye göre yapilan tasimadan olusan zarar, hasar veya 
gecikme, mukavele disi bir isteme yol açtigi hallerde tasimaci, sorumlulugunu kaldiran veya ödeyecegi 
tazminati tesbit eden veyahutta sinirlayan bu Sözlesme hükümlerinden yararlanabilecegi" 
öngörülmüsür.” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi).  

428  Ingilizce metinde m.51/1 “…only subject to the conditions and limitations laid down in the Rules.” 
seklinde bitmekte iken Türkçe metinde “…bütün sorumluluk davalari… sadece demiryoluna karsi 
açilabilir.” seklinde bitmektedir. Oysa burada verilmek istenen davanin muhatabinin kim olacagi degil 
uygulanacak hukukun COTIF-CIM olacagi hususudur.  



 
 
 

223 

davalari için getirilen m.51/1 düzenlemesi karsisinda tartisilmasi yapilmamak gerekir429.  

Zira, madde metninde açikça bütün sorumluluk davalarinin COTIF-CIM’e tabi olacagi 

bunlarin davacilarinin kim olup olmadigina bakilmaksizin düzenleme yapilmistir.  

COTIF-CIM uyarinca sorumluluk davasinin haksiz fiile dayali olarak demiryolu 

çalisanlarina yöneltilmesi halinde bu davalarda COTIF-CIM hükümlerine göre 

sorumluluk tespiti cihetine gidilecektir. Yani tasiyicinin m.50 uyarinca sorumlu oldugu 

müstahdem ve adamlari da COTIF-CIM m.51/2 geregi konvansiyon düzenlemelerinden 

yararlanacaklardir. 

Uluslararasi havayolu ile esya tasimalari açisindan da ayni sekilde düzenleme 

getiren VK m.24/2 ve 25A uyarinca esyanin ilgilisi tarafindan haksiz fiil veya baskaca 

bir sebeple de olsa tasiyici ve tasiyicinin adamlarina yöneltilecek tazminat taleplerinde 

yine konvansiyonun sinirli sorumluluk hükümleri cari olacaktir430. Bu sinirlar m.25A/2 

çerçevesinde her birine ayri ayri degil; tek bir üst limit seklinde uygulanacak ve esyanin 

ilgilisinin  elde edecegi tazminat hiçbir sekilde bu siniri asmayacaktir.  

Denizyolu tasimalari bakimindan LK’da haksiz fiil sorumluluguna iliskin bir 

düzenleme bulunmamakta iken; LVK m.4’ten sonra m.4bis düzenlenmis ve tasiyiciya 

karsi ve tasiyicinin adamlarina haksiz fiilden kaynakli sorumluluk isnatlarinda 

konvansiyondaki sorumluluktan kurtulma ve sorumlulugun sinirlandirilmasi 

hükümlerinden yararlanacaklari hükme baglanmistir431. Ziya ve/veya hasarin yol açtigi 

zararlarin tazmini için basvuruda bulunan esyanin ilgilisi için tazminat siniri hiçbir 

sekilde kurallardaki siniri burada da asamayacaktir. HK m.7 düzenlemesi de ayni 

niteliktedir432.   

                                                                 
429  Bu durumda sorumluluk sinirlamalarinin uygulanamayacagi; sadece gönderilenin haksiz fiile dayali 

sorumluluk taleplerinde ancak COTIF-CIM’in uygulanabilecegi yönlü katilmadigimiz görüs için bkz. 
Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.189. 

430  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.206; Sözer, TSHK Hükümleri, s.49 vd.; Clarke, Air Carriage, 
s.154-155; Lord McNair, a.g.e., s.248. 

431  Bu düzenlemenin tasiyicinin yardimci ve adamlarinin sorumluluguna gidilmesi halinde de sinirli 
sorumluluktan yararlanmalari amacina hizmet etmekle bu kisileri koruyucu bir düzenleme olarak 
getirildigi, LK düzenlemesinde bu hususun yer almadigi ve Himalaya Klozu ile saglanmaya çalisildigi 
konusunda bkz. Diamond, a.g.e., s.249-250. 

432  Deniz tasimalarinda akdi olmayan taleplerde sinirli sorumluluk ile ilgili bkz. Yazicioglu, Hamburg 
Kurallari, s.164 vd.; Çetingil, Sinirli Sorumluluk , s.153. 
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Tasiyicinin agir kusur ve kastinin bulundugu, yardimcinin ise böyle bir 

kusurunun söz konusu olmadigi ya da tam tersi yardimci ve adamlarin kusurunun kasit 

ve agir kusur seviyesinde bulundugu ve tasiyicinin böyle bir kusurunun bulunmadigi 

durumlarda sorumluguna gidilenin kusuru; sorumlulugun sinirli ya da sinirsizligi 

konusunda belirleyici olacaktir. Eger kasit ve benzer kusur içindeki yardimci ve adamlar 

ise hem tasiyicinin hem de bunlarin sorumlulugu sinirsiz olabilecektir. Her iki sorumlu 

grubundan talep edilen sorumluluk miktari LVK m.4bis/4 ve HK m.8/2 çerçevesinde, 

LVK m.4bis/3 ve HK m.7 uygulamasi ile farklilasabilecektir.  

Karma tasimalar açisindan da benzer düzenleme, tasiyici açisindan BM-CK 

m.20§1’de yer almaktadir. Sorumlulugun kaynagi sözlesme veya haksiz fiil fark 

etmeksizin Konvansiyon uygulanacaktir433. Ayrica BM-CK m.20§2’de tasiyicinin 

adamlari ve yardimcilarinin da konvansiyonda belirtilen sorumluluk sinirlamasi ve 

kurtulma sebeplerinden aynen faydalanacagi tespit edilmistir. BM-CK m.20§3’te ise 

gerek tasiyicinin gerekse yardimci ve adamlarinin sorumlu oldugu tazminatin m.21’de 

belirtilen durum disinda, hiçbir sekilde asilamayacagi da hükme baglanmistir434. M.21 

ise tasiyici ve yardimcilarin kasit ve agir kusurlari halinde sinirsiz sorumlu olacagi 

hususunu düzenlemektedir.  

6.5. Yükleme ve Bosaltmada Sorumluluk  

Yükleme ve bosaltma eger gönderen ve gönderilenin yükümlülügü olarak 

düzenlenmis ise435 tasima baslamadan önce ve tasima bittikten sonraya iliskin is ve 

islemler olarak degerlendirilecek ve buna göre sorumluluk tespitinde bulunulacaktir436. 

                                                                 
433  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.44. 
434  Bu sinir esyanin tam ziyai halinde ödenmesi gereken tazminat siniri olup, tazminatin tamami bir 

sorumludan alinmis ise digerlerine müracaat imkani kalmamaktadir (Arkan, Degisik Tür Tasitlarla 
Uluslar arasi Tasima, s.44). 

435  Bu husus, esas itibari ile taraflar arasi sözlesmeye göre belirlenecektir (Ülgen, Uluslar arasi 
Tasimacilik, s.40; Kendigelen, Mütalaalar , s.109). 

436  LK ve LVK açisindan m.3/2’de bu sorumluluk tasiyanin sorumlulugu olarak düzenlenmis ve buna 
iliskin sözlesme ile kurtulus imkani tanimayan görüs ve uygulama için bkz. Gaskell, a.g.e., s.171; 
Richardson, a.g.e., s.36. Buna karsin yolculuk safhasinin aksine gerek yükleme ve gerekse bosaltma 
safhalarinda esyanin ilgilisinin aktif katilimi gerektigi için bu isler için beklenen süreler ve bu süreçte 
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Buna karsin, tasiyicinin yükümlülügü olarak düzenlenmisse ilgili konvansiyon ve 

kurallardaki sorumluluk kriterleri uygulama alani bulacaktir437. Böylece bu dönemdeki 

tasiyici ve adamlarinin kast ve kasta esdeger agir kusurlarinin varligi halinde tasiyici 

sinirsiz sorumlu olacaktir. 

Teslim ile sözlesmenin kuruldugu COTIF-CIM kapsaminda yüklemeden önce 

teslim gerçeklesmisse tasima sözlesmesi konvansiyona tabi olacaktir. Bu asamada 

yükleme veya bosaltmanin gerçeklestirilip gerçeklestirilmedigi hususu önemli 

olmayacak; esyaya bakim ve gözetim borcunun kimde olduguna bakilacaktir. Eger 

tasiyicida ise burada COTIF-CIM çerçevesinde sorumluluk belirlenecektir. Buna karsin 

tasimadan vazgeçilirse, esyanin tasiyicida bulunmasi gayesi degismekte ve artik kira 

hükümleri  devreye girmektedir438. 

Yükleme ve bosaltmanin tasiyiciya ait olmadigi ve teslimin yüklemeden sonra ve 

bosaltmadan önce vaki oldugu hava tasimalari bakimindan VK’da özel bir düzenleme 

bulunmamaktadir. Bununla birlikte VK m. 18/4 uyarinca esyanin tasiyicinin denetim ve 

gözetiminde bulunmayacagi gerçegi karsisinda bu asamada konvansiyon bakimindan 

sorumlulugu gündeme gelmeyecektir439. Yükleme ve bosaltma sirasinda konvansiyon 

disi ve ulusal hukuka tabii haksiz fiil ya da sözlesmesel sorumlulugun gündeme gelmesi 

de mümkündür 440. Gerek tasimanin niteligi ve gerekse sorumlu olunan süreç dikkate 

alindiginda VK, COTIF-CIM, HK, BM-CK ve CMR’ye tabi tasimalarda eger özel bir 

akti düzenleme veya ticari teamül yoksa yükleme, bosaltma ve istifleme borcunu da 

tasiyicinin üstlendigi varsayimindan hareket edilmek gerekir441. Buna karsin, LK ve 

                                                                                                                                                                                               
meydana gelen sorumluluk dogurucu olaylarda konismento klozlari ve faaliyet sahasi prensibine göre 
sorumluluk tayininde bulunulacaktir (M. Fehmi Ülgener, “Bekleme Süreleri ile Ilgili Bazi Hukuki 
Sorunlar ve Yargitay Kararlari”  Gündüz Aybay’in Anisina, DHD, Y.5, S.1-4, Ocak-Aralik 2000, 
Istanbu l, 2002, s.14; Aybay/Biçen, a.g.e., s.398). 

437  Bkz.: Ikinci Bölüm 2.2. 
438  Postacioglu, a.g.e., s.874. 
439  Kural olarak ise tasiyicinin yüklemeden önce ve bosaltmadan sonra da esyaya tasarruf imkani oldugu, 

ve bakim-gözetim borcunun devam ettigi ölçüde tasima süreci devam etmekte ve ilgili konvansiyon 
çerçevesinde sorumlu olunmasi esastir (Lord McNair, a.g.e., s.138 vd.). 

440  Örnegin gönderenin yüklemesine, bir akit ile yardim ederken verdigi zarardan sözlesme uyarinca; akit 
disi yüklemeye müdahalesinden ise haksiz fiil hükümlerine göre sorumlu olabilecek tasiyici ya da 
adamalarinin sorumlulugu sinirsiz ve ulusal hukuka göre tespit olunmak gerekir.  

441  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.81; Kindred/Brooks, a.g.e., s.26; Tetley, A Commentary, s.7. 
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LVK’da benimsenen yüklenmeden bosaltmaya kadar geçen süreçten sorumluluk 

prensibi geregi yükleme gönderene; bosaltma ise tasiyiciya ait bir yükümlülük olarak 

telakki edilmek gerekir.  

7. YARDIMCILARIN FIILLERINDEN DOGAN ZIYA VE/VEYA HASAR 
SORUMLULUGU 

7.1. Genel Olarak 

Tasima, tasiyicinin ayni zamanda birden çok tasima sözlesmeleri aktetmesi, 

tasima araci sayisi ve çapli bir isletme faaliyeti olmasi nedeniyle sahsa bagli bir borç 

degildir ve ifasinda yardimci ile adamlar kullanmayi gerektirmektedir442.  Tasiyicilar 

genellikle tüzel kisiligi haiz sirketlerden olusmakta ve bunun sonucu olarak tasima isini 

fiilen müstahdemleri gerçeklestirmektedir. Bunun yaninda  tasiyicilarin fiilen tasima 

isiyle istigal etmesi sart degildir. Tasima taahhütlerini baskaca tasiyicilarla yaptiklari 

sözlesmelerle de yerine getirebilmektedirler443. Bu çerçevede gerek CMR ve gerekse 

diger konvansiyonlar özel olarak yardimcilar ve bunlarin fiilleri do laysi ile tasiyicinin 

sorumluluguna iliskin düzenlemeler getirmektedirler444.  

CMR m.3 düzenlemesi ile yardimci ve istihdam edilenlerin ve tasimada 

hizmetlerinden yararlandigi kisilerin445 hareket ve hareketsizliklerinden tasiyicinin kendi 

hareket ve hareketsizligi gibi sorumlu olacagi hükme baglanmistir446. CMR m.3, Türkçe 

metinde açikça tasiyicinin çalistirdigi kisilerden ve tasimanin gerçeklestirilmesinde 

yararlanilan diger kimselerden bahsetmektedir. Görüldügü üzere istihdam edilenlerin 

                                                                 
442  Sabih Arkan, “CMR Hükümlerine Göre Yardimcilarin Fiillerinden Dogan Sorumluluk”, Prof. Dr. 

Yasar Karayalçin’a 65inci Yas Armagani, Ankara, 1988, s.320; Sözer bu kisileri “Tasiyanin 
…sorumlulugunu temsil ettigi kisiler” olarak kullanmaktadir (Sözer, Mukayeseli Bir Inceleme, 
s.110). 

443  Ulusal tasimalar için bkz. Kaya, Gecikme, s.81 vd. 
444  VK m.20 açisindan bkz. Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.426. 
445  Ulusal tasimalar bakimindan yardimci ve çalisanlar “tasiyicinin kullandigi kimseler ve “maiyetinde 

çalisanlar” TTK m.782’de düzenlenmis olup; iki grup çalisan ayri degerlendirilmek gerekmektedir 
(Kaya, Gecikme , s.83 - 84). 

446  Bu düzenleme emredici niteliktedir ve ulusal hukukumuzdaki BK m.100 düzenlemesinde oldugu gibi 
tamamen ya da kismen bertaraf edilebilmesi mümkün degildir (BK 100 düzenlemesi hakkinda bkz. 
Akman, a.g.e., s.74-75). 
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tasimaya katilmasi sart olmadigi halde; diger kisilerin tasimada yararlanilan kisiler 

olmasi halinde tasiyici kendi fiilileri gibi bu kisilerin fiillerinden de sorumlu olacaktir447. 

CMR m.34-40’ta da tek bir tasima sözlesmesi ile baskaca tasiyicilarla birlikte tasimanin 

gerçekles tirilmesine iliskin düzenlemelere yer verilmis olup; bu iki husus ayri ele 

alinmak gerekmektedir.  

Yardimcilar bakimindan benzer düzenleme getiren COTIF-CIM m.50/1 uyarinca 

da tasiyici tasimada kullandigi kisilerin ve kendi çalistirdigi kisilerin hareket ya da 

hareketsizliklerinden sorumlu tutulmaktadir 448. Burada da tasimada yararlanilan kisiler 

ile tasiyicinin çalistirdigi kisiler ayri kategori olusturmakla birlikte sorumluluk 

bakimindan tasiyici her ikisinde de ayni konumdadir.  

VK bakimindan, ayni sekilde tasiyicinin yardimci ve adamlarinin kusuru ile yol 

açtigi zararlardan sorumlulugu esastir. Paralel düzenlemelerle HK ve BM-CK; 

tasiyicinin adamlari, yardimcilari ve sözlesmesel olarak kurulan iliskilerle 

hizmetlerinden yararlanilan kisileri bu kapsamda ele almaktadir 449. Bu kisilerin fiil veya 

fiilsizliklerinden dogan sorumluluk gerek kendileri açisindan haksiz fiil sorumlulugu 

olarak gerekse tasiyici açisindan akdi sorumluluk ola rak, ilgili konvansiyonlara 

tabiidir450.  

Yapilan açiklamalar, LK ve LVK açisindan teknik kusur bakimindan geçerli 

degildir. Zira, burada yardimci ve adamlarin ticari kusurundan sorumluluk ayni sekilde 

tasiyani baglamaktaysa da; tasiyan , yardimcilarin teknik kusurlarindan kendi kusuru 

gibi sorumlu tutulmamistir. Tasiyanin kendisi ise teknik ve gerekse ticari kusur ayrimi 

yapilmaksizin sorumludur. Buna karsin LK’dan farkli olarak, LVK ile getirilen 

düzenlemeler ile tasiyanin yardimcilarinin ve adamlarinin esyaya yönelik fiillerinden 

sorumlulukta tasiyanin kendi fiillerinden sorumluluk gibi sinirlandirilmis ve 

konvansiyon kapsamina alinmistir. 

                                                                 
447  Glöckner, a.g.e., s.97. 
448  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.159-160. Yazar, bu kisilerin “fiillerinden” söz etmekte ise de 

konvansiyon metninde bu kisilerden denilmektedir. Kastedilen bu kisilerin hareket ya da 
hareketsizlikleri olsa gerektir.  

449  HK m. 5/4-a-i), BM-CK m.4/2; Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima , s.41. 
450 Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.88; Sözer, TSHK Hükümleri, s.49. 
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7.2. Istihdam Edilen ve Sürekli Hizmetlerinden Yararlanilan Kisiler 

CMR, Türkçe çeviride birinci kategori olarak sadece istihdam edilenlere yer 

vermistir451. Buna karsin, günümüzde artik bir çok hizmet baskaca kisilerden satin 

alinmakta ve sürekli sözlesmelerle hizmetler bagimsiz üçüncü kisilerden tedarik 

edilmektedir. Bu durumda istihdam iliskisi yaninda istisna iliskisi ile de hizmet tedariki 

halinde bu isleri yapanlar aynen istihdam edilen gibi degerlendirilmek durumunda 

kalmaktadir. Ingilizce metinde açikça belirtilen agent and servant ibarelerinin de 

gösterdigi tasiyicinin yetkili organlari yaninda gerçek bir hizmet iliskisi ile 

çalistirilanlari ve sözlesmeli olarak hizmetinden yararlanilan üçüncü kisileri kapsayacak 

sekilde degerlendirilmelidir 452.  Burada kastedilen sözlesmeli çalisma halinde; tasimada 

yararlanma sarti aranmayacak; örnegin, tasiyicinin yemek veya  güvenlik isini devrettigi 

kisiler bu kapsamda degerlendirilecektir. Diger kimseler olar ak tanimlanan ve bizim 

yardimcilar kavramini tercih ettigimiz kisiler için ise somut tasimada yararlanilan kisiler 

olmasi kosulu aranacaktir.  Bu nedenle sözlesmeli iliski içinde bulunulan üçüncü 

kisilerin birinci kategoride yer almasi önem tasimakta olup, bagimlilik ilisk isi içinde 

çalismayan kisiler  sözlesmeli olmalari halinde de istihdam edilenlerle birlikte 

degerlendirilme lidir. Arkan tarafindan, bu kisilerin zaten diger kisiler içinde yer 

almasindan dolayi istihdam edilenler ile bir ele alinmasinin sart olmadigi görüsüne 

katilmamaktayiz453. Zira tasimaya katilmasalar bile, kendilerine verilen görevleri ifa 

ederken vaki kusurlarindan454 tasiyicinin sorumlu olmasi gerektigi kanaatindeyiz. 

                                                                 
451  Fransizca “prepose” teriminden hareketle bagimlilik iliskisi içinde hizmet akti ile çalisanlarin burada 

kastedildigi ileri sürülmektedir (Arkan, CMR’ye Göre Yardimcilar , s.321). 
452  Messent/Glass, a.g.e., Nr.3.6; Arkan, CMR’ye Göre Yardimcilar , s.321; Burak Adigüzel, Karayolu 

ile Yapilan Tasimalarda Tasiyicinin Ziya ve Hasardan Dogan Sorumlulugu, Istanbul, 2003, s.105. 
Ayrintili bilgi ve açiklamalar için bkz. Ecehan Yesilova, Tasiyicinin CMR Hükümlerine Göre 
Yardimci Sahislarinin ve Müteakip Tasiyicilarin Eylemlerinden Dogan Sorumlulugu, Ankara, 
2004,  s.48 vd. 

453  Arkan, istihdam edilenler ile sözlesmeli olarak hizmetlerinden yararlanilan 3. kisiler ayri 
degerlendirilseler bile bunlarin diger tasimada yararlanilan kisiler kategorisine girecegini söylemekte; 
bu nedenle birinci kategoriyi genis tutmak ihtiyacinin bulunmadigina deginmektedir. Oysa bu 
kategoridekilerin tasimada kullanilmalari zorunlu degilken ikinci kategori kisilerin tasimada yer 
almalari gerektigi için farkli sonuçlar dogabilecektir (Arkan, CMR’ye Göre Yardimcilar, s.321; 
Yesilova, a.g.e., s.55).  

454  Arkan, CMR’ye Göre Yardimcilar, s.326. 
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Önemli olan hizmet alma ve hizmet saglama olup bunun bagimsiz ya da bagimli bir 

iliski içinde olmasi belirleyici degildir. Bu hizmetin ise tasima ile dogrudan ilgisi 

bulunmasina da gerek yoktur.  

Tasimaya aktif olarak katilmama, konvansiyonlara göre söz konusu kisilerin 

sorumluluktan kurtulma sebebi ise de; haksiz fiil sorumluluklari ve tasiyicinin bunlarin 

fiillerinden dolayi sorumlulugu bakidir. Bu kisiler bagimsiz tasiyici degil bagimsiz diger 

is ve islemleri yapan; fakat sözlesmeli olarak tasiyiciya hizmet saglayanlardir. Adigüzel, 

burada bagimsiz tasiyicilarin kavram içine sokulamayacagini belirtmesine karsin; söz 

konusu hizmet satin almalarinda hizmet saglayanlarin statüsüne deginmemektedir455. 

Buna karsin, hizmet satin alinmalarinda sunulan hizmetin içerigi ne olursa olsun 

istihdam edilenlerle birlikte degerlendirilmesi gerekmektedir 

COTIF-CIM açisindan da ayni yorum ve açiklamayi yapmak mümkündür. Her 

ne kadar m.50§1’in çevirisinde memurlar kavramina yer verilmisse de burada kastedilen 

çalisanlardir456. Bunlarin tasima sözlesmesinin ifasi sürecindeki hareket veya 

hareketsizliklerinden tasiyici sorumlu olacaktir. Tasima sözlesmesinin kurulmadigi 

durumlarda ise bu yardimcilarin fiillerinden dogan sorumluluk o ülke milli hukukuna 

göre tespit olunacaktir457. Türk hukuku bakimindan burada sözlesme öncesi kusur ya da 

haksiz fiil sorumlulugu gündeme gelecektir.  

COTIF-CIM m.50§2 ile, baskaca hizmetinden yararlanilanlarin kim adina hizmet 

üretiyorsa, onun hesabina is yapiyor sayilacagi açikça hükme baglanmistir458. Bu 

kisilerin tasiyicinin çalisani olmasi da sart degildir, hizmetinden yar arlanilma yeterlidir. 

                                                                 
455  Adigüzel, a.g.e., s.106. Kanaatimce hizmet saglama gerek istihdam iliskisi ile gerekse hizmet satin 

alma yoluyla olsun fark etmemeli ve kavram Ingilizce metindeki gibi anlasilmalidir.  
456  Hizmet iliskisinin türü, niteligi ve süresi gibi unsurlarin her hangi bir önemi yoktur (Arkan, Demiryolu 

Tasimalari, s.160).  
457  Culpa in contrehendo  sorumlulugu da bu kapsamda milli hukuka tabii olacaktir. Zira, sözlesme 

kurulmus olmak sartiyla culpa in contrehendo  sorumlulugu esas itibari ile sözlesmenin hukukuna tabii 
ise de; sözlesmenin kurulmasi sarti henüz konvansiyonun uygulama sartlarindan biri olarak 
gerçeklesmemistir (Arkan , Demiryolu Tasimalari, s.162; Aksi fikir  ve CMR m. 28 uygulamasi için 
bkz. Glöckner, a.g.e., s.106). Kanaatimizce, burada sözlesmenin kurulusundaki özel nitelik geregi 
demiryolu tasimalari için culpa in contrehendo sorumlulugu  konvansiyon disinda kabul edilse dahi; 
diger konvansiyonlar açisindan sorumluluk ilgili konvansiyon kapsaminda ve ancak sözlesme disi 
taleplere iliskin hükümler çerçevesinde degerlendirilmek gerekir.   

458  Türkçe metin için bkz. Eksi, a.g.e., s.505. 
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Özellikle hamule senedi düzenleme, tasiyicinin yükümlülügünde olan sair hizmetleri 

gönderenin talebi üzerine yapma, gönderenin islerine katilma gibi durumlarda  

tasiyicinin çalisanlari da tasiyicinin yardimcisi olarak kabul edilmeyecektir. Bu kisiler 

kimin talebi ile bu isi yapiyorsa onun yardimcisi hükmündedir. Aralarindaki iliskinin 

hukuki niteligi de COTIF-CIM degil ulusal hukuka göre tespit edilecektir.   

Bu özel düzenleme karsisinda gönderenin her hangi bir talebi olmaksizin 

gönderene yardim eden ya da onun için bazi is ve islemlerde bulunan tasiyicinin 

çalisanlarinin ve hizmetinden yararlandigi kisilerin hareket ve hareketsizliklerinden artik 

tasiyici sorumlu olacaktir. Zira, bu kisilerin gönderen adina hareket ettigi iddiasi için; 

özel olarak talepte bulunulmasi sarti aranmistir459.  

VK açisindan da m.25A hükmü geregi tasiyici yardimcilarina karsilik tasiyicinin 

isçileri ve temsilcileri kavramlarina yer verilmis oldugundan, ayni sekilde genis ele 

alinmasi esastir. Burada özellikle 2. fikradan ayni sebeplerle tasiyicinin da dava ve takip 

edilecegi anlasilmaktadir. Tasiyicinin hizmetinde olsunlar ya da olmasinlar tasimada 

görev alan tüm kisiler bu kapsamda degerlendirilmek gerekir460. Türkçe çeviri açik bir 

sekilde çalistirmadan söz etmekte ise de; günümüzde ana is konusu disindaki bir çok 

hizmetin üçüncü kisilerden temin edildigi gerçegi karsisinda lafza siki bagli kalmamak 

gerektigi kanaatindeyiz461. Tasiyici yaninda bu kisilere de dava yöneltilirse, görevleri 

sahasinda faaliyette bulunduklarini ispatlamakla, konvansiyon hükümlerinden 

yararlanma imkani taninmistir.  

Daha sonraki düzenlemeler olan HK m.5§1 ve m.10§1 ve BM-CK m.16§1 

düzenlemeleri ayni sekilde olup; çalisanlar ve yardimcilara ek olarak hizmetinden 

yararlanilan kisiler ve fiilen tasimanin birakildigi kisiler de fiillerinden sorumlu olunan 

yardimci kapsaminda degerlendirilmistir 462 LK ve LVK m.4§2’den ise çiakrilabilecek 

                                                                 
459  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.164. 
460  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.206 vd.; Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.427. 
461  Ayni yönde bkz. Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.206. Karsi fikir için bkz, Arkan, CMR’ye Göre 

Yardimcilar , s.320; Akinci, a.g.e., s.199; Yesilova, a.g.e., s.57  
462  HK açisindan da  yardimci ve adamlarin tasimanin ifasi sürecine katilmis olmasi geregi hakkinda bkz. 

Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.120-121. 
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sonuç yangin hariç yardimcilarin ticari kusurundan tasiyanin sorumlu olacagi; teknik 

kusurundan ise sorumlu olmayacagi seklindedir463.  

7.3. Ifa Sürecinde Yardimci Kisiler 

7.3.1. Genel Olarak 

Ifa sürecinde yardimci kisiler, tasimanin sözlesmede belirtilen tasiyici tarafindan 

yerine getirilmesinde yardimci olabilecegi gibi akti tasiyicinin tasima taahhüdünü 

üstlenerek bizzat yerine getiren alt tasiyici olarak dahi karsimiza çikabilirler464. Bu 

kisilerin eylem ya da eylemsizlikleri tasiyicinin eylem ya da eylemsizligi sayilacak ve 

tasiyici sorumlu olacak; ayrica tasiyicinin kusuru var mi yok mu arastirmasi 

yapilmayacaktir465. Sözlesme geregi yükleme ve bosaltma gibi faaliyetlerin esyanin 

ilgilisinin yükümlülügü oldugu durumlarda tasiyicinin yardimcilarinin bu islemlere 

katilmasi halinde artik söz konusu kisiler tasiyicinin degil esyanin ilgilisinin yardimcilari 

sayilacak; dolaysiyla tasiyici yükleme ve bosaltmaya iliskin sorumluluktan kurtulma 

sebebinden yararlanabilecektir466.  

CMR m.3; ayrica tasimada yararlanilan diger kisilerden de söz etmektedir. 

Burada kastedilen kisiler münferit tasimada yararlanilan kisilerdir467. Ister sürekli bir 

iliski ile isterse sadece münferit tasima ile ilgili olsun tasiyiciya söz konusu tasimada 

yardim eden bu kisilerin eylem ya da eylemsizliklerinden de tasiyici kendisinin eylem ya 

                                                                 
463  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.114. 
464  Arkan, CMR’ye Göre Yardimcilar, s.323. 
465  Arkan, CMR’ye Göre Yardimcilar , s.330. Bu durumda TTK m.782’nin aksine yardimc inin 

kusurunun degil fiilinin tasiyicinin fiili sayilmasi söz konusudur. BK m.100 ile paralel bir 
düzenlemedir. Yesilova, a.g.e., s.87. Ancak yardimcinin kusurlu olmasi halinde de fiili yine tasiyicinin 
fiili addedilecek ve kendi fiili gibi tasiyici sorumlu olmaya devam edecektir (Sözer, TSHK 
Hükümleri, s.58-59; Adigüzel, a.g.e., s.112).  

466  Glöckner, a.g.e., s.98. 
467  Nejat Tüzün, Kara ve Hava Tasima Hukuku, Ankara, 1972, s.40. Yazar burada TTK m. 782 

açisindan hizmetinden yararlanilan kavramini tespit için ayni sonuca varmaktadir. CMR m.3’ün ikinci 
kategorisi içinde özel olarak tasimada yararlanilan kavrami ayni sonucu dogurmaktadir. 
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da eylemsizligi gibi sorumlu olacaktir468. Burada önemli olan tasima  isinde yardimindan 

yararlanilan kisilerin varligidir.   

COTIF-CIM açisindan da tasimanin yerine getirilmesi için yararlanilan kisileri 

ayni sekilde degerlendirmek gerekmektedir. Ancak burada isin dogasi geregi müteakip 

tasima söz konusu olmakta ve alt tasimaya iliskin açiklamalar uygun düsmemektedir. 

COTIF-CIM m.35§2 uyarinca müteakip tasiyicilar; hamule senedi ve esyayi tesellüm ile 

sorumluluk sistemine dahil olmaktadirlar. Listeye kayitli su ve karayollarinda tasimaya 

katilanlar açisindan da ayni degerlendirmeyi yapmak gerekir. Bunlar müteselsilen 

tasiyici ile birlikte sorumludurlar ve COTIF-CIM m.50 anlaminda yardimci degildirler. 

Kendilerine de m.55 §3 uyarinca dava ve talep haklari yöneltilebilir 469.  

Tasiyicinin tasima isini bir baskasina gördürmesi, yüklemeyi üstlendigi bir 

tasima sözlesmesinin ifasi sürecinde yüklemeyi bir baska kisiye yaptirmasi, tasiyicinin 

tasimanin gerçeklestirilmesi için yakit tedarikinde bir baska kisiden yararlanmasi, 

tamamen bu diger kisiler kapsaminda degerlendirilmek gerekir. Bu kisilerin eylem veya 

eylemsizliklerinden de tasiyici kendi eylemi ya da eylemsizligi gibi sorumlu olacaktir470. 

Yardimci sahis olmanin temel sarti tasima sözlesmesinin ifasi için ve o süreçte belirli bir 

isin söz konusu kisi tarafindan üstlenilmesi ve yerine getirilmesi geregidir471.  

Deniz tasimalari bakimindan da; LK, LVK ve  HK açisindan tasiyicilarin 

tasimada kullandiklari yardimcilar; tasiyici olmamakla birlikte kusurlarindan tasiyici 

                                                                 
468  Her ne kadar bu kisiler tasiyiciya bagli veya sürekli bir akti iliski ile hizmetinden yararlanilan üçüncü 

kisilerden degil ise de; münferit tasimanin sona ermesi ile sona eren bir yardim iliskisinin varligi da 
sart degildir. Aksi fikir, Yesilova, a.g.e., s.58. Yazar münferit tasimada yardimci olan ve tasima isinin 
tamamlanmasi ile son bulan bir iliskinin varliginin sartmis gibi aranmasi geregine deginmekte ise de 
hüküm bu sekilde dar yorumlanamaz. Hele de diger akti hizmet saglayicilari ilk kategoride saymayan 
yazar burada da bu denli dar bir yorumda bulununca söz konusu kisilerin durumunu sorumluluk disi 
birakmis gözükmektedir.  

469  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.161. 
470  Istihdam ve sürekli hizmet iliskisinde olunanlarin eyleminin tasimanin gerçeklestirilmesine yönelik 

olmasi aranmayacak iken; burada söz konusu eylemlerin tasimada görev alan kisilerin eylemi olmasi 
gerekir (Adigüzel, a.g.e., s.111). Yazar yanlis bir sekilde istihdam edilenlerin dahi tasimaya katilmasi 
gerektigini belirtmektedir. Oysa tasimaya katilmaksizin yapilan eylemler dahi tasiyicinin eylemleri 
sayilacaktir.   

471  Yesilova, a.g.e., s.60. Yine, istisna akitlerinde müteahhit yeterli nitelikte bir malzeme ile isi yapmaktan 
sorumlu ise de bu malzemenin yapimindan sorumlu degildir. Malzemeyi tedarik etme borcu altinda ise 
de malzemeyi yapan ya da satan kisi asil taahhüdün yerine getirilmesinde BK’nin m.100 anlamin da ifa 
yardimcisi olarak degerlendirilemez (von Tuhr, a.g.e ., s.593-594).  
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sorumludur. LK ve LVK bunlar açisindan teknik kusuru sorumluluk sebebi saymazken 

diger konvansiyonlarda her türlü teknik ya da ticari kusur ayni sekilde sorumluluk 

sebebi olarak belirtilmistir472. Ancak kasitli hareketlerinden dolayi LK’dan farkli olarak 

LVK m.4bis ve HK m.7 çerçevesinde tasiyicinin yardimcilarina karsi da sorumlulugun 

yöneltilebilecegi düzenlenmistir. Bu kisilerin sorumlulugunun kasit ve esdeger agir 

kusur halinde sinirsiz olacagi ve hatta sorumlu luktan kurtulma sebeplerinden 

yararlanamayacagi hükme baglanmistir.  

LK düzenlemesinin uygulandigi tasimalarda ise tasiyicinin adamlarinin da sinirli 

sorumluluktan yararlanmasi için konismentoya Himalaya klozu473 konulmakta ve 

böylece tasiyicinin yardimci ve adamlarinin da kurallarda yer alan sinirlama ve kurtulma 

sebeplerinden yararlanmasi saglanmaktadir. Bu klozun geçerli olabilmesi için her 

halükarda konismento, yol belgesi veya tasima sözlesmesini tevsik eden belgeye kayit 

edilmis olmasi gerekmektedir. Aksi halde geçerli bir klozdan söz edilemez474. LVK 

m.4bis, bu klozu konvansiyon kurali haline getirmis gözükmekle birlikte; alt tasiyicilar 

için özel olarak Himalaya klozuna yer verilmesi mümkündür475. Buna karsin alt tasiyici, 

zaten yardimci konumunda degerlendirilmek ve alt tasiyicinin klozdan faydalanacagina 

iliskin kaydin yer almasini sart kosmamak gerekir.   

HK m.5/1 düzenlemesi de tasiyanin yardimci ve adamlarinin kusurundan kendi 

kusuru gibi sorumlu olmasini düzenlemektedir. Bu kapsamda yapilan açiklamalar gerek 

adamlari ve gerekse yardimcilar açisindan oldugu kadar; tasima ifasi sürecine katilanlar 

açisindan da geçerlidir476. 

                                                                 
472  Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.427. 
473  E. Palmer, “The Stevedore’s Dilemma; Exemption Clauses and Third Parties”, JBL, 1974, s.101; 

Himalaya Klozu, konismentoya konulmakla tasiyan yaninda adamlari ve yardimcilarinin da 
konismentonun tabi oldugu konvansiyonda yer alan sorumluluga iliskin sinirlama ve kurtulus 
imkanlarindan yararlanmasini saglamaktadir. Özellikle LK açisindan böylesi bir kloza ihtiyaç 
duyulmustur. LVK ile zaten bu kisiler konvansiyon hükümlerine tabi kabul edilmistir (David G. 
Powles, “The Himalaya Clause”, LMCLQ, 1979, s.331vd.). 

474  Powles, Himalaya, s.345. 
475  Alt tasiyicilarin kusurlarinin da bu kapsamda degerlendirilebilmesi için klozun kapsami dahilinde 

oldugu ayrica belirtilmelidir kanaati için bkz. Powles, Himalaya, s.337.  
476  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.115-116. 
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BM-CK m.15 geregi tasima sözlesmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini 

yerine getirirken tasiyicinin yararlandigi kisilerin hareket ya da hareketsizlikleri sanki 

tasimayi taahhüt edenin hareketi veya hareketsizligiymis gibi kabul edilmektedir. Bu 

durumda tasiyicinin sorumluluguna gidilebilecektir. Buna ek olarak; BM-CK m.21 

geregi kasit ve kasta esdeger kusurun varligi halinde tasiyici; bu yardimci ve adamlari ile  

hizmetinden yararlanilanlar yaninda sinirsiz sorumlu olacaklardir. VK’da oldugu gibi 

BM-CK m.20’de tasiyicinin adamlari ve yardimcilarina karsi akit disi sorumlulugun 

yöneltilebilecegi öncelikle belirlenmis; söz konusu kisilerin karma tasima sözlesmesi 

çerçevesinde hareket ettiklerini ispatla sorumluluktan kurtulmalari da mümkün 

kilinmistir. 

Kisacasi çalistirilan ve hizmetinden yararlanilanlardan farkli olarak ifa sürecine 

katilanlarin sorumluluktan kurtulmasi için görevlerini yaptiklarini ispatla da 

sorumluluktan kurtulma imkani vardir. Özellikle bu kisilerin ayirt edilmesi sorumluluk 

sonrasi rücu iliskilerinde önemi haizdir.   

7.3.2. Tasima Isinin Baskasina Gördürülmesi - Alt Tasiyici ve Fiili Tasiyici 

CMR m.3 kapsaminda özel olarak açiklanmasi gereken tasiyicinin tasima isini 

baskasina gördürmek üzere yeni bir tasima sözlesmesi akdederek esyayi tasitmasi 

mümkündür.. Burada yardimcidan öte alt tasima sözlesmesi ile ve alt tasiyici tarafindan 

ifa edilen tasima edimi söz konusudur477. 

Tasima sözlesmesinde gönderen tarafindan yasaklamama veya taninmis yetkiyle 

tasiyicinin baska tasima sözlesmesinin göndereni olarak esyayi tasitmasi halinde alt 

tasima sözlesmesinden söz edilecektir. Alt tasiyici seçiminde, agirlastirilmis tasiyici 

özeni gösterilmelidir478. Esyanin ilgilisi bakimindan iliskileri degerlendirdigimizde, ilk 

                                                                 
477 Ulusal tasimalar bakimindan TTK m.787’de yer alan düzenleme aslinda münferit ve bagimsiz tasima 

sözlesmeleri iler yapilan tasimalarda kimlerin akti iliskide sorumlu olduguna iliskindir. Fiili ve alt 
tasima iliskisinin varligi halinde ise sadece akdi tasiyiciya sorumlulugun tevcih edilecegi dogru olarak 
ortaya konulmaktadir (Ülgen,“Tasima Hukuku” 40.Yilinda TTK, s.240). 

478  Burada basiretli tacir özeni yetmez. Buna karsin Yarg. 11.HD’nin 06.06.2002 tar., 5434 E. ve 5832 K. 
sayili kararinda “…Ara tasiyicilarinda tasimanin bir bölümünde alt tasiyici kullanmalari durumunda, 
bu alt tasiyicilarin seçiminde basiretli bir tacir gibi davranmalari zorunludur” seklinde verilen karar 
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tasimayi taahhüt eden akti tas iyici, sonraki tasiyicilar ise alt tasiyici olarak tanimlanmak 

gerekir 479. Bu sonraki tasiyicilar, esyanin ilgilisine göre gerçek ve akti tasiyicinin 

yardimcisi; yani tasima isinin yapilmasinda yararlanilan kisiler gibidir. Çünkü bu tasiyici 

ile gönderenin her hangi bir akti iliskisi bulunmamaktadir480 . CMR, bir alt tasiyici 

kavramina yer vermemekte ise de tasiyicinin üstlendigi tasima isini bir baskasina 

gördürmesi sözlesme ile yasaklanmadigi sürece tasiyici edimini bir baskasina ifa 

ettirmekte serbest olacak tir481.   

Fiili tasimayi yapan tasiyicinin esas tasima sözlesmesinde her hangi bir sekilde 

tasima taahhüdü yoktur. Ancak akti tasiyicinin tasima edimini yerine getirmesine yardim 

etmektedir. Alt tasiyici, akti tasiyiciya karsi sorumlulugunu yerine getirirken talimatlari 

akti tasiyicidan almakta ve onunla yaptigi sözlesmeye göre hareket etmektedir. Böylece, 

alt tasiyicinin eylem ve eylemsizlikleri tasiyiciyi kendi fiilleri gibi baglamakta ve 

sorumlulugunu dogurmaktadir 482. Esyanin ilgilisinin alt tasiyici ile bir akti iliskisi yoktur 

                                                                                                                                                                                               
basiretli tacir özenini yeterli görmüstür.  . Buna karsin, alt ya da müteakip tasiyici seçiminde 
gösterilmesi gereken özen basiretli tacir özeni degil; daha agir öznellestirilmis tasiyici özeni 
aranmalidir (YKD, C.28, S.11, Kasim 2002, s.1669). 

479  Gönderenden hareketle yapilan tanima göre, eger tasimanin devredildigi ve gerçeklestirildigi iliskide 
tasiyici, müteakip tasiyici olarak nitelendirilemiyor ise bu durumda alt tasiyicidir ve yardimci 
statüsündedir (Yesilova, a.g.e., s.58, dn.102). Bunun aksine tasiyandan hareketle tasimayi devir alanin 
asil tasiyan, gönderenle tasima sözlesmesi yapanin ise alt tasiyan oldugu sonucuna da varilabilir 
(Fehmi Ülgener, “Alt/Üst Tasima Sözlesmelerinde Navlun Ödenmesi-Konismento Düzenlenmesi Ilgili 
Bir Mahkeme Karari”, DHD, Y.4, S.1-2, Mart-Haziran 1999, s.93; Sezer Ilgin, “Alt Navlun 
Sözlesmeleri ve Üst Tasiyan Ile Alt Tasitanin Birbirlerine Karsi Hukuki Durumlari”  
Yayinlanmamis Doktora Tezi, Istanbul, 1993, s.5; a.y., “Alt Navlun Sözlesmeleri ve Konuya Iliskin 
Yargi Kararlarinin Degerlendirilmesi”, SHD, Y.2, S.2-3, Haziran-Eylül 1997, s.39 vd.). Bu son yazar 
fiili tasimayi yapan kisiyi asil tasiyan olarak nitelemekte ise de; kanaatimizce sorumlulugun esyanin 
ilgilisine karsi üstlenildigi sözlesme ve tasima senedi dikkate alindiginda asil tasiyan sözlesmede 
taahhütte bulunan olarak kabul edilmek gerekecektir.  

480  Yarg. 11. HD’nin 07.04.1995 tar., 1996/3328 E. ve 5110 K. sayili kararinda “…navlun sözlesmesinin 
ifasinda kullanilan ve anilan sözlesmenin icrasi kendisine birakilan üst tasiyici…tasiyicinin adami 
degil yardimci sahsidir.Bilimsel ögretideki  baskin olan görüs de bu dogrultudadir” denilmektedir 
(DHD, Y.2, S.2-3, 1997, s.128-129). 

481  CMR’nin aksine TTK m.784’te özel olarak alt tasimaya iliskin sorumluluk düzenlenmis ve alt 
tasiyicinin kusurundan da kendisi gibi tasiyicinin sorumlu olacagi hükme baglanmistir. CMR m.3 
kapsaminda ayni uygulama esastir. 

482  Ancak VK’yi degistiren ve Türkiye’nin taraf olmadigi 1961 tarihli Guadalajara Protokolü 2. 
maddesinde ve yine HK fiili tasiyiciyi da esyanin ilgilisi karsisinda sözlesmesel olarak sorumluluguna 
gidilebilecek tasiyici olarak kabul etmektedir (Tetley, A Commentary, s.6; A. Özdemir, a.g.e., s.5). 
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ve ona yöneltebilecegi talep hiçbir sekilde sözlesme temeline dayandirilamayacaktir483. 

Kasit ve agir kusuru halinde ise haksiz fiil sorumlulugunun diger yardimcilar ve 

müstahdemlerde oldugu gibi alt tasiyiciya yöneltilmesine engel yoktur484. Buna karsin, 

asil tasiyicinin akti talep ve dava haklarini gönderene temlik etmesine ve böylece akti 

sorumlulugun isletilebilmesine de bir engel bulunmamaktadir.  

Deniz tasimalarinda alt tasima bakimindan LK, LVK ve HK ile ayni sonuçlara 

varilmak gerekir485. Ancak, LK ve LVK m.1 b.a) alt tasiyiciya sadece tasiyicinin 

yardimcilari nazari ile bakarken486; HK alt tasiyiciyi da m.1§1, 10 ve 11 birlikte 

degerlendirildiginde tasiyici yaninda sorumluluguna gidilebilecek fiili tasiyici olarak 

kabul etmektedir. Bu durumda HK bakimindan akti tasiyicinin sorumlulugu aynen 

devam ederken; HK m.10/4 çerçevesinde alt tasiyici, fiili tasiyici sifatiyla diger tasima 

yöntemlerinden farkli olarak müteselsilen sorumluluk altina girebilmektedir487. Ancak, 

talep sahibinin, fiili tasiyicinin sorumluluguna gidebilmek için sorumluluk dogurucu 

olayin fiili tasiyicinin tasima sürecinde meydana geldigini ispat etmesi gerekmektedir488. 

Fiili tasiyicinin sorumlulugu, bu çerçevede HK m. 10/3 geregi sadece konvansiyondan 

kaynakli sorumluluk sebepleri içindir. Özel olarak yazili anlasma olmadikça tasima 

sözlesmesinde ya da konismentoda yer alan düzenlemelerden kaynakli olarak fiili 

tasiyicinin sorumluluguna gidilemeyecektir. 

Bu açiklamalardaki gerek alt tasiyici ve gerekse fiili tasiyici; akti tasiyicinin 

taahhüt ettigi ayni tasima yöntemini kullanmaktadirlar. Farkli yöntemler kullandiklari 

takdirde karma tasima hükümlerine göre sorumluluk tespitinde bulunulabilmesi için akti 

                                                                 
483  Deniz Kaner, Zincirleme Tasimalar , s.12. 
484  Arkan, CMR’ye Göre Yardimcilar, s.336. 
485  Asil tasitan karsisinda ilk akti iliskiye girilen tasiyan, asil tasiyan olarak kabul edildiginde, fiilen 

tasimayi gerçeklestirenlerin navlun alacagi ödenmemis olsa bile, akti tasiyan navlunu almis ise ve 
konismento freight prepaid düzenlenmisse, esyaya kendi navlun alacagi iddiasi ile müdahalesi söz 
konusu olamayacaktir (Ülgener, Alt/Üst Tasima , s.94). Ancak, asil tasitan ile son tasiyani belirleyen 
tasiyan-alt tasitan arasinda geçerli bir sözlesme ve konismentonun varligi sonucuna varilamadiginda 
bunun aksi yönde karar vermek mümkündür (a.e., s.99).  

486  Diamond, a.g.e., s.251. 
487  Fiili tasiyanin adamlari, yardimcilari veya hizmetlerinden yararlandigi kisiler de artik bu kapsamda 

tasiyanin yardimci ve adamlari gibi soru mluluk dogurucu kusur içinde bulunabileceklerdir  (Tetley, A 
Commentary, s.6; Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.119). 

488  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.119. 
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tasiyicinin karma tasima sözlesmesi ile taahhüt altina girmis olmasi sarttir 489. Aksi halde, 

zorunluluk yoksa tasiyicinin akte aykiriligindan söz edilecektir.  

Sonuç olarak; konvansiyonlar kapsaminda, HK m.10 özel düzenlemesi haricinde 

fiili ya da alt tasiyicinin akti bir sorumlulugu söz konusu olmamaktadir. Bunlar sadece 

yardimci statüsündedirler.  

7.4. Müteakip Tasiyici  

Eger tasima sözlesmesine bastan ya da süreç içinde birden çok tasiyici taraf 

olmakta490 ve birden çok tasiyici tarafindan tasima isinin yapilmasi tek bir gönderene 

karsi taahhüt edilmekteyse, müteakip tasimadan söz edilmektedir 491. Müteakip 

tasiyicilarin da her birinin ayni tasima yöntemini kullanmasi gerekmekte olup; farkli 

tasima yöntemleri kullanimi halinde, karma tasima ya da münferit tasima 

sözlesmesinden söz edilecektir492. CMR m.34 ve devami maddelerde altinda bu 

tasimalar düzenlenmistir. Bu kavram için Türkçe çeviride “ortaklasa yapilan tasimalar” 

terimine yer verilmektedir. Burada kastedilen birbiri ardinca gelen birden çok tasiyicinin 

tasima sözlesmesinde belirlenen tek bir tasima edimini ifa etmeleridir493. Bu tasimalara 

zincirleme tasima da denilmektedir494. Bu tür tasima sözlesmelerinde tasiyicilar 

tasimanin tamamindan sorumlu olmaktadir 495. Ancak dava sadece ilk, son ve zararin 

                                                                 
489  Karma tasimanin alt tasimalar toplami oldugu görüsü ve bunun elestirisi için bkz. Arkan, Karma 

Tasimada Hukuki Sorunlar , s.345. 
490 Yarg. 11. HD., 23.09.2004 tar., 2003/14046 e., 2004/8737 K. sayili kararinda: “…CMR.nin 34 ncü 

maddesi uyarinca davalinin bekleme ücretinden taraf olarak sorumlu oldugu gerekçesiyle…” (karar 
elden alinmistir)   seklinde olusturdugu kararda hakli olarak sonraki tasiyicilar gibi tasiyici sifatiyla 
iliskiye katilan acenteyi de akti taraf olarak kabul etmistir. 

491  Müteakip tasima yerine mütevali tasima temrinin kullanildigi da görülmektedir (Arslan, Sorumluluk, 
s.35). 

492  De Wit, a.g.e., Nr.1.23. 
493  Ingilizce metinde geçen successive carriers kavrami ise ortaklasa degil birbiri ardinca gelme karsiligi 

müteakip tasiyici olarak nitelendirilmek gerektigi kanaatindeyiz. Ayni terim için bkz.Yesilova, a.g.e., 
s.121 vd.; Akinci, a.g.e ., s.204.  

494  Inci Deniz Kaner, “Birden Fazla Tasiyici Tarafindan Yapilan Hava Tasimalari (Zincirleme 
Tasimalar)”, Batider, 1992, C.XVI, S.3, s.1 vd; a.y., Konteyner, s.29; Ülgen, Hava Tasima 
Sözlesmesi, s.211. 

495  Yarg. 11. HD’nin 06.06.2002 tar., 5434 E. ve 5832 K. sayili kararinda “…taraflar arasi uyusmazlikta 
uygulanmasi gereken CMR’nin 34. maddesi hükmüne göre, tasima müteselsil karayolu tasiyicilari 
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meydana geldigi andaki tasiyici aleyhine açilabilmektedir. Örnegin, esyanin gönderen 

tarafindan ilk tasiyiciya verilmesi aninda ilk tasiyicinin tüm tasimayi 

gerçeklestirmeyecegi biliniyor ve ilk sözlesme sartlarinda baskaca tasiyicilarinda 

tasimaya katilacagi öngörülüyorsa artik müteakip tasima ve müteakip tasiyicilar söz 

konusudur496. CMR m.36 geregi bu üçünden sadece birine veya birkaçina da davanin 

ikame edilmesi mümkündür. 

Burada tek bir tasima sözlesmesi ile gönderen, tasima isini birden fazla tasiyiciya 

gördürmektedir. Böylece tek bir tasima sözlesmesi geregi sorumlulugun belirlenmesine 

iliskin düzenlemeler getirilmektedir. Gönderen, tasimanin daha basinda yaptigi 

sözlesmede tasiyic ilarin kimler olacagini veya en azindan esyayi teslim alanin 

gönderilene teslim etmeyecegini ve araya baska tasiyicilar girecegini bilmektedir497. 

Artik CMR m. 3 anlaminda yardimci ya da alt tasimadan söz edilemez. Söz konusu olan 

müteakip tasima edimlerinin bir tasima sözlesmesi ile tespit edilmesi ve her bir 

tasiyicinin tasiyici sifatlari ile gönderen karsisinda yer almasidir498. Alt tasimadan farkli 

olarak esyanin ilgililerince; tasiyicilar baslangiçta veya her biri taraf oldugu anda 

                                                                                                                                                                                               
tarafindan yapildigi takdirde, her biri tüm tasimanin yapilmasindan sorumludur” gerekçeleri ile 
bozulmus ve müteakip tasimada müteselsil sorumluluk esasi dogru olarak uygulanmistir (YKD, C.28, 
S.11, Kasim 2002, s.1668-1669). Yarg. 11. HD’nin 31.01.2000 tar., 1999/9768 E. ve 2000/5052 K. 
sayili kararinda da; CMR m.34’te alt -üst tasiyici ayrimi bulunmadigini böylece müteselsil sorumlulugu 
dogru olarak tespit etmistir (Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.159). 

496 Tasima için alinan esyanin Istanbul’dan Sofya’ya kadar A, oradan Cenevre’ye kadar B, oradan 
Amsterdam’a kadar C, oradan da Edinburg’ta bulunan gönderilene kadar D tarafindan tasinmasi ve 
ayni tasima senedinin bütün tasima sürecinde kullanilmasi ve ayni sözlesme ile bütün bu tasiyicilarin 
sadece gönderen ve gönderilene karsi edim ifa borcu altina girmesi halinde müteakip tasima söz 
konusudur. Burada ulusal hukukumuzda TTK m.787 uygulamasi için münferit ve bagimsiz mesafe 
tasimalari kavramina da yer verilmektedir (Ülgen, “Tasima Hukuku” 40.Yilinda TTK, s.240).  

497  Sözer, Mukayeseli Bir Inceleme , s.131; Ahmet Kirman, Havayolu Ile Yapilan Uluslararasi Yolcu 
Tasimlarinda Tasiyicinin Sorumlulugu, Ankara-1990, s.38; Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.66. 
VK açisindan böyle olmakla birlikte TSHK açisindan sadece ilk tasiyicinin sorumlu olacagi hususunda 
bkz. Arslan, Sorumluluk, s.38. 

498  Adigüzel; ara tasiyicilar kavramina yer vermekte ve sanki TTK m.784 düzenlemesi ile CMR m.34 ve 
devami düzenlemesi ve CMR m.3 açisindan tüm ara tasiyicilari tasiyici yardimcilari gibi anlatmaktadir 
(Adigüzel, a.g.e., s.113). Bu anlatim ve kavrayis kabul edilemez. Zira CMR m.34 ve devami ile CM R 
m.3 farkli hususlari düzenlemektedir. Bu iki hususu bir arada düzenleyen TTK m.784, CMR 
uygulamasina bu sekilde tasinamaz. CMR m.34 ve devaminda tek bir tasima sözlesmesi vardir ve 
birden çok tasiyicinin varligi baslangiçta gönderen tarafindan bilinmekte ve sözlesme bunu 
öngörmektedir (De Wit, a.g.e., Nr.2.99). Oysa, CMR m.3’te akti sorumluluk altina giren tek bir 
tasiyici vardir ve o bu edimini devir etmekte ve yardimci kullanmaktadir. 
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bilinmektedir.  Gönderen ya da gönderilen, her bir müteakip tasiyiciya talimat 

verebilmekte ve onlardan akti sorumluluklarina uygun davranmalarini beklemektedir. 

Buna karsin, alt tasimada esyanin ilgilisi akti tasiyicinin yardimcisi konumundaki alt 

tasiyiciya talimat verse bile akti tasiyiciya vermis hükmünde olacaktir. Alt tasiyicinin 

edim borcu üst-akti tasiyiciya karsi iken müteakip tasimada edim borcu gönderene 

karsidir.   

Ayni tasima yöntemini kullansa bile farkli tarihlerde farkli araçlarla ve farkli 

tasiyicilar tarafindan tasima isin yerine getirildigi durumlarda ise müteakip tasimadan 

söz edilemez. Bu durumda her tasiyici ayri tasima sözlesmesine göre tasima isini yapmis 

sayilmalidir 499.  

 

COTIF-CIM m. 35 §2 hükmü geregi müteakip tasima benzeri birden çok tasiyici 

tarafindan tasima ediminin gerçeklestirilmesi halinde tasiyicilarin müteselsil sorumlu 

oldugu düzenlenmistir. Demiryolu tasimalarinda müteakip tasima istisnadan ziyade 

kural olarak karsimiza çikmakta oldugundan CMR’de oldugu gibi ayrica bir 

düzenlemeye gidilmeksizin sadece müteselsil sorumluluktan söz edilmis ve esya son 

tasiyici demiryoluna ulasmamissa dahi  sorumluluguna gidilmesi mümkün kilinmistir500. 

Burada da esas olan ilk, son ve zararin meydana geldigi yer biliniyorsa o yer tasiyicisina 

sorumluluk tevcih edilmesidir. CMR’de oldugu gibi baslangiçta esyanin hangi 

demiryolu isletmelerince tasinacagi ve sonradan sözlesmeye hamule senedi sartlarinda 

katilinacagi bilinmektedir. Ayni hatlar üzerinde birden çok demiryolu isletmesinin 

imtiyazla ya da baska sekillerde isletmecilik yapmasi mümkün olan günümüzde; kural 

olan müteakip tasimaya karsin, demiryolu tasimaciliginda alt tasimalarinda söz konusu 

olabilecegi bir gerçektir. 

                                                                 
499 Yarg. 11. HD., 30.11.2004 tar., 9914 E., 11701 K. sayili karari: “…davaya konu tasimalarin farkli 

tarihlerde, farkli araçlarla yapilmis olmasi karsisinda davalilarin müteselsil sorumluluklarinin 
dayanagi da karar yerinde degerlendirilip, tartisilmis degildir. Bu durumda Mahkemece, tasima 
hukuku konusunda uzman bir bilirkisi marifetiyle davalilarin sorumlu olacaklari miktarin belirlenmesi 
gerekirken, noksan inceleme ile gerekçesiz biçimde her iki tasimadan dolayi  davalilarin müteselsil 
sorumluluguna hükmedilmesi dogru görülmemistir.” (karar elden alinmistir).   

500  De Wit, a.g.e., Nr. 2.128. 
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Uluslararasi havayolu ile esya tasimalari bakimindan müteakip tasimaya iliskin 

benzer düzenleme VK m.1/3 ve m.30’da yer almaktadir501. VK m.1/3 kapsaminda 

taraflarca tek bir is olarak belirlenmis olmak sartiyla bir sözlesme ile ya da birden çok 

sözlesme ile yapilmasina bakilmaksizin müteakip tasimadan söz edilir.  Her bir kismi 

mesafede tasima yapan tasiyicilarda esyayi kabul etmis olduklari andan itibaren kendi 

tasima kisimlari ile ilgili olarak konvansiyon hükümlerine tabi tasima sözlesmesinin 

tarafi olarak degerlendirilirler502. Birden fazla tasima sözlesmesi gönderen tarafindan her 

bir tasiyici ile ayri ayri yapilabilecegi gibi tek bir tasima sözlesmesinde birden fazla 

tasima süreci de tasima taahhüdünün içerigini olusturabilir503. Bu tasima kisimlarindan 

her birinin VK açisindan havada cereyan edecek olmasi da sarttir. Sorumluluk 

bakimindan ise tasiyici tasima sürecinin tamamindan gönderene, son tasiyici da 

gönderilene karsi sorumlu olacak tir. Buna ek olarak,  hasar ve/veya ziyain meydana 

geldigi süreçteki tasiyiciya504 her iki esya ilgilisi de basvurabilecek ve bu üç grup 

tasiyici gerek gönderen ve gerekse gönderilene karsi müsterek ve müteselsilen 

sorumludur505. Ancak bu sorumluluk özellikle hasar ve/veya ziyain meydana geldigi 

süreç bilinemiyorsa tüm tasiyicila ra karsi yöneltilebilecektir. Buna ragmen gönderilene 

                                                                 
501  Clarke, Air Carriage, s.195 vd.; Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.88; Deniz Kaner, Zincirleme 

Tasimalar , s.1.vd. Ayrica TSHK m.12’da benzer düzenleme için bkz. Ülgen, IBD-1985/2, s.324 vd. 
502  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.211; Deniz Kaner, Zincirleme Tasimalar , s.2; Lord McNair, 

a.g.e., s.228;  De Wit, a.g.e., s.135, Nr.2.140; Yarg. 11. HD. 1999/5531 E. 7886 K. sayili 15.10.1999 
tarihli Karari (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi); Yarg. 11. HD. 1984/5161 E. 5886 K. ve 28.11.1984 tar. 
Karari da müteakip tasimalardan birinin ulusal olmasi halinde dahi VK m.1/3 geregi VK’nin 
uygulanacagini açikça ortaya koymaktadir (YKD-Mart 1985, C.XL, S.3, s.381-387, s.383 vd.). 

503  Bu halde de tasima sözlesmesinin tasiyiciya düsen edimi tek bir edimdir ve gerçeklesme degil 
sözlesme düzenlemesi esastir (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.67; Clarke, Air Carriage, s.197). 
Deniz Kaner  ise edimi tek ancak tasimayi birden çok saymakta ve bu nedenle sözlesme konusu 
tasimalari bir bütün olarak kabul etmemektedir (Deniz Kaner, Zincirleme Tasimalar , s.2-3). Oysa her 
tasiyicinin tasimanin tamamindan sorumlulugu karsisinda böyle bir ikincil tefrike gerek yoktur. 

504  Iste bu aradaki tasiyicilar sadece kendi tasima süreçlerinde meydana gelen hasar ve/veya ziyadan 
dolayi sorumludurlar  (Deniz Kaner, Zincirleme Tasimalar, s.20). 

505  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.213; Zararin gerçeklestigi süreçteki tasiyici ile ilk tasiyiciya 
gönderen; son tasiyiciya ise gönderilenin müteselsil sorumluluk noktasindan hareketle sadece ikili bir 
sekilde müracaat edilecegi yönlü görüs için bkz. Deniz Kaner, Zincirleme Tasimalar , s.19 vd.; 
Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.88, dn.102. 
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karsi son tasiyici ve tasimanin tamamini taahhüt eden ilk tasiyici, gönderene karsi ise 

sadece ilk akti tasiyicinin sorumlulugu esastir506.  

Yapilan tasima sözlesmesi müteakip tasima kapsamina girmiyor ve  ayri sözlesme 

de yapilmamis ise ve buna ragmen bir baskasi tarafindan tasima yapilmis ise, VK söz 

konusu tasiyicinin akti sorumluluguna gidilmesine cevaz vermemektedir507. Bu noktada, 

söz konusu tasiyici; alt tasiyici ve dolaysi ile akti tasiyicinin yardimcisi olarak kabul 

edilmek gerekecektir. 

LK ve LVK’da bu konuda özel bir düzenleme bulunmamaktadir508. Buna karsin, 

HK m.10’da yer verilen fiili tasimaya iliskin düzenlemeden sonra m.11’de müteakip 

tasimaya iliskin düzenleme ayrica getirilmektedir. Tasimanin müteakip tasiyicilarca 

gerçeklestirileceginin tasima sözlesmesi veya konismentoda açikça hükme baglandigi 

tasimalarda akti tasiyicinin fiili tasiyicilar gözetim ve denetimindeyken meydana gelen 

hasar ve/veya ziyadan sorumlulugu bakidir. HK m.11 çerçevesinde asil olan akti 

tasiyicinin müteakip tasiyici ile birlikte sorumlulugudur. Buna karsin, akti tasiyici bu 

süreçte sorumlu olmayacagina iliskin akti düzenlemeler ile korunabilmektedir509. Bu tür 

sözlesme sartlarinin geçerli olabilmesi için müteakip fiili tasiyicilara karsi m.21/1 ve 

21/2 uyarinca dava ve talepte bulunulmasinin mümkün olmasi da sarttir. Aksi halde, 

müteakip tasiyiciyi sorumluluktan kurtaran sözlesme sartlari geçersiz olacaktir.  

Müteakip tasimadan söz edebilmek için HK, sonraki tasiyicilarin kimler 

olacaginin da baslangiçta tasima sözlesmesinde yazili olmasini aramaktadir510. Fiili 

                                                                 
506  Clarke, Air Carriage, s.198; Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.89. 
507  De Wit, a.g.e., Nr.2.140. 
508  Ancak tasima sirasinda bir müteakip tasima söz konusu ise ve esyaya gelen hasar ve/veya ziya tasima 

sirasinda degil de bir tasittan bosaltildiktan sonra; fakat diger tasita yüklemeden önce arada meydana 
gelmis ise tasiyan LK ve LVK’ya göre sorumlu olmayacak; bu asamada o yer ulusal hukuku 
uygulanacaktir (Mayhew Foods Ltd V. Overseas Containers Ltd., Case and Comment, “Transhipment 
and The Hague-Visby Rules”, LMCL, 1984, s.202 vd.) . 

509  Yazicioglu; tarafindan müteakip tasima-artarda tasim olarak “Sorumlulugu Daraltan ve Kaldiran 
Anlasmalar” basligi altinda ele alinmakta ve istisnai olusu özellikle vurgulanmaktadir (Yazicioglu, 
Hamburg Kurallari, s.126 vd.). 

510  Bunun disinda fiili tasiyan ayri sorumluluk hükümlerine tabidir. Bu hususta akti tasiyicinin tüm 
süreçten sorumlulugu HK m.1/2, m.10 ve m.15/1-c birlikte degerlendirildiginde fiili tasiyan ile akti 
tasiyan iliskisi netlesmis olmakta ve fiili tasiyan müteakip tasiyan olarak nitelendirilemedigi takdirde 
alt tasiyan gibi telakki edilecek ve akti tasiyana tüm süreçten sorumlu olacaktir (Tetley, A 
Commentary, s.6). 
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tasiyanla müteakip tasiyanin sorumlulugu akti tasiyanin sorumlulugundan bagimsiz 

degildir ve esyanin ilgilisi ile akit yapmis gibi, akti tasiyanla birlikte sorumludur511. 

Müteakip  tasimalarda da esyanin ilgilisinin hasar ve/veya ziya sebebiyle vaki zarari 

tektir ve buna yönelik tazminat; akti ve/veya fiili tasiyandan tek bir sinirlama dahilinde 

talep edilebilecektir512.  

Sonuçta, alt tasiyicidan farkli olarak burada müteakip tasiyici ile gönderen 

arasinda tasima sözlesmesi iliskisinin kurulmus olmasi sarti aranmalidir 513. Aksi halde 

müteakip tasima söz konusu olmayacaktir.  

                                                                 
511  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.142. 
512  Müteakip tasiyici ve ortaklasa tasimalarla ilgili ayrintili bilgi için bkz., Yesilova, a.g.e., s.12 vd.  
513  VK uygulamasi ile ilgili gönderenin katildigi birden çok sözlesme olmamasi nedeniyle sadece tek bir 

tasiyici var gibi davali sifatinin tayin edilmesi ve üçüncü kisi konumundaki tasiyicinin  alt tasiyici-
yardimci olarak kabul edilmesi yerindedir. Yarg. 11. HD, 19.06.2001 tar., 3445 E. ve 5612 K. sayili 
karar için bkz. YKD, Kasim 2001, C.27, S.11, s.1712. 
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III. BÖLÜM 

TASIYICININ ZIYA VE/VEYA HASAR SORUMLULUGUNDAN 
KURTULMASI 

1. GENEL OLARAK  

Esya tasimalarina iliskin uluslararasi konvansiyonlarda tasiyicinin ziya ve/veya 

hasardan sorumlulugu mutlak olmayip; farkli sekillerde de olsa sorumluluktan 

kurtulmasina yönelik bazi imkanlar taninmistir1.  Bu imkanlarin düzenlenmesinde belirli 

farkliliklar olmakla birlikte; LK ve LVK’da yer alan ayrintili sayim disinda, diger 

konvansiyonlarin ayni sekilde degerlendirilmeleri mümkündür. LK ve LVK düzenlemesi 

de ayri düstügü noktalarda diger sebepler arasinda degerlendirilebilmektedir.  

CMR m.17, sorumlu olusu tespiti takiben, 2. fikrada önce genel kurtulma 

sebeplerini, 3.fikrada hiçbir sekilde sorumluluktan kurtulma için sebep olamayacak 

tasitla ilgili kusur sorununu ve 4.fikrada ziya ve/veya hasara iliskin özel kurtulus 

imkanlarini düzenlemektedir. Genel sebepler gerek ziya ve/veya hasardan gerekse 

gecikmeden kaynakli so rumluluk için kullanilabilecekken; özel sebepler sadece ziya 

ve/veya hasar sorumlulugu için getirilmis bulunmaktadir. Özel sebeplerin varligi sadece 

karine teskil etmekte ve tam bir kurtulus saglamamaktadir. Bunda özel sebeplerin 

tamamen ziya ve/veya hasar riskini artiran sebepler olmasi gerekçeleri etkin olmustur2.  

Karayolu tasimalari açisindan da ayni sekilde genel sebeplerin varligi halinde bu 

sebeplerin varliginin ispati yaninda bu sebeplerle meydana gelen ziya ve/veya hasar 

arasinda uygun illiyet baginin da CMR m.18/1 uyarinca ispatlanmasi ile ancak 

sorumluluktan kurtulunabilecek iken; özel sebeplerin varligi halinde, bu sebeplerin ispati 

                                                                 
1   TTK’da ulusal tasimalar bakimindan da ayni sekilde kurtulus imkanlari taninmistir. Hasar ve/veya 

ziyada kusursuzlugu ispat temel kurtulus sebebi iken (TTK m.781); gecikmede objektif sorumluluk 
sistemini benimseyerek sadece ilgilinin kusuru ya da mücbir sebep kurtulus sebebi olarak 
belirlenmistir (TTK m.780). 

2   Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.250; Aydin , a.g.e., s.57.  
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sorumluluktan kurtulmak için öncelikle bir karine teskil edecektir3. Zira bu sebeplerin 

varligi ziya ve hasarin meydan gelmesinin sebebi olarak m.18/2 uyarinca getirilmis bir 

karine teskil etmektedir. Ancak bu özel sebeplerin varligina ragmen meydana gelen ziya 

ve/veya hasarin bu sebeplerden meydan gelmedigini yükle ilgili ispatla tasiyicinin 

sorumlulugunu yeniden canlandirabilecektir.  

Sorumluluktan kurtulma sebepleri bakimindan COTIF-CIM, CMR’ye paralel bir 

düzenleme getirmektedir4. COTIF-CIM m.36§2’de genel kurtulma sebepleri sayilmis ve 

36§3’te de özel sorumluluktan kur tulma sebepleri düzenlenmistir. Genel sorumluluktan 

kurtulma sebeplerine dayanan tasiyici meydana gelen hasar ve/veya ziya ile söz konusu 

neden arasinda illiyet bagini m.37§2 uyarinca tam olarak ortaya koymak 

durumundayken; özel sorumluluktan kurtulma sebeplerine dayanan tasiyicinin bu 

sebeplerin varligini ve bu sebeplerden mütevellit hasar ve/veya ziyain meydana gelmis 

olabilecegini m.37§2 uyarinca ispatlamasi yeterli olmaktadir. Görüldügü gibi özel ve 

genel sorumluluktan kurtulma sebeplerine farkli sonuçlar baglanmistir5.  

VK ise; zarari önlemek için gerekli tedbirleri almis olmak veya alinmasinin 

imkansizligini ispatlamak genel kurtulma sebebi6 4 Sayili Montreal Protokolü ile esya 

tasimalarinda ziya ve/veya hasar sorumlulugu bakimindan kaldirilmistir. VK m.20’de 

esya tasimalarinda sadece gecikme sorumlulugu için düzenlemistir. Buna karsin  

m.21/2’de müterafik kusura esya tasimlari bakimindan da kurtulus sebebi olarak yer 

vermeye devam edilmektedir. Bu düzenleme disinda VK m. 18/3’te genel sorumluluktan 

kurtulma sebeplerinden sadece esyaya, esyanin ilgilisinin fiil ya da fiilsizligine ve 

mücbir sebebe iliskin olmak üzere dört degisik sorumluluktan kurtulma sebebine yer 

vermistir 7.  

                                                                 
3   Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.251. 
4  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.98. 
5   Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.98. 
6  Gerek TSHK m.123 ve gerekse 4 Sayili Montreal Protokolü öncesi bu sorumluluktan kurtulma sebebi  

VK m.20 düzenlemesinde uyumlu bir sekilde yer almaktaydi (Hüseyin Ülgen, “Hava Tasiyicisinin 
Sorumluluktan Kurtulmasi Hakkinda”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpasaoglu Için Armagan, Ankara, 
2004, s.560). 

7   Ulusal tasimalarda gecikme sorumlulugu için kusursuz sorumluluk sistemini kabul eden TTK esyanin 
ilgilisinin kusuru ve mücbir sebebi kurtulus sebebi olarak saymistir. VK ’da ise mücbir sebebe iliskin 
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Mücbir sebebin en temel özelliklerini kusursuz, karsi konulamaz, sezilemez ve 

gerçek distan gelen bir olay olarak tespit eden genel anlayisa göre8; sadece bu savunma 

imkani ile sorumluluktan kurtulma mümkün oldugunda kusursuz sorumluluktan söz 

edilmektedir. Böylece diger konvansiyonlarin aksine VK ziya ve/veya hasar bakimindan 

kusursuz sorumluluk sistemini getirmis bulunmaktadir 9.  

Deniz tasimalari bakimindan ise LK ve LVK düzenlemesi sanki asil olanin 

tasiyicinin sorumsuzlugu, istisnanin ise sorumlulugu gibi bir düzenleme getirmekte 10 ve 

m.3 altinda sorumluluktan kurtulusa iliskin kimi mücbir sebep kapsaminda kimi de 

kusura dayali ayrintili kurallara yerverilmaktedir. Buna karsin genel sorumluluktan 

kurtulus imkani yine kusursuzluga iliskin gerekli özen gösterildiginin ispatidir.  Buna 

karsin, HK m.5’te önce sorumlulugu tespit ettikten sonra; sorumluluktan kurtulmaya 

iliskin kusura dayali temel kurtulus sebebini bütün tedbirlerin alinmasi için gerekli 

özenin gösterilmis olmasi seklinde ortaya koymaktadir. Bu düzenleme BM-CK m. 16§1 

ile de paralellik arz etmektedir. Bu genel kusursuzluga dayali kurtulus sebebi yeterince 

kapsayici bir sekilde yorumlandiginda ayrica sayma seklinde sorumsuzluk sebebine de 

ihtiyaç bulunmamaktadir.  

2. SORUMLULUKTAN KURTULMA GENEL SEBEPLERI 

2.1. Tasiyicinin Kusursuzluguna Dayali Kurtulma Sebepleri 

VK disinda 11 sorumlulugun kusura dayali sorumluluk oldugunu tespit etmis 

bulunmakla birlikte; kusursuzluga iliskin farkli sorumluluktan kurtulma kriterleri ortaya 

                                                                                                                                                                                               
sayilan sebepler savas ve silahli çatisma ile idarenin eylemi olarak sayilmakta; bunun yaninda esyaya 
iliskin kurtulus imkanlari da getirilmis olmaktadir. 

8  Tandogan, Mesuliyet, s.464; Abdullah Polat Gözübüyük, Hukuki Mesuliyet Bakimindan Mücbir 
Sebepler-Beklenmeyen Haller, Ankara, 1957, s.66. Mücbir sebebi “kusurdan uzak, sezilemeyen, 
karsi konulamayan gerçek bir olay” olarak tanimlamak da mümkündür (Kaya, Gecikme , s.94). 

9   Bkz.: Ikici Bölüm 3.2. 
10  Fehmi Ülgener, Tasiyanin Muhtemel Mesuliyetsizligi , Yayinlanmamis Yüksek Lisans Tezi; Istanbul, 

1986, s.14. 
11  VK’nin 4 sayili Montreal Protokolü öncesi halinde “kurtulus beyyinesi” adi altinda tasiyicinin 

kusursuzluguna dayali kurtulus sebebinin düzenlenisi ve uygulamasi hakkinda bkz. Sözer, TSHK 
Hükümleri, s.59 vd.; Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.187; Diederiks -Verschoor, a.g.e., s.71 vd. 
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konulmustur. CMR ve COTIF-CIM ayni sekilde düzenleme getirirken; farkli olarak HK 

ile BM-CK ayni sistemi benimsemis ve belirli kavramlarla kusursuzlugu öznellestirmis 

gözükmektedir. Özellikle deniz tasimalarinda LK ve LVK sistemi bu noktada diger 

konvansiyonlardan ayrilmis ve kusursuzluk halleri sayilmis hatta belirli kusur halleri 

dahi sorumluluk disinda tutulmustur. Bunlara ek olarak LK ve LVK’ya tabi tasimalarda, 

HK tarafindan getirilen sorumluluktan kurtulmaya iliskin kusursuzluk savunmasi da 

taninmistir. 

Bu çerçevede kusursuzluga dayali sorumluluktan kurtulma sebeplerinden biri 

“tasiyici tarafindan kaçinilamayacak ve sonuçlarina engel olunamayacak olay” 

savunmasi ve bunun ispati12; digeri ise “ gerekli tedbirlerin alinmis olmasi veya alinma 

olanaginin bu lunmamasi” hususunun ispatidir. Bu iki tarz düzenleme aslinda ayni 

nitelikte, tasiyicinin kusursuzlugunu ispata yönelik öznellestirilmis kusursuzluk 

savunmalaridir. Bunlarin ispati halinde kusursuzluk ve dolaysiyla da sorumsuzluk söz 

konusu olmaktadir.  

2.1.1. Kaçinilamayacak ve Sonuçlarina Engel Olunamayacak Olay 

Sorumluluktan kurtulma genel sebepleri içinde en çok dayanilabilecek ve genel 

nitelikte olani budur. CMR m.17/2 ve COTIF-CIM m.36§2 uyarinca, tasiyicinin denetim 

ve gözetim borcu sürerken esyada meydana gelen hasar ve/veya ziyain kaçinilamayacak 

ve sonuçlarina engel olunamayacak bir olaydan meydana gelmesi13 halinde tasiyici 

olusan zararlardan sorumlu olmayacaktir. Burada genel sorumluluk kistasi olan kusur 

sorumlulugundan kurtulmaya yönelik kusursuzluga dayali objektif kriterlere göre 

belirlenmesi gereken kurtulus imkani taninmis durumdadir. Bu kavram mücbir sebebe 

tercih edilmekle kusursuzlugun öznellesmesi seklinde ortaya çikmis ve baskaca 

                                                                 
12  Yarg. 11. HD. 22.04.2004 tar., 2003/9328 E., 2004/4331 K., sayili karari: “…mallari saglam ve 

eksiksiz teslim alan davalinin CMR’nin 17.2 ve 18.1 nci maddelerince öngörülen kurtulus kaniti 
getiremedigi gerekçesiyle davanin kabulüne karar verilmistir.” (karar elden alinmistir) seklindeki 
yerel mahkeme karari onanmistir. 

13  Bu kavram mücbir sebep kavramindan daha genistir ve bu olayin tasiyicinin isletmesine yabanci 
mutlaka öngörülemez olmasi gerekli degildir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.254; 
Libouton, a.g.e., s.82). 
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sorumluluktan kurtulma sebepleri ile birlikte sayilmistir14. Bu kavramin nasil 

anlasilmasi, kusursuzlugu ispattan farkli olup olmadigi husus lari aydinlatilmak 

gerekmektedir 15.  

COTIF-CIM düzenlemesi, sonraki tarihli CMR’ye tasinmis gözükmekte olup; 

yeknesakligi saglamak açisindan dogru bir adim olarak dege rlendirilebilir. COTIF-CIM 

m.36§2’de yer verdigi “kaçinilamayacak ve sonuçlarina engel olunamayacak olay” 

kriterini daha önceden mücbir sebep olarak ortaya konan kistasin yerine getir ilmis 

bulunmaktadir. Oysa burada kastedilen sadece mücbir sebep degil; mücbir sebebi de 

kapsayan daha genis bir sorumluluktan kurtulma nedenidir16. Artik sadece mücbir sebep 

olma sartindan vazgeçilmis ve kusursuzlugun objektif sekilde varliginin tespiti 

sorumluluktan kurtulma sebebi teskil etmektedir. Tasiyicinin sübjektif kriterlere göre 

kusursuzluk savunmasina imkan yoktur. 

Mücbir sebebin varligi için; bir borcun ifasini mutlak olarak ve kaçinilmaz bir 

sekilde engelleyen ve distan gelen bir olayin aranmasi gerekmektedir 17. Burada ise 

aranan, sadece kaçinilamayacak ve sonuçlarina engel olunamayacak bir olayin varligi 

olup disardan kaynaklanmasi gibi bir zorunluluk yoktur. Tasiyicinin kendi tasarruf 

alaninda da pek tabii bu nevi bir olayin vukuu mümkün ve tasiyiciyi yine de 

sorumluluktan kurtarabilecektir. Meydana gelen hasar ve/veya ziya ve hatta gecikme bu 

türden bir sebepten kaynaklanmis ise artik sorumluluk söz konusu olmayacaktir. Mevcut 

vakia kaçinilabilir ya da kaçinilmasa bile sonuçlarina engel olunabilir ise; bu durumda 

tasiyici sorumlu olacaktir. Öyleyse bu kistas tasiyicinin kusursuzluguna degil; 

kusurluluguna sorumluluk sonucunu baglamis gözükmektedir 18. Burada genel olarak 

                                                                 
14  Libouton, a.g.e., s.82; Arkan, Sorumluluk, s.410 vd. 
15  Agir firtina, baskaca araçlarin karistigi trafik kazasi nedeniyle trafik yogunlugu, tekerlek patlamasi, 

hirsizlik gibi olgular hemen sorumluluktan kurtulma sebepleri olarak kabul edilmemektedir. Bunlarin 
gerçekten tasiyici tarafindan öngörülmez ve öngörülse bile sonuçlarina engel olunamaz bir sekilde 
gerçeklestigi ispatlanmadikça tasiyici sorumluluktan kurtulamayacaktir (Libouton, a.g.e., s.83-84).  

16  Messent/Glass, a.g.e, Nr. 6.28, s.121; Arkan, Kara Tasimalari, s.44; Arkan, Demiryolu Tasimalari, 
s.101; Aydin, a.g.e., s.69; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.254; COTIF-CIM’den 
önceki dönem için mücbir sebep uygulamasi hakkinda bkz. Perçin, a.g.e., s.15 vd. 

17  Oguzman/Öz, a.g.e., s.345; Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s.1004. 
18  Karsi fikir: Arkan, Kara Tasimalari,  s.44 - 45; Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.99-102. Arkan; 

belirtilen son eserinde (s.102)  “…sorumluluktan kurtulabilmek için mücbir sebebe oranla daha genis 
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sözlesmelere iliskin ispat kurallari ile de ters düsen bir durum yoktur. Kusursuzlugu 

ispatin yerini sadece özel olarak tanimlanmis bir kusursuzluk hali olan “kaçinilmayacak 

veya sonuçlarina engel olunamayacak olayi” ispat külfeti getirilmistir. Bunun BK 

m.96’daki kusursuzlugu ispat ya da TTK m.781/b.1’deki “kendi kusurundan dogmayan 

bir sebepten” meydana gelen olayi ispat ile farki sadece özel olarak tanimlanan ve 

tasiyici özenini agirlastiran ve objektif kriterlere bagli bir kusursuzluk hali olusudur. 

Sadece CMR m.17/3; istisnai özel bir kusursuz sorumluluk düzenlemesi getirmis 

gözükmektedir19. Bu istisna kusura dayali sorumluluktan kurtulma imkaninin araçtaki 

nitelik eksikligi hususunda dinlenemeyecegi noktasindadir.  

Tasiyicinin sadece basiretli bir isadaminin göstermesi beklenen dikkat ve özenin 

göstermis olmasi yetmez. Tasiyicinin özen ve dikkatinin basiretli isadamindan öte en üst 

seviyede dikkat ve özen olarak yani tasiyici özeni olarak gösterilmesi gerekir20. Burada 

uluslararasi tasimacilik isi ile istigal eden deneyimli ve basiretli bir tasiyicinin özeninin 

kural olarak en üst seviyedeki özen oldugu dikkate alindiginda; Akinci tarafindan 

belirtilen “…tasima sektöründe deneyimli ve basiretli bir tasiyicinin göstermesi gereken 

özen...” tanimlamasi yeterli görülebilir21. Zira artik tasimacilikta deneyimli bir 

tasiyicinin basiret ve özeni uluslararasi tasima ko nvansiyonunda beklenen özene uygun 

davranmayi da kapsayacaktir. Yani tasiyici sifatinda öznellesmis tacir sifati; artik söz 

konusu agir özen ve basiretli tutumu göstermeyi gerektirir. Bu nedenle basiretli 

                                                                                                                                                                                               
bir hal olan önleyemeyecegi ve sonuçlarina engel olamayacagi olayin varligini ispat etmek 
durumundadir. Demir yolunun (tasiyicinin) sadece kusursuz oldugunu ispat etmesi yeterli olmaz…” 
ibarelerine yer vererek; aslinda ispati gerekenin, kusursuzlugu ispattan farkli oldugunu belirtmektedir. 
Oysa sorumluluk ya kusur esas alir ya da kusura bakmaksizin tespit edilir. Kusur her zaman kast ya da 
kasta esdeger bir davranisi degil, sözlesmeyi geregi gibi ifa etmemeyi de kapsamalidir. Ayrica 
sonuçlarina engel olunabilecek iken olunamamasi; ya da kaçinilabilecek iken kaçinilamamasindan 
meydana gelen olayda tasiyici kusurlu addedilmelidir; böyle bir olayin varligi halinde ise kusursuz 
kabul edilmlidir.  

19  Aydin, a.g.e., s.34. 
20  TTK m.20’de ve dolaysi ile TTK sisteminde getirilen özen ölçüsünden daha agir bir özen ölçüsü 

aranmaktadir (Arkan, Kara Tasimalari, s.44; Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.102; Kaya, Oguz 
Imregün Armagani , s.324; Aydin, a.g.e., s.70).  

21  Akinci, a.g.e , s.102; Aydin; burada yapilan tanimdaki tasima sektöründe deneyimli ve basiretli 
olmanin uluslararasi konvansiyon ve kurallara göre degerlendirileceginin de tasiyici tarafindan 
bilinmesini kapsadigi gerçegini göz ardi ederek Akinci’nin  tanimini yeterli bulmamaktadir (Aydin, 
a.g.e., s.70 dn.128). 
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tutumdan öte degil; tasiyicinin göstermesi gereken basiretli tutum ve davranis ile özen 

yeterli addedilmelidir. Bu basiretli davranis ve özen tasiyicidan beklenendir ve 

beklenenden fazla bir özen degildir22. Bu çerçevede; trafik sikisikligi, hatlarin 

yogunlugu, teknik eksiklikler, gerekli kontrollerin yapilmamasi nedeniyle araçta 

bulunmasi gereken sistemlerin bozulmasi gibi örnekler tasiyicinin sorumluluktan 

kurtulamayacagi23 ve kusuruna delalet eden sebepler ola rak sayilmak gerekir. Bu 

durumlarda tasiyicinin kusuru vardir ve sorumlulugunu mucip olacaktir.  

Tasiyici basiretli ve özenli bir tasiyici oldugunu ispatlamak için; ziya ve hasar 

meydana gelebilecek ortam ve sartlari öngörerek; beklenen uygun tedbirleri 

alabilmelidir. Bu tedbirler hukuken taninan ve alinmasinda hukuka aykirilik bulunmayan 

tedbirler olmali ve tasiyici tasimacilik sektörüne hakim bilgi ve tecrübeyi uhdesinde 

barindirmalidir24. Bu sartlari yerine getirdigi halde bir hasar ve ziya meydana gelirse; 

tasiyici CMR ve COTIF-CIM anlaminda sorumluluktan kurtulabilecektir.  

Somut tasima parkurunun özelliklerine göre ve tasinan esyanin niteligine göre de 

tasiyicidan beklenen özen farklilasabilecektir. Bazi güzergahlarda olasi tehlikeler ve ziya 

ve/veya hasar riskleri ile diger bazi güzergahlarda farkli olabilecek ve tasiyicinin bu 

güzergahlara göre tedbir almasi kendisinden beklenebilecektir25. Örnegin, günümüz 

sarlarinda Irak’tan geçen bir güzergahin kullanilmasi halinde alinmasi tasiyicidan 

                                                                 
22  Burada belirlenen kriterlere göre davranan tasiyicinin beklenen özenden fazla özen göstermis olacagi 

iddiasina katilmamiz mümkün degildir. Zira uluslararasi tasimacilik sektöründe faaliyet gösteren 
tasiyicinin özeni bu kapsamda olmali ve bu da kendisinden beklenen özendir (Aksi kanaat için bkz.: 
Aydin, a.g.e., s.71).  

23  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.255. 
24  Clarke, a.g.e., Nr.75; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.255. 
25  Yarg. 11. HD, 20.04.2000 tar. ve 2114 E., 3241 K., sayili kararinda Italya’da meydana gelen bir 

hirsizlik olayini da kaçinilamayacak ve sonuçlarina engel olunamayacak bir olay olarak kabul 
etmemistir: “Davali vekili, Italya’nin riskli bir ülke olmasi nedeniyle hirsizlik olayinin kaçinilmaz  
oldugunu savunduguna göre, tam tersine tasiyicinin böyle bir ülkeye, yeterli önlemler alarak yola 
çikmasi, bu meyanda bir soför veya muavin bulundurmak, araca alarm taktirmak veya gönün 
teknolojik olanaklarindan yararlanilarak makul, uygulanabilir türden diger tedbirleri almasi 
gerektigini söylemek mümkündür… TIR’in basinda soförün bulunmadigi sirada camin kirilarak ve düz 
kontak yaptirilarak kaçirilmasi seklinde meydana gelen hirsizlik olayi, mücbir sebep olarak kabul 
edileme z.” (Kendigelen/Aydin, Mevzuat , 145).  Söz konusu gerekçelerle bu sonuca varan Yargitay 
kaçinilmaz ve sonuçlarina engel olunamaz olay olgusunu yerinde yorumlamistir. Buna karsin eger, 
tasiyicinin “Italya’nin  riskli olusuna” dair böyle bir ikrari olmasaydi bu kadar rahat ayni sonuca 
varilmazdi kanaatindeyiz.  



 
 
 

250 

beklenen tedbirler ile Yunanistan’dan geçen bir güzergahta alinmasi gereken tedbirlerin 

farkliligi tasiyici tarafindan bilinmek ve ona göre tedbir alinmak gerekmektedir. Aksi 

halde sorumluluktan kurtulmaya iliskin bu genel sebepten tasiyici yararlanamaz. Bu 

çerçevede hava kosullari, yol ve güzergah sartlari ve benzer sebepler kaçinilmaz bir 

durumun ortaya çikmasinda somut sebepler olarak gösterilemeyecektir. Yine yangin , her 

somut olayda degerlendirilmek gerekmekle birlikte; kural olarak kaçinilmaz ve 

sonuçlarina engel olunmaz bir olay olarak ileri sürülemeyecek bir risktir26.  

Tasiyicinin kaçinilamaz ve sonuçlarina engel olunamaz bir olayi ispat etmesi de 

sorumluluktan kurtulmasi için yeterli degildir ve tasiyici ekonomik olarak ve sartlara 

göre kendisinden beklenen uluslararasi tasima tasiyicisi özenini de gösterdigini 

ispatlamakla ancak sorumluluktan kurtulabilir 27. Bu kurtulus sebebi genel diger bir çok 

sebebi de kapsayici oldugu kadar, dayanilmasi ve ispatlanmasi da bir o kadar zor 

olacaktir. Bu nedenle  öncelikle diger kurtulus sebepleri varsa onlara dayanmak tasiyici 

menfaatinedir.  

2.1.2. Bütün Tedbirlerin Alinmasi ya da Alinma Olanaginin Bulunmamasi 

2.1.2.1. Genel Olarak 

VK yolcu ve bagaj tasimasi bakimindan ziya ve hasari da kapsar sekilde ve esya 

tasimasinda sadece gecikme için m. 20’de getirilen “tasiyicinin kendisi ve adamlarinin 

zarari önlemek için bütün tedbirleri almis olduklarini veya bu tedbirleri alma olanagi 

bulunmadigini ispatlarsa”28 seklinde formüle edilen kusura dayali genel sorumluluktan 

kurtulma imkanini esya tasimlarinda ziya ve/veya hasar bakimindan düzenlememistir29. 

                                                                 
26  Clarke, a.g.e., Nr. 75c. 
27  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.255; Arkan, Sorumluluk , s.411. 
28  Burada öngörülen sorumluluktan kurtulus sebebinden yararlanabilmek için her iki hususun da 

ispatlanmasi gerekmektedir (Ülgen, Sorumluluktan Kurtulma, s.560-561; Deniz Kaner, Varsova 
Konvansiyonu , s.431 vd.; Bülent Sözer, “Havayolu Ile Yapilan Milletlerarasi Tasimalarda Yolcunun 
Ölümü veya Yaralanmasi Sonucunda Dogan Zararlardan Tasiyicinin Sorumlulugu” Batider, 1978, 
C.IX, S.3, s.800-801; a.y., TSHK Hükümleri, s.24). 

29  4 Sayili Montreal Protokolü’nden önceki düzenlemede 20. madde esya tasimalarinda da uygulanirken; 
buradaki kurutulus sebebi genel kurtulus beyyinesi olarak kabul edilmekte ve iç tasimalar bakimindan 
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Bu nedenle tasiyicinin kusura iliskin savunma imkani taninmayan sorumluluk sistemi 

getirmis olmasi karsisinda objektif sorumluluk düzenlemesi getirdigini savunmaktayiz30. 

4 sayili Montreal Protokolü öncesi ise esya tasimalari açisindan da VK sistemi bu 

savunma ile sorumluluktan kurtulmaya cevaz vermekteydi. Bu asamadaki kurallar 

bakimindan tedbirlerin alinmisligi ya da alinma imkaninin olmamasi olgulari 

kusursuzluk ve mücbir sebep olarak telakki edilmekteydi31. Buna karsin artik getirilen 

sorumluluk sistemi objektif sorumluluk yani mutlak sorumluluk olarak kabul edilmek 

gerekmektedir 32. Müterafik kusura iliskin VK m.21/2 düzenlemesi yine de kusura dayali 

bir kurtulus imkanina kadar götürecek nitelikte, yetkili mahkeme hukukuna göre islem 

yapilmasina atifta bulunmustur. Bu nedenle, kusur sorumlulugu istisnasi olarak göz ardi 

edilmemelidir 33. Kaldi ki; ulusal tasimalarda halen TSHK m.123 uygulanacak ve tasiyici 

kusura dayali bu savunmadan yararlanabilecektir 34. 

HK m.5/1 ve BM-CK m.16/1 düzenlemeleri ayni sekilde kaleme alinmistir. Ziya, 

hasar veya gecikmeye sebep olayin olmamasi ve sonuçlarinin engellenmesi için gereken 

bütün tedbirlerin tasiyici, adamlari ve yardimcilari tarafindan alindigini ispat ile 

sorumluluktan kurtulma imkanina yer vermektedir. Aksi halde, tasiyicinin kusurlu 

oldugu sonucuna varilarak sorumlu olacagi yönünde ana karine isleyecektir35.  

Tasima sürecinde gerekli olan tasiyanin özeni; esyanin gidecegi yere ulastirilmasi 

ve bu süreç te iyi halde muhafazasina yönelik bütün tedbirlerin alinmasini 

gerektirmektedir. Burada tasiyanin özenin tedbirli bir tasiyandan beklenen özendir36. 

                                                                                                                                                                                               
TSHK m.123 düzenlemesi ile de paralellik göstermekte idi (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.187; 
a.y., Sorumluluktan Kurtulma, s.559; Sözer, TSHK Hükümleri , s.59).  

30  Bkz.: Ikinci Bölüm 3.2.2. 
31  Ülgen, Sorumluluktan Kurtulma , s.562; Deniz Kaner, Varsova Konvansiyonu, s.440. 
32  Hava tasimalarinda tasiyicinin sorumlulugunda gelisme süreci ve gelinen asama hakkinda bkz. Ülgen, 

Sorumluluktan Kurtulma, s.562; Çaga, Hava Tasiyicisinin Sorumlulugu, s.177 vd.  
33  Sözer, TSHK Hükümleri, s.60-61. 
34  Ulusal tasimalar bakimindan TSHK m.123 düzenlemesi aynen durdugu sürece burada mutlak 

sorumluluk söz konusu olmayacak ve m.106’da yapilan atifla sinirli sorumlulukta kasit ve esdeger 
kusurdaki varilan sonuç gibi bir sonuca varilamayacaktir. Bu nedenle TSHK m.123 degismedigi sürece 
tasiyicinin kusursuzluga dayali kurtulus imkani devam ettirilmek gerekir (Ülgen, Sorumluluktan 
Kurtulma, s.563-564). 

35  Tetley, A Commentary, s.7; Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.94. 
36  Çaga, C.II, s.121-122; Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.96. 
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HK’da, LK ve LVK’da yer alan teknik kusura iliskin istisnada konvansiyonun 

sorumluluk düzenlemesi kapsamina alinmis ve daha genis bir sorumluluk sistemi 

öngörülmüstür 37. Buna karsin, LK ve LVK’nin da aradigi baslangiçta gerekli tedbirlerin 

alinmasina iliskin savunma burada ayni niteliktedir. Asil olan, meydana gelen ziya 

ve/veya hasar sebebi olayin öncelikle ne oldugunun ortaya konulmasi ve bu olayin 

meydana gelmesini önlemek için bütün tedbirlerin alindiginin ispatlanmasidir. Bütün 

tedbirlerin alinmasina ragmen olay meydana gelirse; hasar ve/veya ziyain olusmamasi 

için gerekli tedbirlerin alindiginin ispatlanmasi gerekir. Buna karsin zarar sebebi hasar 

ve/veya ziya olusmus ise; artik tasiyan sorumlu  tutulamayacaktir38. Yani sadece olayi 

engellemek için gerekli tedbirlerin alinmasi yetmemektedir. Olayin vukuundan sonra da 

ziya ve/veya hasari önlemeye yönelik tedbirlerin alindiginin ispati gerekmektedir. 

Aslinda burada da kaçinilamayacak ve sonuçlarina engel olunamayacak olay ile 

benzer bir sorumluluktan kurtulma sebebi söz konusudur. Bu sebebin ispatlanamadigi 

noktada; tasiyanin kusurlu oldugu karine olarak kabul edilmektedir. Yoksa kusursuzlugu 

ispat burada somut kriterlere baglanmis; kusursuz sorumluluk sistemi getirilmis degildir. 

2.1.2.2. LK ve LVK Açisindan Denize ve Yüke Elverislilik Için Baslangiçta 
Gerekli Özenin Gösterilmesi  

Denize, yola ve yüke elverislilik 39 baslangiçta saglandiktan sonra40, sonraki 

elverissizlikten meydana gelen hasar ve/veya ziyadan tasiyicinin sorumlu olmayacagi 

                                                                 
37  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.98. 
38  Diamond, a.g.e., s.231; Çaga/Kender, C.II, s.134; Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.99. Bu 

elverislilik tasiyanin sigortacisina karsi bile bir yükümlülügünü teskil etmektedir. Sigortaci dahi  
elverissizlik ile zarar arasindaki illiyeti ispatlamakla sorumluluktan kurtulabilmektedir (Rayegan 
Kender, “Deniz Sigortalarinda Geminin Elverissiz Olarak Yola Çikarilmasi Hakkindaki Istisna”, 
Depremde Yitirdiklerimizin Anisina KOUHFD , Y.2, S.2, 1998-1999, s.199). 

39  Denize, yola ve yüke elverislilik konusunda ayrintili bilgi için bkz. Richardson, a.g.e., s.38; Erdogan 
Göger “Denize Elverisli Gemi”, Adalet Dergisi, Ocak-Subat 1961, Y.52, S.1-2, s.48 vd. Elverisliligin 
saglanmasi için survey yapan siniflandirma isletmelerinin verdigi sertifikalar garanti anlamina 
gelmeyecek ve tasiyan böyle sertifikalarla sorumluluktan kurtulacak özeni göstermis sayilmayacaktir 
(Cane, a.g.e., s.367).  Zira, elverisliligi saglamadaki tasiyanin borcu baskasina devir edilebilir bir borç 
degildir (a.e., s.369). 

40  Elverisliligin saglanmasi gereken safha için bkz.: Pinar Akan, “Tasiyanin Gemiyi Sefere Elverisli 
Halde Bulundurma Yükümlülügü”, Prof. Dr. Tahir Çaga’nin Anisina Armagan, Istanbul, 2000, s.7. 
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LK ve LVK m.4’te belirtilmektedir41. Buna karsin tasiyicinin denize baslangiçtaki 

elverissizlikten meydana gelen hasar ve/veya ziya hallerinde dahi eksikligi ve 

elverissizlik sebebini tespit ve gidermek için gerekli dikkat ve özeni gösterdigini ispat ile 

sorumluluktan kurtulmasi halen mümkündür 42. Öncelikle baslangiçtaki elverissizlik 

sorumluluk sebebi olarak tespit edildikten sonra bundan kurtulmak isteyen tasiyicinin 

elverisliligi saglamak için; gerekli özeni gösterdigini ispat ile sorumluluktan kurtulmasi 

halen mümkündür 43. Siki sartlara baglanmis objektif kriterlere göre gerekli özenin 

gösterildigi ispatlanmak gerekir. Bunun sonucunda, diger tasima yöntemlerinden farkli 

olarak burada  tasita iliskin sorumluluktan kurtulma imkani dahi taninmis olmaktadir44.  

LK m. 3§1 geregi denize ve yüke elverislilik sarti; görüldügü gibi m.4§1’de yer 

alan tasiyicinin baslangiçta gemiyi sefere elverisli hale getirdigini ya da bunun için 

gerekli özeni gösterdigini ispatlayarak sorumluluktan kurtulacagina iliskin düzenleme ile 

                                                                 
41  TTK sistemi için bkz. Rayegan Kender, “Türk Hukukunda Denizde Mal Tasiyanin Sorumlulugu”, 

Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakimindan Esya Tasimaciligi Sempozyumu, Bildiriler-
Tartismalar, 26-27 Ocak 1984 Maçka -Istanbul, Ankara, 1984. s.76 vd; Erdogan Göger, “Sonraki 
Denize Elverislilik Halinde Navlun Mukavelesi ve Tasiyanin Mesuliyeti”, Adalet Dergisi, Mayis-
1961, Y.52, S.5, s.456. Ayrica sorumlulugun sartlari için bkz. Saracoglu, a.g.e., s.100-101. 

42  Burada söz konusu olan bir garanti sorumlulugu degil ihtimam sorumlulugudur. Yani due diligence  
teriminde ifadesini bulan özen borcuna dayali sorumluluk; baska bir deyisle agirlastirilmis bir kusur 
sorumlulugu düzenlenmistir (Richardson, a.g.e., s.37; Sözer, Sefere Elve risli Halde Bulundurma, 
s.24). Ancak tasimanin baslangicinda geminin yasi ve niteligine güvenerek beklenenlerin yapilmasi da 
gerekli özenin gösterildigini ispata yetmeyecek ve tasiyici gemi sefere baslamadan önce gerekli özen 
dahilinde gemiyi inceleyecek veya inceletecektir ki; incelemede kullanilan eksperlerin kusurundan da 
tasiyici sorumludur (The Toledo, Q.B., (Admiralty Court), Lloyd’s Rep., 1995-1, s.45; Lord Mc Nair, 
a.g.e., s.144).  

43  Baslangiçtaki elverissizlikten sorumlulugun kusura dayali bir sorumluluk mu yoksa kusursuz 
sorumluluk mu oldugu hususu tartismali ise de bu sorumluluk kusur sorumlulugudur. Çünkü kurtulus 
imkani eksikligi ve elverissizligi tespitte gösterilmesi gereken özen olarak belirtilmekle sorumluluk 
mutlak degil kusura dayalidir (Diamond, a.g.e., s.231; Çaga/Kender, C.II,  s.160; Nihat Tasdelen, 
“Deniz Yoluyla Yapilan Tasimalarda Tasiyanin Baslangiçtaki Elverissizlikten Dogan Sorumlulugu”, 
Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp Armagani , C.I, Istanbul, 2003, s.949-950; Sami Akinci, 
Deniz Hukuku Navlun Mukaveleleri, Istanbul, 1968, s.317; TTK düzenlemesi için bkz.: Sözer, 
Mukayeseli Bir Inceleme, s.97, Saracoglu, a.g.e., s.103). 

44  Bu kurtulus imkani çok siki ve objektif kriterlere baglanmis “properly and carefully” gösterilecek bir 
özene dayanacaktir. Her somut olayda özel olarak bu sartlar test edilmek gerekecektir (Richardson, 
a.g.e., s.39). Yargitay uygulamasinda, baslangiçta saglanan elverisliligin devami için tasiyanin daha 
sonra bu elverisliligi sürdürmek için gerekli özenli göstermesi de yetmemekte hatta mutlak olarak bunu 
saglamasi aranmaktadir (Yarg. 11.HD, 18.04.1979 tar.1979/2001 E. ve 2083 K. sayili karari için bkz. 
Batider, 1979, C.X, S.2, s.546). 
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mutlak bir sorumluluk sebebi olmaktan çikarilmistir45. Yani elverisliligi saglamada 

gerekli özenin gösterildiginin ispati denize elverissizlikten kaynakli sorumluluktan 

kurtulmak için yetmektedir46. Kaldi ki; geminin baslangiçtaki denize ve yüke 

elverissizligi basli basina bir sorumluluk sebebi de degildir47. Bu elverissizlik ile illiyet 

bagi içinde meydana gelmis bir zarar söz konusu olmadikça tasiyicinin sorumlulugu da 

söz konusu olmaz48. Her nasilsa elverissiz gemi ile asil edim olan tasima hasar ve/veya 

ziyasiz bir sekilde gerçeklestirilmis ise sorumluluktan söz edilemez. Ancak, geminin 

baslangiçtaki sefere elverissizligi ve özenin gösterilmemisligi tespit edildigi takdirde 

artik tasiyici LK m.4§2’de yer alan sorumluluktan kurtulma sebeplerinden 

yararlanamayacaktir49. LK ve LVK açisindan da saglanan elverisliligin tasima sürecinde 

de korunmasi için tasiyici gerekli tedbirleri alacaktir. Ancak bu asamada, tasiyanin kendi 

teknik kusurunun aksine; yardimci ve adamlarin teknik kusuru sorumluluk sebebi 

degildir.  

HK açisindan bu gibi denize ve yüke elverislilik ile ilgili sadece baslangiçla 

sinirli bir sürece iliskin sorumluluktan ziyade tüm tasima sürecinde tasiyicinin araci 

sürekli elverisli tutacagi genel kural olarak HK m.5’te düzenlenmistir. Yine LK ve 

LVK’da m.3’de artik esyaya dikkatli ve uygun bir özenin gösterilmesi sorumluluktan 

                                                                 
45  Geminin yükün özelligine göre hazirlanip hazirlanmadiginin ve denizde batma sinda baslangiçta 

mevcut elverissizligin etken olup olmadiginin uzman raporu ile belirlenmeli ve tasiyanin gerekli özeni 
göstererek gemiyi elverisli kildigi ispatlanirsa sorumluluktan kurtulus imkani taninmalidir (Yarg. 11. 
HD 2000/8805 E. ve 2001/438 K. sayili 25.01.2001 tar. karari için bkz. YKD, Ha ziran 2001, C.27, S.6 
s.858-861, s.860; Kusur sorumlulugu esasini kabul eden ve mutlak sorumluluk kabul eden farkli görüs 
ve uygulamalar için bkz., Göger, Sonraki Elverislilik, s.463-464).  

46  Glass &Cashmore, a.g.e., Nr.5.32; Lahey Kurallari’ni uygulayan mahkeme gemide gerekli özen 
ölçüsüyle kesfedilemeyecek nitelikte bulunan bir kusurdan meydana gelen ziyadan tasiyicinin sorumlu 
tutulamayacagina hükmetmistir (Angliss and Company V P&D Steam Navigation Co. 1927-2 K.B., 
s.456). Buna karsin Torenia davasinda geminin yapisinda korozyon nedeniyle zayiflik söz konusu 
olup; geminin çelik yapisinin özel eksperlerce kontrol ettirilmesi gerekirken bu yapilmadan sefere 
baslandigi için gerekli özenin gösterilmedigi ve tasiyicinin baslangiçtaki denize elverissizlikten 
sorumlu olmasi gerektigine karar verilmistir (The Torenia, Q.B., (Com. Ct.) Lloyd’s Rep., 1983-2,  
s.210, s.230-234).  

47  Sefere elverislilik olarak kullanilan kavram, nispi bir kavaramdir ve esyanin niteligi ile geminin 
niteliginin tasimayi salimen bitirmeye elverisli olmayi gerektirir. Her somut tasima için özel olarak 
kontrol edilecektir (Akan, a.g.e., s.5-6). 

48  Sözer, Sefere Elverisli Halde Bulundurma, s.71 vd. 
49  Kindred/Brooks, a.g.e., s.69-70; Özdemir, a.g.e., s.15.  
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kurtulma için yetmekte, adamlarin ve yardimcilarin teknik kusurundan sorumsuzluk söz 

konusudur.   

HK ve BM-CK’da diger konvansiyonlarda oldugu gibi olayi engelleyici gerekli 

ve dikkatli davranisin gösterilmesi sarti aranmaktadir50. Kurtulma imkani tüm gerekli 

tedbirlerin kendisi veya adamlari ya da yardimcilarinca alinmis olmasina yöneliktir. HK 

ve BM-CK’da aranan bu süreç boyunca gerekli özen gösterme borcu gerek esyaya ve 

gerekse tasita yöneliktir. Böylece teknik kusur ile ticari kusur ayirimi ortadan kalkmistir. 

Süreç açisindan baslangiçla sinirli olmamasi ve tüm tasima sürecine yayilmis olmasi 

yerinde olmustur ki; bu düzenleme kapsadigi süreç açisindan CMR, VK ve COTIF-CIM 

ile de paralellik göstermektedir.  

2.2. Talep veya Hak Sahibinin Kusuru 

CMR düzenlemesinde “claimant” terimi ile kastedilen sorumluluk dolaysi ile 

tasiyicidan talepte bulunan yaninda, süreçte esya ile ilgili hak sahibi kisilerdir51. COTIF-

CIM m.36§2’de ise bu kisi “person entitled ” yani hak sahibi terimi ile karsilanmistir52. 

Buna karsin talepte bulunan kisi, genellikle ya gönderen ya da gönderilen olacaktir. Bu 

durumda, gönderilen talepte bulundugunda sadece onun kusuru degil; gönderenin kusuru 

da ayni sekilde tasiyicinin sorumlulugunu bertaraf etmekte kullanilabilmelidir. Eger lafzi 

                                                                 
50  LK ve LVK gerekli özen “due diligence” kavramina yer vermekte iken; HK zarar doguran olayi 

engellemek için gerekli tedbirleri almak “reasonably required measures to avoid the casualty” 
terimine yer vermekte ise de, ayni sekilde yorumlanmasinda bir sakinca yoktur kanaatindeyim. Bu 
kriterlerin degerlendirilmesinde tasiyicinin kendi kapasitesi degil, ticari hayattaki diger tasiyici ve 
gemi adamlarindan beklenen özen ölçüsü esastir. Ancak sözlesmesel bir edimi yerine getirmekteki 
borçlunun özeninin dikkatli özenden daha agir odlugu da ileri sürülmektedir (Richardson, a.g.e, s.37-
38). HK açisindan da her halükarda geminin denize ve sefere elverisli hale getirilmesi sarttir (Payne 
&Ivamy, Carriage of Goods By Sea, Londra, 1989,  s.112). Buna karsin, gerekli bütün tedbirlerin 
alinmis olmasi yetecektir (Karsilastirma çizelgesi için bkz. Kindred/Brooks, a.g.e., s.104).  

51  Kaya; hakli olarak burada bahsi geçen kisiyi “tasiyiciya emir veya talimat vermeye yetkili kisi” olarak 
nitelendirmektedir. Ancak konvansiyon metni bu sekilde amaca uygun yorumla bulunan açiklayici bir 
kavramla ifade edilmemesi gerektigi kanaatiyle bu sekilde kullaniyoruz (Kaya, Hifzi Veldet 
Velidedeoglu Armagani , s.251). 

52  Arkan; bu kisiyi hak sahibi olarak tanimlamakta ve CMR’den farksiz oldugunu da dogru olarak ortaya 
koymaktadir. Ancak CMR’nin Türkçe çevirisinde “istek sahibi” terimi kullanilmis ise de; burada 
kastedilenin, kusurlu davranis aninda hak sahibi olan kisi olmasi gerekmektedir (Arkan, Demiryolu 
Tasimalari, s.103). 
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ve dar yorum yapilirsa burada kastedilen sadece talepte bulunan olmakla; onun kusuruna 

dayanma imkani oldugu asikardir53. Bu fikir esas alindiginda talep sahibinin zararini 

tazmin etmek zorunda kalan tasiyici; kusurlu gönderen ya da gönderilene rücu ederek, 

onlarin kusuruna dayanabilecektir. Böylesi bir çözüm tarzi, tasiyici karsisinda talep 

sahibinin korunmasi ve esyanin ilgililerine,  bagimsiz kisiler olarak bakilmasi sonucunu 

dogurur. Buna karsin, COTIF-CIM açisindan ayni tartismaya mahal olmayacak ve 

tasiyiciya karsi kusurlu tutum aninda hak sahibi olanin kusurunu ispatla tasiyici 

sorumluluktan kurtulacaktir54. 

Amaca göre ve genis yorum benimsendiginde burada kastedilen; kusurlu eylem 

zamaninda talepte bulunan ya da bulunma hakki olanlarin kusuruna dayanarak 

tasiyicinin sorumluluktan kurtulma imkaninin olabilmesid ir55. Fransizca metinde de 

talepte bulunan degil; hak sahibi anlamina gelen “l’ayant droit” teriminin kullanilmis 

olmasi karsisinda, talepte bulunanin kusuru degil; hak sahibi olanin kusuru, kurtulus 

sebebi olmalidir. Zira her iki metinde esdeger olmakla daha genis yoruma elverisli olan 

ve kusur aninda hak sahibi olmayi yeterli gören sonuç, her ne kadar esyanin ilgilisi 

aleyhine ise de, daha hakkaniyetli gözükmektedir. 

Tasima sözlesmelerinin hukuki niteliginin üçüncü kisi yararina sözlesme 

oldugunu56 kabul ettigimizde de bu sonuca varilmak gerekmektedir. Üçüncü sahis 

yararina sözlesmeden kasit borçlu - tasiyicinin, alacakli-gönderene karsi ileri 

sürülebilecek bütün def’ilerin üçüncü kisi konumundaki talepte bulunana karsi da 

sürülebilmesi imkaninin taninmasi esastir 57. Buradan varacagimiz sonuç talepte bulunan 

                                                                 
53  Katilmadigimiz bir görüs olarak burada tasiyicinin ileri sürebilecegi kusurun ancak basvuruda 

bulunanin kusuru oldugu, konvansiyon metninin “basvuru ihtimali olanlar” ya da hak sahipleri olarak 
yorumlanamayacagi, kita Avrupasi hukukçularinin bu hususta yanildigi da iddia edilmektedir 
(Messent/Glass, a.g.e., Nr. 6.16). Buna karsin katildigimiz fikir için bkz.: Kaya, Hifzi Veldet 
Velidedeoglu Armagani , s.251. 

54  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.103.  
55  Glass/Cashmore, a.g.e., Nr. 3.44; Clarke, a.g.e., N.70; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, 

s.251.  
56  Ülgen, Uluslararasi Tasimalar , s.19; Arkan, Kara Tasimalari, s.26.  
57  Üçüncü sahis yararina sözlesmede üçüncü sahis sözlesmenin tarafi haline gelmez; ancak sözlesmeden 

kaynakli edimi talep imkanina kavusur. Öyleyse gönderilen sözlesmenin tarafi degildir (Sener Akyol, 
Tam Üçüncü Sahis Yararina Sözlesme , Istanbul, 1976, s.211).  
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gönderen ya da gönderilen olabilir; her iki durumda da, tasiyici bir digerinin kusuruna 

dayanarak sorumluluktan kurtulma imkanini kullanabilecektir.  

Gönderen  veya gönderilenin kusuru yaninda bunlarin yardimcilari, istihdam 

ettikleri veya tasimada yararlandigi kisilerin kusurlarina da dayanilarak sorumluluktan 

kurtulma imkani vardir. CMR m.3’te getirilen yardimcilarin kusurundan tasiyicinin 

sorumluluguna iliskin hükmün kiyasen uygulanmasi sonucu; gönderen ve gönderilen 

kendi yardimcilari ile çalistirdiklarinin kusurlarindan sorumlu olacaklarindan dolayi 

tasiyici bunlara dayanabilir58. Kusurun bizzat gönderen ya da gönderilen veya 

yardimcilarin kusuru olmasi da sart degildir. Burada bu kisilerden haklarini devir ve 

temlik alanlarin kusuru da akti anlamda gönderen gönderilen kavramlarinin disinda 

ancak sorumluluktan kurutulmayi saglayacak nitelikte kabul edilmelidir. 

Gönderen ya da gönderilenin kusuru daha ziyade yükleme 59, bosaltma veya 

istiflemeden meydana gelebilecek kusurlar olmakla birlikte; bunlar özel kurtulus 

sebepleri arasinda ayrica sayilmistir. Burada kastedilen tasima evraklarinda eksiklik 

veya usulsüzlük nedeniyle yüke el konulmasi, ihtiyati haciz veya tedbire konu edilmesi, 

kamu otoritesinin müdahalesi ve hatta zayi olmasi halleridir. Ayrica, özel kurtulus 

sebepleri arasinda sayilan ve sayilmadiklarinda bu kapsamda ele alinmak gereken 

esyanin paketlenmesi, talimatlar veya esyanin özel niteligi konusunda bilgilendirmedeki 

eksiklikten kaynakli hasar ve /veya ziya hallerinde ; tasiyici bunlari ispatla sorumluluktan 

kurtulacaktir. Özel olarak sayilmadiginda kusuru da tasiyici ispat edecek iken; 

sayildiginda bunun varligini ispatla tasiyici sadece lehine karine saglayacaktir.  

Yükle ilgilinin kusuru aktif bir davranisa dayanabilecegi gibi; pasif kalmaya 

dayali olarak da karsimiza çikabilir. Hareketsizlige dayali bilgilendirme ve evrak 

eksikligi, yanlis karsisinda sessiz kalma gibi durumlar bu kapsamda tasiyici için kurtulus 

imkani veren kusur kapsaminda degerlendirilmek gerekir60. Bu açiklamalar ayni ölçüde 

                                                                 
58  Ayni yönde: Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.251; Aydin, a.g.e., s.59.  
59  Tasimaya elverisli olmayana raca yükleme yapilmasi gönderenin degil tasiyicinin kusurudur; ve yine 

asiri yüklemeden dolayi aracin tekerleginin patlamasi iddiasinda esyanin ilgilisinin kusuruna 
dayanilarak sorumluluktan kurtulunamayacak; yükleme kusuru iddiasi ile sorumluluktan kurtulma 
imkani olup olmadigi arastirilacaktir (Libouton, a.g.e., s.80-81). 

60   Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.252. 
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CMR için oldugu kadar COTIF-CIM ve diger konvansiyonlar açisindan da tasiyicinin 

sorumluluktan kurtulmasi konusunda geçerlidir.  

Gönderilenin esyayi teslim alma hakki bulunmakla birlikte üçüncü sahis yararina 

sözlesme niteligi geregi esyayi teslim alma yükümlülügü bulunmadigi için sirf bu nevi 

bir teslim almama gönderilenin kusuru olarak kabul edilemez61. Bu durumda da tasima 

sözlesmesinin akidi olan gönderenin kusurunun varligindan söz edilebilir. Zira, yanlis 

kisiye göndermis ve gönderileni yanlis seçimi de onun kusuru olarak degerlendirilebilir. 

Tasiyicinin bakim ve gözetim borcunun çok agir bir yükümlülük olarak kalmasi halinde 

gönderilenin tesellümden kaçinmasinin gönderilene atfedilebilecek kusur olarak 

degerlendirilebilecegi62 de ileri sürülmektedir. Buna karsin, böylesi bir durumda 

gönderilen yükle ilgili olmayi ve dolaysi ile talepte bulunan degil; hatta talepte 

bulunabileceklerden biri dahi olmayi kabul etmemistir. Kendisi tarafindan kabul 

edilmeyen tasima sözlesmesi ve esyadan dolayi tazmin talebi söz konusu olmayacagi 

gibi; kusuruna  dayanilarak gönderene karsi sorumluluktan kurtulmak da mümkün 

olamaz.  

Teslim engeli ile karsilasilmasi halinde tasiyicinin ne gibi çözümler üretecegi 

yukarida açiklanmis olmakla63 tasiyici bu imkanlari kullanacak iken; henüz gönderilenin 

ya da gönderenin kusuru söz konusu degildir. Bu imkanlari kullanmanin dahi mümkün 

olmadigi durumlarda ise ; tasiyici kaçinilamayacak ve sonuçlarina engel olunamayacak 

bir olayin varligina dayanarak sorumluluktan beri olabilecektir64. 

Gönderen veya gönderilenin kusuru ile meydana gelen hasar ve/veya ziya 

arasinda uygun illiyet bagi bulunmuyorsa, bu sebep ileri sürülerek sorumluluktan 

kurtulunamayacaktir. Örnegin, paketleme eksikligi iddiasi ile hirsizlik, evraklardaki 

eksiklikler nedeniyle yangin gibi sonuçlarin dogmayacagi asikardir. Buna karsin 

paketleme eksikligi nedeniyle islanmadan kaynakli hasar veya evrak eksikligi nedeniyle 

mallara gümrükte el konulmasi sonucu ziya hallerinde, illiyet bagi sabittir. Yine uygun 

                                                                 
61  Clarke, a.g.e. Nr.70. 
62  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.252.  
63  Bkz.: Ikinci Bölüm 2.3.2. 
64  Aydin, a.g.e, s.61. 
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illiyet bulunmasina ragmen; tasiyicinin da ek bir kusuru varsa bu durumda müterafik 

kusur uyarinca sorumluluk konusu zararin kusur oraninda paylastirilmasi gündeme 

gelecektir65. Ancak CMR’nin aksine, COTIF-CIM’de müterafik kusura iliskin her hangi 

bir düzenleme bulunmamakla birlikte COTIF-CIM m.36§2’den ayni sonuca varmak 

gerekir. Böylesi bir durumda, tasiyicinin sorumluluktan tamamen kurutulmamasi ve 

ulusal hukuka göre zararin paylastirilmasi cihetine gidilmesi, CMR ile paralel bir sonuç 

doguracak ve daha hakkaniyetli olacaktir66. 

VK m.18 özel olarak böyle bir sorumluluktan kurtulma sebebi öngörmemekle 

birlikte; VK m.21/2 hükmü, CMR ve COTIF-CIM’e paralel bir düzenleme 

niteligindedir. Ancak, meydana gelen ziya ve/veya hasarda zarar gören kisinin ya da 

talep sahibi veya ona bu hakki devir eden kisinin kusuru ile zararin meydana geldigini 

yahutta kusurunun zararda etkili oldugunu ispatlanabilir. Bu durumda müterafik kusur 

ve ilgilinin kusuru dikkate alinarak; tasiyici kismen ya da tamamen sorumluluktan 

kurtulabilecektir67. VK m.21/1’de oldugunun aksine; mahkemenin hukukuna atif 

yoktur68. Bu durumda konvansiyonun verdigi izini mahkeme hakkaniyet ve nisfete göre 

kullanabilecegi gibi kendi hukukunu da uygulamakta serbesttir. Ancak bu serbesti, 

kusuru hiç dikkate almama olarak degerlendirilemez. Tasiyicinin sorumlulugunun sinirli 

olmadigi durumlarda dahi müterafik kusur ve zarar görenin kusuru dikkate alinmak 

gerekecektir69. 

LK ve LVK m.4§2 b.i)’de esyanin ilgilisi, sahibi, gönderen veya gönderilenin ya 

da yardimci, acente ve temsilcilerin kusuru sorumluluktan kurtulus sebebi olarak 

                                                                 
65  Bkz.: Ikinci Bö lüm 5.6.4; Üçüncü Bölüm 5. 
66   Ayni yönde, Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.103. 
67  Türk Sivil Havacilik Kanunu’nda böyle bir düzenleme bulunmamakla birlikte TSHK m.106 ile yapilan 

atifla iç tasimalar açisindan da bu hüküm caridir (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.188).  
68  Ancak VK m.21/1 düzenlemesindeki ulusal hukuka yapilan atfin aynen esya tasimasinda uygulanacagi 

ileri sürülebilir. Bu durumda sözlesmesel sorumluluk geregi öncelikle TTK m.780/2, 781/2-3, 804 
uygulama alani bulmak ve kiyasen ancak BK m.44/1 uygulanmak gerekir. Bagaj ve yolcu tasimasi ile 
esya tasimasinin da ayni sekilde degerlendirilecegi görüsü için bkz. Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, 
s.188.   

69  Deniz Kaner, II. Tasimacilik Sempozyumu, s.193-194. 
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sayilmistir70. Görüldügü üzere, özel olarak esyanin sahibinin kusuru da tasima 

sözlesmesine taraf olsun ya da olmasin sorumluluktan kurtarici etki göstermektedir.Bu 

hüküm, sözlesme kavrami ve tasima hukuku ile örtüsen bir düzenleme degildir. Esyanin 

sahibi sözlesme açisindan dista kalan bir kisi olmakla bu hüküm konvansiyon 

düzenlemesi zorunlulugundan kaynakli uygulanacaktir. BM-CK m.17 ve HK m. 5§7’de 

müterafik kusur özel olarak düzenlenmis ise de; özel olarak talep sahibi ya da esyanin 

ilgilisinin kusuru kurtulus sebebi olarak sayilmamistir. Buna karsin, tasiyicinin kusuruna 

dayali genel kurtulus sebebine dayanarak bu sebep de ileri sürülmekle tasiyicinin 

sorumluluktan kurtulmasi mümkündür 71. Zira esyanin ilgilisinin kusuru ayni zamanda 

tasiyicinin gerekli bütün tedbirleri almasina ragmen esyada zarara sebebiyet verebilecek 

niteliktedir. Bu nedenle de tasiyici gerekli özeni göstermesine ragmen zarar meydana 

gelmekle sorumluluktan kurtulabilecektir.   

2.3. Talimatlarin Sorumluluga Etkileri 

Tasiyicinin kusuruna dayanmayan esyanin ilgilisinin talimatlari nedeniyle 

meydana gelen hasar ve ziyadan; tasiyici sorumlu tutulamayacaktir. Ancak talimatin 

verilmesinde ve içeriginde tasiyicinin kusurlu hareketleri etkin olmus ise, sorumluluktan 

kurtulma imkanindan yararlanamaz. Burada esyanin ilgilisinden kasit, gönderen veya 

gönderilen ya da tasima sürecinde belirli süreyle de olsa esyaya tasarruf imkani bulmus 

kisi ya da kisilerdir72. CMR’de her ne kadar Ingilizce metinde talep sahibinden söz 

                                                                 
70  Tasima sözlesmesi kurulurken, temsilci sifatiyla mi yoksa kendi adina tasiyici sifati kazanma 

iradesiyle mi sözlesmenin yapildigi hususu önem arz edecektir. Bu husus ulusal hukuk bakimindan BK 
m.32 ve devamina göre çözülecektir. Özellikle broker, tellal, komisyoncu ve benzeri kisiler temsilen 
sözlesme aktedebilecegi gibi kendileri de tasiyici olabilirler. Bu hususta temsilcinin kimin adina 
hareket ettigini açiklamasi esastir (Samim Ünan, “Navlun Sözlesmesinin Akdinde Temsil Ile Ilgili 
Bazi Sorunlar”, DHD, Y.2, S.4, Aralik 1997, s.96-97) .  

71  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.1.2.1. 
72  Tasima sözlesmesinin üçüncü sahis yararina sözlesme niteligi geregi talimat verme yetkisi belirli bir 

anda gönderenden gönderilene geçmek durumundadir. Bu çerçevede COTIF -CIM m.30§4 uyarinca 
gönderenin talimat verme yetkisi ha mule senedinin gönderilene geçmis olmasi, esyanin gönderilene 
teslimi, gönderilenin kendisine taninan bazi haklari kullanmasi, esyanin varis devletinin gümrük 
sinirlarindan içeri girmesi ile gönderilene geçmektedir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.134).  
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ediliyorsa da asil olan talepte bulunma imkanina sahip olan kisinin talimatlaridir73. 

Burada kastedilen talimatlarin esyaya tasarruf  ile ilgili olmasi sart degildir. Esyayi 

tasiyan aracin vasiflarina iliskin talimatlar da bu kapsamda degerlendirilmelidir74. Söz 

konusu talimatlarin sadece tasima sürecinde verilmis olmasi sart degildir. Yüklemeden 

önce veya bosaltmadan sonra, esya tasiyicinin tasarrufunda ise; verilen talimatlar bu 

kapsamda degerlendirilir. Emir ve talimat verenin bu süreçte kusurlu olmasi da sart 

degildir75; önemli olan verilen emir ve talimatin uygulanmasi neticesinde meydana gelen 

hasar ve/veya ziya olgusudur. Yine her talimati tasiyici yerine getirmek durumunda da 

degildir. Tasiyiciya verilen talimatin konvansiyona aykiri olmamasi ve esyanin 

bölünmesi sonucunu dogurmamasi gerekmektedir.  

COTIF-CIM m.30§1 uyarinca gönderen talimatlari ile sözlesmede degisiklikler 

yapmaya yetkilid ir. Bu yetkisi belli sartlarin gerçeklesmesiyle; COTIF-CIM m.30§4 ve 

31 çerçevesinde gönderilene geçmektedir. Iste bu asamalarda yetkili hak sahibinin 

talimatlarinin icrasi hasar ve/veya ziyaa sebebiyet vermis ise, tasiyici uygun illiyeti 

ispatla sorumluluktan kurtulabilecektir. Talimatin verilmesinde tasiyicinin her hangi bir 

kusurunun varligi halinde ise; bu kurtulus sebebine dayanilmaz76. Ancak müterafik 

kusurun varligi söz konusu olabilir. Talimatlari verenin bunun ifasi için gerekli 

masraflari da ödemesi gerekir. Aksi halde talimatlarin yerine getirilmemesinden tasiyici 

sorumlu tutulamaz77. Ancak talimatin yerine getirilmemesi ya da geregi gibi yerine 

getirilememesi, baskaca bir sebebe dayaniyorsa tasiyici kusuru oldukça sorumlu 

olacaktir78. Söz konusu sebebin niteligine göre yine baskaca kurtulus sebepleri ya da 

müterafik kusura dayanilabilecektir.  

                                                                 
73  Kaya; bu kisiyi “talimat vermeye yetkili kisi” kavrami ile nitelendirmektedir (Kaya, Hifzi Veldet 

Velidedeoglu Armagani , s.251). 
74  Clarke, a.g.e., Nr. 71; Aydin, a.g.e., s.62. 
75  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.253. 
76  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.103. Yanlis bilgi vererek talimat verilmesine sebep olan tasiyici, 

sorumluluktan kurtulma sebebine dayanamaz (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.253). 
77  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.140. 
78  Imkansizlik, düzenli tasimayi engelleyen talimat, ilgili devlet mevzuatina aykirilik, masraflarin 

karsilanmamasi gibi sebeplerle talimati yerine getirmekten tasiyici imtina edebilecek ve sorumlu 
tutulamayacaktir (Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.143).  
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Burada tartismali üç mesele vardir. Bunlardan birincisi; verilen talimata aykiri 

davranma imkani olan tasiyicinin sirf talimat verildi diye buna uygun davranarak hasar 

ve ziyain meydana gelmesine göz yummasinin mümkün olup olmadigi hususudur. Bu 

konuda verilen talimatin baglayici olup olmamasina bakilmaksizin yerine getirilmesi ile 

ortaya çikan ziya ve /veya hasardan tasiyicinin sorumlu olmayacagi ileri sürülmektedir79. 

CMR m. 12’de öngörülen talimatlara uymaya iliskin kuralin tasiyici lehine bir hüküm 

oldugundan hareketle bu sonuca varilmaktadir. Buna karsin, talimat verme yetkisi 

kimdeyse onun menfaatine olan bir düzenlemenin varligi karsisinda bu iddia 

dinlenmemek ve asil menfaatin halen esyanin ilgilisinin menfaati oldugunu kabul etmek 

gerekir. Böylece; eger talimata uyulmasinin hasar ve/veya ziya dolaysi ile zarara yol 

açacagi tasiyici tarafindan öngörülebiliyorsa, artik tasiyicinin bu talimati yerine 

getirmeden önce talimat vereni uyarmasi ve buna ragmen talimatta israr edilirse yerine 

getirmesi gerekir. Yoksa sirf zararlandirici sonucunu bilerek hareket eden tasiyicinin 

talimati yerine getirmis olmasi sorumluluktan kurtulmasini saglamamalidir80. Tasima 

sürecinde esya onun denetim ve gözetimindedir ve talimatin yerindeligini dahi buna göre 

test etmelidir. 

Talimat verme yetkisi olan yükle ilgilinin talimatlarini yerine getirmek külfeti 

altinda olan tasiyiciyi bazi istisnalarla koruma amaciyla bu hüküm düzenlenmistir. 

Hükmün uygulanmasinda, talimatin yerine getirilebilirligi, tasiyicinin islerine engel 

olmamasi, esyanin bölünmesi sonucunu dogurmamasi, diger esyalara zarar vermemesi 

gibi hususlar yaninda talimatin dogrudan sonuçlari konusunda talimat vermeye yetkili 

kisinin bilgilendirilmesi de talimatlari derhal yerine getirme kuralinin istisnalaridir. 

Kural, talimati yerine getirmek; istisna ise bu durumlarda gerekli özen borcuna uygun 

davranis içinde olmaktir. Öyleyse hükümde korunan tasiyici degil esyanin ilgilisidir. 

Ancak bu tam bir koruma degil istisnalari ile birlikte koruma olup; tasiyici menfaatleri 

de gözetilmistir. Tasiyici bu istisnalara ragmen talimati yerine getirir ve örnegin malin 

bölünmesine izin verirse ya da kendi islerini aksatan bir talimati yerine getirirse yine 

                                                                 
79  Aydin, a.g.e., s.63. 
80  Arkan, Demiryolu Tasimal ari, s.103-104.  
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talimatin uygulanmasinin sebep oldugu sadece ilgilinin esyasinda meydana gelen hasar 

ve/veya ziya ve gecikme sorumlulugundan kurtulabilmelidir81. Ayrica sorumluluktan 

kurtulma açisindan talimat verenin kusurlu olup olmamasi burada önemli olmayacaktir.  

Bu çerçevede, tasiyici bilerek talimatin uygulanmasinin hasar ve ziyaa sebep 

olmasina göz yumar ya da hasar ve ziyai doguracagi apaçik bir talimati yerine getirirse 

bu durumda sorumluluktan kurtulamamalidir. CMR m.12’deki sartlara uygun olan ve 

buna ragmen hasar ve/veya ziyaa sebep olacagi açik talimatlarin da tasiyici tarafindan 

yerine getirilmemesi gerekmektedir. Sirf hükme uygun olmayan talimatlardan kaynakli 

ziya ve hasardan dolayi degil82; hükme uygun bu türden açikça ziya ve hasara yol 

açacagi belli talimatlarin icrasindan; tasiyici sorumlu olmaktan kurtulamayacaktir.  

Ikinci mesele ise; tasima senedi tanzim edilmeyen tasima sözlesmelerinde talimat 

verme yetkisini kullanabilecek ilgilinin kim oldugu sorunudur. Burada talimat veren 

ilgilinin her halde tasima senedini ibraz ile esya ilgilisi olundugunun ispati gerektigi, 

aksi halde talimat verilemeyecegi gibi bir çikarsamada da bulunulmaktadir83. Oysa, 

CMR m.12/5 b.a)’da belirtilen husus açikça tasima senedi düzenlenen durumlarda 

tasima senedi hamilinin; düzenlenmeyen durumlarda ise gönderenin talimat verme 

yetkisi bulundugunu ortaya koymaktadir. Öyleyse, tasima senedi zorunlulugu varmis 

gibi bir düzenlemenin varligi iddiasina katilmak mümkün degildir. Tasima senedinin 

bulunmadigi tasima sözlesmelerinde talimat verme yetkisi her halükarda gönderen 

tarafindan kullanilabilecektir 84. 

Üçüncü husus ise; tasima sözlesmesinin ifasi sürecinde talimat verenin talimat 

esnasinda talimat verme yetkisi bulunmamasina ragmen; sonradan yetki kazanmasi 

halidir. Esyanin ilgilisi sifatini kazanan kisinin, bu sifati haiz degilken verilen talimatin 

                                                                 
81  Burada talimati yerine getirmek yükümlülügü altinda olmayan tasiyici; buna ragmen yerine getirdigi 

talimatin vesile oldugu ilgilinin esyasindaki hasar ve ziyadan ayni sekilde kurtulabilecektir (Aydin, 
a.g.e., s.64). Aksi kanaatte; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.253. 

82  CMR m.12’ye uygun olsa bile; en azindan talimatin sonuçlari bakimindan talimat verenin tasiyici 
tarafindan uyarilmasi sorumluluktan kurtulabilmesi için gereklidir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu 
Armagani , s.253; Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.103). 

83  Aydin, a.g.e., s.64. 
84  Ilgililik, senetle ya da sözlesmeyle ispatlanamadigi takdirde, verilen talimat usulüne uygun olmadigi 

için, yerine getiren tasiyici sorumlu olacaktir (Kendigelen, Mütalaalar , s.440). 
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dogurdugu ziya ve/veya hasardan; tasiyici bu talimatin varligi sebebiyle sorumluluktan 

kurtulabilecek mi sorusuna Aydin; tasiyicinin sorumluktan kurtulabilecegi seklinde 

cevap vermektedir85. Buna karsin Kaya ise; hakli olarak, talimat verme aninda yetkili 

olmayi aramaktadir86. Talimat verme aninda yetkili olamayan kisinin sonradan yetkili 

olup olmayacagi belli degilken; bu talimati yerine getiren tasiyici, kusurlu hareket 

etmistir. Öyleyse yetkisiz kisinin talimatini yerine getiren tasiyicnin talimat verenin 

sonradan yetkili olmasina dayanarak baslangiçtaki kusurunu bertaraf edememesi gerekir. 

Tasiyici bu durumda ziya ve/veya hasardan sorumlu olacak ve yetkisiz talimat verene 

baskaca akti ya da akit disi sebeplerle rücuen tazmin talebinde bulunabilecektir. COTIF-

CIM m.36§2’de zaten hak sahibi kavrami kullanilmis olmakla; artik talimat verme 

aninda yetkili olmak gerektigi asikardir. Sorunun çözümü için talimat verenin 

talimatinin yerine getirilebilmesi için ön kosul olan talimat verme yetk isinin ispati 

sorununu çözmek gerekmektedir. Eger bir tasima senedi tanzim edilmisse senedin 

hamili; senet düzenlenmemis ise gönderen, talimat vermeye yetkilidir. Öyleyse bunlar 

disindaki bir kisinin talimatini yerine getirmek basli basina akte aykirilik teskil 

etmektedir. Her ne sekilde olursa olsun sonradan talimat veren hak sahipligi kazanirsa 

bu akte aykirilik durumunu düzeltemez. Sonuç olarak; CMR’ye göre de, COTIF-CIM’de 

oldugu gibi, esyayla ilgililigini ispatlayamayan bir kisinin talimatini yerine ge tiren 

tasiyici, daha sonradan ilgili kisi hak sahibi olsa bile, sorumlu olmaktan kurtulamaz. 

Hasar ve/veya ziyaa yol açan talimatin verilmesinde tasiyicinin kusuru ile etkili 

olmasi halinde tasiyici bu sorumluluktan kurtulma sebebinden yararlanamaz. Yine hasar 

ve ziyain gerçeklesecegi açik olan bir talimati yerine getiren tasiyici da sorumluktan 

kurtulamayacaktir87. Talimatlarin yeterince açik olmasi ve iradeyi tam yansitmasi 

gerekir. Tasiyicinin yanlis yorumu ya da yanlis anlamasi ile yerine getirdigi iddiasinda 

                                                                 
85  Aydin, a.g.e., s.64. Yazarin burada verdigi örnek dahi desteklenen görüsün ispatina degil; aksi kanaate 

varmamiza sebep olmaktadir. Her hangi bir sekilde gönderilen ya da yükle ilgili oldugunu 
ispatlamayan bir kisinin talimatini yerine getiren tasiyici, muhtemel hak sahibi iddiasi ile ortaya çikan 
bir kisinin talimatini icra etmekle sorumluluktan kurtarilmamasi gerekir.  

86  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.253. 
87  En azindan bu muhtemel sonucun talimat verene bildirilmesi gerekir (Glass/Cashmore, a.g.e., Nr.3.45; 

Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.103).  
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bulundugu talimat gerçek iradeyle bagdasmaz ve yanlis yorum ve anlamada tasiyici 

kusurlu olursa sorumluluktan kurtulamayacaktir88.  

Burada yapilan açiklamalar talimatlarin meydan gelen zararda etkisini ispatlayan 

tasiyicinin sorumlulugu paylasmasi veya sorumluluktan kurtulmasi açisindan VK 

uygulamasinda da geçerlidir.  

Yine LK ve LVK m.4§2 b.i)’de düzenlenen esyanin sahibinin veya yükletenin ya 

da onlarin yardimci ve adamlarinin kusurundan tasiyicinin sorumlu olamayacagina 

iliskin hüküm disinda talimata iliskin bir hüküm yoktur. Sadece talimat vermede kusurlu 

olma halinde burada yapilan açiklamalar aynen geçerli olacak ve tasiyan sorumluluktan 

kurtulabilecektir.  

HK ve BM-CK açilarindan ise; bu husus yine sorumluluktan kurtarma sonucunu 

doguracak nitelikte ise de ayrintili olarak düzenlenmis degildir. Kusura dayali genel 

kurtulma sebebi içinde degerlendirilmesine de bir mani gözükmemektedir89. Yine ayni 

sekilde müterafik kusur da mümkün olabilir. 

2.4. Esyadaki Kusur 

CMR m.17/2 uyarinca esyanin kendi kusurundan kaynakli hasar ve/veya ziya 

hallerinde tasiyici sorumluluktan kurtulabilecektir. Esyanin kendi türünün tasidigi ortak 

özelliklerden farkli özellik tasimasi, noksanlik içermesi, bozukluk  halinde esyadaki 

kusurdan söz edilecektir90. Ayrica sorumluluktan kurtulma için ziya ve/veya hasarin da 

bu sebebe dayali illiyet içinde meydana gelmesi gerekmektedir91. Iyi boyanmamis 

makinelerin islanmakla boyasinin tamamen bozulmasi, tasinan makinelerin tam monte 

edilmemis parçalarinin düsmesi sonucu diger parçalarinin hasara ugramasi, gibi örnekler 

                                                                 
88  Messent/Glass, a.g.e., Nr.6.24. 
89  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.1.2.1. 
90  Libouton, a.g.e., s.81; Atabek, a.g.e., s.234; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.254; 

Arkan, Kara Tasimalari , s.113. 
91  Yarg. 11. HD., 18.10.2004 tar., 850 E., 9961 K. sayili karari: “…Dairemize ait 17.02.2003 tarihli 

ilama dayanilarak, CMR 17/2. maddesi uyarinca yüke has bir kusurdan ve tasiyicinin önlemesine 
imkan olmayan bir durumdan meydana geldigi anlasilan zarardan davalinin sorumlu tutulamayacagi 
gerekçesiyle davanin reddine karar verilmistir.” (karar elden alinmistir).   
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esyadaki kusuru göstermektedir92. Esyanin dogal niteligine iliskin olan ve m.17/4 b.d’de 

düzenlenen sorumluluktan kurtulma sebebi ile bu sebep karistirilmamalidir93. Zira bu 

son halde sorumluluktan kurtulma için ziya ve hasar açisindan ispat kolayligi ve 

m.18/2’den yararlanma imkani vardir94.  

COTIF-CIM m.36§2’de de ayni sekilde “inherent vice” terimine yer verilmis ve 

bundan kaynakli hasar ve/veya ziya halinde de genel sorumluluktan kurtulma imkani 

tasiyiciya taninmistir. Ancak burada esyanin kendi kusuru ile farkli sekil ve kosullarda 

tasinmasini gerektiren esyanin dogal niteligi karistirilmamalidir 95. Esyanin dogal niteligi 

denildiginde özel kosullarda tasinmasinin gerektigi96; buna karsin esyanin kusuru 

bulunmasi halindeyse bahsi geçen kusurun hasar ve/veya ziya sebebi olmasi 

anlasilmalidir.  

Esyadaki kusurdan tasiyici bilgilendirilmis ve tasima sözlesmesi ve/veya tasima 

ya da hamule senedine gerekli kayitlar düsülmüs ise; artik tasiyici bu genel sorumluktan 

kurtulma nedenine dayanamayacaktir. Bu durumda tasiyici ancak COTIF-CIM m. 36§3 

b.f)’de yer verilen ve CMR m.17/4 b.d)’de düzenlenen esyanin özelligi geregi meydana 

gelen hasar ve/veya ziya ile ilgili özel kurtulma nedeninden yararlanma imkani 

bulabilecektir97. Zira bu durumda, esyadaki kusur taraflarca bilinmekle ve kaydi ile  

esyayi dogal niteligine tasima açisindan bu unsur katilmis olmaktadir. Esyadaki kusurun 
                                                                 
92  Aydin, a.g.e., s.66.  
93  Bkz.: Üçüncü Bölüm 3.2.1. 
94  Yangin çikan sentetik iplikle ilgili bir davada esyanin niteligi mi yoksa kusuru mu söz konusu oldugu 

tartisilmis ve sentetik iplik dahi olsa; ani bir yanmanin gerçeklesebilmesi için esyanin niteligi degil, 
kusurlu imal edilmis olmasi, yanlis yikanmasi ya da yanlis isida tasinmasi etkili olmustur denilerek 
CMR m.17/4 b.d) degil; m.17/2 çerçevesinde karar kurulmustur (Belçika Comm. Brussels, 03 October 
1970 karari hakkinda bkz. Libouton, a.g.e., s.81). Buna karsin özellikle niteligi geregi yanmaya 
elverislilik tartismasinda sentetik ipligin dogal niteligi, kusuruna göre daha büyük olasilikla kurtulus 
sebebi olarak kabul edilmeli ve tasiyici lehine olusan karineyi bertaraf etmek konusunda ilgiliye imkan 
taninmalidir.  

95  Cam esyanin normal sartlardaki durumu dogal niteligi geregi özel tasinmasini gerektirir iken; cam 
esyanin dahi kötü imal edilmis olma si esyanin kusuruna verilen temel örmektir (Arkan, Demiryolu 
Tasimalari, s.104). 

96  Bkz.: Üçüncü Bölüm, 3.2.1. 
97  Aydin, a.g.e., s.67. Yazar; bu konuda sübjektif bildirimden ziyade esyadaki objektif özelligin dikkate 

alinmasi gerektigi fikrinde olanlarin da varligindan söz etmektedir (a.e , s.67). Oysa tasinan esyanin bu 
özel durumu bildirilmis olmakla artik tasiyicinin tasima borcu söz konusu özel nitelikli esyanin 
tasinmasi oldugunu; benzerleri ile ayni nitelikte bir esyadan artik söz edilemeyecegini görmezlikten 
gelmektedir.  
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esyanin dogal yapisindan kaynakli olmasi ve tasima süreci ile iliskilendirilememesi de 

sorumluluktan kurtulma imkani için sarttir. Tasima ile iliskilendirilebilen esyanin dogal 

yapisinda meydana gelen kusurdan tasiyici sorumludur98. Esyanin bildirimi yapilmayan 

tehlikeli niteligi geregi meydana gelen zararlardan esyanin ilgilisi sorumlu olacaktir. Bu 

niteligi geregi esyanin müsadere edilmesi, kamu otoritesinin özellikle bu sebeple 

tasimayi durdurmasi gibi hallerde de tasiyici sorumluluktan kurtulacaktir. 

Hava tasimalarinda ise VK m.18/3 b.a) düzenlemesi birinci sorumluluktan 

kurtulma sebebi olarak esyadaki kusur ve esyanin dogal niteligini birlikte 

düzenlemektedir. Bu çerçevede esyanin dogal niteligi ve kusuru arasinda bir fark 

görmemekte ve sorumluluktan kurtulma açisindan genel düzenleme getirmis 

bulunmaktadir 99. Esyadaki kusur açisindan burada yapilan ve yine esyanin dogal niteligi 

açisindan asagida100 yapilan açiklamalar, VK sistemi açisindan da aynen geçerlidir101. 

Buna karsin her iki halde de söz konusu nitelik veya kusur ile zarar arasindaki illiyet 

bagini ispat külfeti tasiyicinin üzerindedir. Her iki sebepte de tasiyiciya taninan imkan 

lehine karine saglama degil, tamamen sorumluluktan kurtulmadir.  

LK ve LVK md 4/2-m’de yine benzer sekilde esyanin kusuru dogal nitelik ile 

birlikte sorumluluktan kurtulma sebebi olarak düzenlenmistir. Kaldi ki; esya da niteligi 

geregi olan küçük ölçüde fire ve benzeri sebeplerle eksilmeler de sorumlulugu 

gerektirici ziya olarak degerlendirilmemektedir102. Bu son hal hemen her tasima yöntemi 

açisindan kiyasen uygulama bulmaktadir.  

                                                                 
98  Tesliminden önceki süreçte esya da zarar meydan gelmis ve dogal niteligi etkilenmis ise; bunu ispatla 

tasiyici sorumluluktan kurtulacaktir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.254). 
99  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.112. 
100  Bkz.: Üçüncü Bölüm 3.2.1. 
101  Ancak VK m.23/2’de esyanin kusuru, kalitesi ve bozukluguna iliskin olarak sorumluluktan kurtulmaya 

yönelik akdi düzenleme de getirilmesine ayrica cevaz vermektedir (Sözer, TSHK Hükümleri , s.61;  
Clarke, Air Carriage, s.114). 

102  Un, çimento, yag ve sarap gibi esyalarin özellikle dökme olarak tasinmasinda halinde meydana 
gelebilecek küçük çapli ziyadan tasiyici sorumlu tutulamaz (Tetley, Cargo, s.119). Küçük çapli 
ziyadan kasit, %1 ila %2 oranindaki kaybin mutat fire olarak kabul edilmesi gerekir (Kendigelen, 
Mütalaalar, s.146). Yarg. 11. HD.nin 7.11.1996 tar., 7197 E., 7685 K. sayili karari: “…tasinan malin 
dökme sivi yag oldugu böyle tasimada %1’de %2’ye varan fire olabilecegi 275 ton maldan 3478 kg 
eksikligin fire sinirlari içerisinde kaldigi gerekçesiyle asil davanin reddine, karsi davanin kismen 
kabulüne…” (Kendigelen, Mütalaalar, s.147).    
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Bildirilmemis tehlikeli esyaya iliskin LK ve LVK m. 4§6’da getirilen esyayi 

imha, varma limanindan önce indirme hakki gibi düzenlemeler tasiyicinin 

sorumsuzluguna ve gönderenin buna ragmen yol bedeli ödemesi ve dogmus zararlari 

tazmin etmesi sonucuna yol açmaktadir. Bildirilmemis esya iliskin bu düzenleme, 

dolayli olarak tasiyicinin sorumluluktan kurtulmasina sebep olmaktadir. Ayni husus 

CMR m. 22, COTIF-CIM eki RID, HK m.13, BM-CK m.23 açisindan da geçerlidir. 

Burada esyanin ilgilisinin kusuru, esyanin niteligi v esyanin kusuru ile karma bir 

sorumluluktan kurtulma hali mümkündür. Ancak bildirilmis ve fakat esyanin tehlikeli 

olusu sonraki sebeplerle tasimayi tehlikeye sokuyorsa ; tasiyici esyayi imha, bosaltma ve 

sair verilen haklari kullanacak ise de gönderenin sorumluluguna gidemeyecektir103.  

2.5. Nükleer Kaza  

CMR’de özel olarak düzenlenmemekle birlikte, kusura dayali sorumluluktan 

kurtulma sebebi içinde kabul edilebilecek olan nükleer kaza; COTIF-CIM m.49’da özel 

bir kurtulus sebebi ancak genel kurtulma sebeplerinden biri olarak düzenlenmistir. 

Nükleer kazanin sorumluluktan kurtulma sebebi olabilmesi için meydana gelen hasar 

ve/veya ziyadan nükleer tesisi isleten sorumlu tutulmakta ise tasiyici sorumluluktan 

kurtulabilecektir. Eger nükleer kazadan dolayi nükleer tesisi isleten ya da onun yerine 

geçen bir kisi ya da kurumu sorumlu tutmak mümkün degilse ve kusura dayali 

sorumluluktan kurtulma sebebi de isletilemiyorsa bu durumda tasiyici sorumluluktan 

kurtulamaz. 

COTIF-CIM’e göre sorumlulugun harekete geçirildigi ülke devletinde nükleer 

tesis isletene karsi sorumluluk tevcih edilmesini saglayan bir mevzuat yok ya da 1960 

tarihli Paris Konvansiyonu’na 104 taraf degil ise; yine tasiyici COTIF-CIM uyarinca 

nükleer kaza sonucu meydana gelen hasar ve/veya ziyadan da sorumlu olacaktir105. 

                                                                 
103  Wilson J.F., Carriage of Goods By Sea, London, 1993, s.38. 
104  Nükleer kazanin ne oldugunun tespitinde 1960 tarihli Nükleer Enerji Sahasinda Üçüncü Kisilere Karsi 

Hukuki Mesuliyete Dair Paris Konvansiyonu dikkate alinacaktir (Türkiye açisindan 13.05.1961 
tarihinde 10806 Sayili Resmi Gazetede yayinlanarak yürürlüge girmistir). Iki defa ek protokolle tadil 
edilmistir. Bunlardan ilki 28.01.1964 tarihli olup,  29.11.1967 tarih ve 12763 sayili resmi gazetede 
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Paris Konvansiyonu m.4 uyarinca  nükleer tesisi isleten nükleer maddelerin 

tasinmasindan depolanmasindan ve bu süreçlerde meydana gelen kazalardan kaynakli 

hasar ve/veya ziyadan sorumlu olacaktir. Bu çerçevede demiryolu tasiyicisinin kusuru 

bile olsa isletenin sorumlulugu devam edecek; ancak söz konusu isleten tarafindan 

tasiyiciya rücu edilebilecektir106. Isletenin sorumlulugunun istisnasina da 1960 tarihli 

Paris Konvansiyonu m.9’da yer verilmis ve silahli çatisma, iç savas, isyan ve 

konvansiyon tarafi devletçe aksi kararlastirilabilir olmakla birlik te olaganüstü bir tabii 

afetten kaynakli nükleer kazalardan dolayi isleten sorumlu tutulmamistir. Görüldügü 

gibi nükleer tesis isletenin mesuliyeti kusursuz sorumluluk olarak düzenlenmistir. Zira 

mücbir sebep sayilabilecek haller disindaki durumlarda dahi isletenin sorumlu olacagi 

düzenlenmistir. Bu noktada tasiyicinin sorumlulugu agirlastirilmis kusursuz sorumluluk 

olarak degerlendirilebilecektir.  

COTIF-CIM m.49’da isleten veya bir baska kisinin nükleer kazadan sorumlu 

tutulmasi halinde; tasiyici tüm sorumluluklarindan degil, tasinan esyada meydana gelen 

ziya ve/veya hasardan dogan sorumluluktan kurtulacaktir107. Isletenin sorumlulugu da bu 

kapsamda azami 15.000.000 SDR olarak Paris Konvansiyonu m.7 b.b)’de belirlenmistir. 

Bu sinirlamanin varligi COTIF-CIM’e göre tekraren tasiyicinin sorumluluguna gidilmesi 

için gerekçe de olamayacaktir. Zira, artik COTIF-CIM kapsamindan çikilip, esyanin 

ilgilisine karsi sorumluluk bakimindan bu konvansiyon uygulama alani bulacaktir. 

Paris Konvansiyonu düzenlemesi karsisinda diger tüm tasima yöntemleri 

açisindan nükleer tesis isletenin sorumlulugu kusursuz sorumluluk olarak 

uygulanacaktir. Esyanin ilgilisinin zararlarini dogrudan isletenden talep edebilmesi 

yaninda tasiyicilara da gitmesi mümkün ise de; dogrudan isletenin sorumluluguna 

                                                                                                                                                                                               
yayinlanmis  ve ikincisi ise 16.11.1982 tarihli olup, 23.05.1986 tarih ve 19115 sayili  resmi gazetede 
yayinlanmis ve yürürlüktedir.  

105  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.106. 
106  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.106. 
107  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.106-107. Yoksa gecikmeden dogan sorumlulugun nükleer kaza 

savunmasi ile bertaraf edilesi kabul edilmemelidir. Zira 1960 tarihli Konvansiyon ziya ve/veya hasar 
sorumluluguna iliskin düzenlemeler getirmis, gecikmeyi bu kapsamda saymamistir.  
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gitmek esya ilgilileri açisindan daha dogru olacaktir.  Buna karsin zarari tazmin eden 

tasiyicilarin rücuen isletene yönelmesi de mümkündür.  

2.6. LK ve LVK’da Sayilan Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri  

LK ve LVK m.4§2’de sayilan sebeplerle tasiyicinin sorumlu olmayacagi özel 

olarak belirtilmistir 108. Bu düzenleme tasiyicinin esas itibari ile sorumsuz ve istisnai 

olarak sorumlu olacagi gibi bir sonuç dogurmakta ise de; sayilanlar disinda tasiyan 

burada da kusurundan sorumludur109. Bu nedenle uygulamada tasiyanin 

sorumlulugundan ziyade muhtemel sorumsuzlugu110 üzerinde durulmaktadir. Zira, LK 

m. 4 düzenlemesi sorumluluktan daha çok sorumsuzluktan söz etmektedir. Bu sebeplerin 

bir çogu diger konvansiyonlar bakimindan da sorumluluktan kurtulma sebebi olup ayrica 

açiklanmaktadir. LK ve LVK m.4§2’de ziya ve/veya hasarin sebeplerine iliskin 

sorumsuzluk sebepleri söylece siralanmistir: 

a- Yolculuk sirasinda veya geminin idaresinde tasiyicinin adamlari ve yardimcilarinin 

hareket, ihmal veya hatalari (tasiyanin teknik kusuru hariç teknik kusur), 

b- Tasiyanin hata ve ihmalinden ileri gelmeyen yangin (yardimcilarin veya adamlarin 

sebep oldugu dahil), 

c- Deniz veya harekete elverisli sularda muhatara, tehlike ve kaza 111, 

d- Arzi ve semavi afetler, 

e- Savas hali112, 

f-Terör gibi kamusal güce karsi faaliyetler, 

g- Halk hareketi ve yetkili otoritelerce cebir veya el koyma113, 

                                                                 
108  Burada LK ve LVK sinirli sayida tüketici bir sekilde olmak üzere sayma yoluyla sorumluluktan 

kurtulma sebeplerini belirtmektedir (sayili sebepler için bkz. Richardson, a.g.e, s.46-55).  
109  Sayma yolu ile tespit edilen bu kurtulus sebeplerinden vazgeçilmis olmasindan dolayi HK sorumluluk 

düzenlemesinin kusursuz sorumluluk oldugu; Göger, tarafindan ileri sürülmekte ise de buna 
katilmamaktayiz  (Göger, Genel Bilgiler, s.612-613). 

110  Ülgener, Muhtemel Mesuliyetsizlik, s.14. 
111  Bu husus özellikle denizde korsanlik faaliyetleri, gasp ve cebir ile esyaya müdahale edilmesi halleri 

için önemlidir. Denizde hirsizlik bu kapsamda sayilmazken zorla gasp bu kapsamda telakki 
edilmektedir (Steven J. Hazelwood, “The peril of ‘pirates’-all ‘at sea’ ”, LMCL, 1983, s.283 vd.). 

112  Bkz.:Üçüncü Bölüm 2.7. 
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h- Karantina tahditleri114, 

i- Gönderen veya mal sahibi ya da acentesinin veya temsilcilerinin kusurundan kaynakli 

hareket veya ihmaller115, 

j- Islerin grev, lokavt, tasfiye gibi sebeplerle kismen ya da tamamen tatili, 

k- Karisiklik ve isyan, 

l- Denizde can ve mal kurtarma ve buna tesebbüs, 

m- Hacim veya agirligin fire vermesi veya gizli bir kusurdan ya da malin kendisine has 

bir kusuru ya da özelligi116, 

n- Ambalajlama noksanindan117, 

o- Markalama ve isaretleme eksikligi ya da yanlisligi118, 

p- Maldaki makul bir dikkat ve özene ragmen gözden kaçan kusur 119, 

 r- Ispati tasiyiciya ait olmak üzere tasiyicinin, acente ve adamlarinin ihmal ve 

kusurlarindan ileri gelmeyen her türlü sebep120. 

Böylece sinirli sayida (numerus clausus) tüketici olarak belirlenen sorumluluktan 

kurtulma sebeplerinin sonuncusu olan r) bendindeki sebep, kapsayici bir sekilde disarida 

her hangi bir sebep birakmayacak tarzda genel bir sebep olarak düzenlenmistir. Bu 

düzenleme aslinda sayilan diger tüm kurtulma sebeplerini de kapsayici bir niteliktedir 121. 

Bütün bu sayilanlara ek olarak, LK ve LVK m.4§4’e göre, can ve mal kurtarma 

amaçli ya da makul olan rota degisikliklerinden meydan gelebilecek hasar ve/veya 

ziyadan da tasiyici hiçbir sekilde sorumlu olmayacaktir. Ancak bu hükmün faydasi 

amaci can ve mal kurtarma olmayan sapma ve rota degisikliklerinin makul oldugunu 
                                                                                                                                                                                               
113  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.8. 
114  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.8. 
115  Talimatlar da bu kapsamda degerlendirilecektir. Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.2, 2.3. 
116  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.4, 3.2.1.  
117  Bkz.: Üçüncü Bölüm 3.3.3. 
118  Ayrinti için bkz. Richardson, a.g.e., s.52; Bkz.: Üçüncü Bölüm 3.3.3. 
119  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.4. 
120  Bu denli ayrintili kurtulus sebebinin öngörülmüs olmasina ragmen gerek LK ve gerekse LVK 

düzenlemesinin getirdigi sorumluluk sistemi de kusur karinesine dayali sorumluluk sistemidir. Ancak 
sayili kurtulus sebepleri sanki sorumsuzlugu esas alir niteliktedir (Kindred/Brooks, a.g.e., s.67-68). 

121  Hakli olarak, bu sorumluluk istisnasinin istisna olmaktan öte; bütün sorumsuzluk sebeplerini kapsayici 
üst bir sorumluluktan kurtulma imkani olarak tasiyiciya tanindigini tespit edilmektedir (Wilson J.F., 
a.g.e., s.267). 
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ispat külfetini tasiyana birakmasi ve bunun disindaki sapmalarin kasitli ve agir kusurlu 

hareket olarak telakki edilmesidir.  

Görüldügü üzere, LK ve LVK ile de degismeyen bu madde içerigi mücbir sebebe 

giren haller yaninda bir çok hususu sorumsuzluk sebebi olarak zikretmektedir. Yine 

diger konvansiyon ve kurallarda yer alan ve i), m), n), o), p) bentlerinde sayili temel 

sorumluluktan kurtulma sebepleri de, burada diger kurtulus sebepleri olan mücbir sebep 

sayilabilecek sebeplerle es deger bir sekilde düzenlenmistir. Bunlara ek olarak a), b), l), 

r) bentlerindeki özel kurtulus sebepleri tamamen LK ve LVK’ya özgü ve gönderen 

aleyhine tasima sözlesmesi dengelerini bozan nitelikte sorumluluktan kurtulma sebepleri 

olarak dikkat çekmektedir. Bu sayilanlardan LK ve LVK’ya özgü olanlar üstünde ayrica 

durmakta fayda vardir: 

2.6.1. Tasiyanin Yardimcilarinin Geminin Hareket ve Idaresindeki Kusuru 

LK ve LVK m.4§2 b.a)’da belirtilen bu sebep aslinda tasiyicinin adamlarinin 

kusurunun bir çesididir. Baslangiçta gemiyi sefere elverisli hale ge tirmekle yükümlü 

olan tasiyan, daha sonraki geminin sevk ve idaresine iliskin yardimci ve adamlarin 

kusurundan sorumsuzdur122. Bu düzenleme deniz tasimasinda gelinen modern asamaya 

hukukun uymamasi sonucunu dogurucu niteliktedir123. Zira, teknik kusur tabir edilen 

sevk ve idaredeki kusurun124 sorumluluktan kurtulma sebepleri arasinda sayilmasinin 

temel nedeni; birincil derecede esyaya degil, gemiye etki etmesinden kaynaklidir. Ancak 

                                                                 
122  Ancak bu süreçte de tasiyanin gemiyi yola, denize ve yüke elverisli bir sekilde tutma yükümlülügü 

esyaya göstermesi gereken özen geregidir. Esyanin istiflenmesi, devir edilmesi, bosaltilmasi, 
yüklenmesi gibi faaliyetler bu kapsamda teknik kusur degil sorumlu olunan ticari kusurlardandir 
(Göger, Sonraki Elverislilik, s.466). Ayrica teknik kusur ve sevk kusuru hakkinda TTK düzenlemesi 
konusunda ayrintili bilgi için bkz. Erkan Canak, “Deniz Ticaret Hukukunda Tasiyanin Mutlak 
Sorumsuzluk Hallerinden Sevk ve Teknik Idare Kusuru”, Adalet Dergisi, Kasim-Aralik 1985, Y.76, 
S.6, s.81 vd.  

123  Bu nedenle HK’dan çikarildigi kabul edilmektedir (Tetley, A Commentary, s.7). 
124  Teknik kusur ve sevk kusuru örnegi olarak verilen yanlis demir atma, yanlis rota tayini, yanlis sinyal 

verme, azami hiz kurallarina riayetsizlik ve benzeri sebeplerdir. Sonradan üçüncü kisilerce atilan 
kayaya çarpma Yarg. TD, 14.03.1971 tar. ve 486 E., 2977 K. sayili kararinda bu nevi kusurdan 
sayilmis ve tasiyanin sorumsuzlugu sebebi sayilmistir (Canak, a.g.e., s.85). 
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bizzat tasiyanin bu asamadaki ticari oldugu kadar teknik kusurundan sorumluluk ayrik 

tutulmus ve devam etmektedir125.  

Yardimci ve adamlarin teknik kusuru iddiasinda bulunan tasiyanin 

sorumsuzluktan yararlanabilmesi için; bu kusurun varligini ispatlamasi ve kendisine 

degil, yardimci ve adamlarina atfedilen bir kusur oldugunu ortaya koyma si gerekir126. 

Buna ek olarak tasiyan, sorumluluktan kurtulma imkanindan yararlanabilmek için ortaya 

çikan zarar ile kusur arasinda illiyet bagini da ispatlamalidir. 

Yolculuk ve geminin idaresindeki kusur, esyaya gerekli özen göstermeye iliskin 

kusurun disinda olup; LK ve LVK m.3§2 geregi yardimci ve adamlarin bu ikinci nevi 

kusurundan tasiyan sorumludur. Bu nedenle kusurun esyaya özen borcuna mi yoksa 

geminin idaresi ve yolculuguna mi yöneldigi tespit edilerek sorumluluktan kurtulma 

imkaninin olup olmadigi incelenmelidir127. Geminin idaresindeki veya yolculuga iliskin 

kusur ile meydana gelen hasar ve/veya ziya arasinda dogrudan illiyet bagi bulunmayan 

hallerde de tasiyan sorumluluktan kur tulamayacaktir. Özellikle tasiyanin adamlarinin 

yüke özen borcunu ifada kusur ile geminin sevk ve idaresinde kusur olmak üzere iki ayri 

kusurlu hareketin varligi halinde; hangisinin ziya ve/veya hasara yol açtiginin yani 

hangisi ile dogrudan illiyet bagi kurulabileceginin tespit edilmesi gerekmektedir128. 

Böyle bir tespitte bulunulamadigi takdirde müterafik kusur esasindan hareketle tam bir 

kurtulma imkani taninmamalidir. Özellikle geminin dengesinin korunmasi için gemide 

yapilan düzenlemelerde kusurlu olunmasi halinde geminin sevk ve idaresinde yani 

teknik kusur söz konusu olmaktadir.  

Ayrica, bu kurtulma sebebine dayanildiginda birinci olarak kusurlu hareketin 

yolculuk basladiktan sonra gerçeklesmesi, ikinci olarak tasiyanin gemiyi sefere elverisli 
                                                                 
125  Tasiyicinin kendisinin geminin hareketi ve sefere iliskin kusurunda sorumluluk bakidir  (The Satya 

Kailash, 1984-1 Lloyd’s Rep. s.588).  
126  Canak, a.g.e., s.93-94. 
127  Özellikle esyanin istiflenmesi ya da bosaltilmasi veya yerlestirilmesi amaciyla gemide hareket 

ettirilmesinde vaki kusurun gemiden ziyade esyaya özen borcuna yönelik oldugu da göz ardi 
edilmemelidir (The Washington, 1976-2 Lloyd’s Rep., s.453; Canak, a.g.e., s.88-89). 

128  Geminin sevk ve idaresindeki kusurdan gemiye gelen zararin giderilmesi için geminin bir limana 
çekilerek esyanin bosaltildigi ve daha sonra esya da hasarin meydana geldigi durumlarda artik esya da 
meydana gelen hasar sorumluluk kapsamindadir ve yüke özen borcundaki kusurdan kaynaklanmis 
kabul edilmelidir (The Oak Hill, 1975-1 Lloyd’s Rep., s.105; Özdemir, a.g.e, s.30). 
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kilmak için gerekli özeni gösterdiginin ispatlanmasi ve üçüncü olarak LK m.3§2 

çerçevesinde esyayi koruma için uygun tedbirlerin almasina ragmen hasar ve/veya 

ziyain meydana gelmesi gerekir129. Iste bu üç sart ispatlandiktan sonra; ziya ve/veya 

hasar sebebinin yardimci ve adamlarin teknik kusuruna dayandirilmasi halinde 

sorumluluktan kurtulma mümkündür. Tasiyan burada belirtilen üç ön sarti 

ispatlamadikça, teknik kusura dayanarak sorumluluktan kurtulamayacaktir 130. 

LK ve LVK m. 4§4’te izin verilen can ve mal kurtarma amaciyla yapilan 

sapmalardan tasiyan sorumsuzdur. Makul sebeplere dayanan sapmalar da bu kapsamda 

olup; teknik kusur kapsaminda degerlendirilebilir. Bunun disinda sapmalar da teknik 

kusur olmakla birlikte tasiyanin bilgisi ve talimati ile olan sapmalarin yol açtigi ziya 

ve/veya hasardan tasiyan sorumlu olacaktir 131. Burada can kurtarmak için oldugu gibi 

mal kurtarmak için yapilan sapmada da her hangi bir kritere yer verilmemistir. Böylece 

kurtarilacak malin kiymeti ve sair husus arastirilmaksizin mal kurtarma iddiasinin ispati 

ile buna dayali sapmanin yol açtigi zarardan tasiyan kurtulabilecektir.  

Buna karsin, HK m.5§1 çerçevesinde tasiyan, adamlarinin da esyayi korumak 

için gerek sevk ve idareye iliskin ve gerekse yüke iliskin tüm tedbirleri aldigini 

ispatlayamadigi sürece; sevk ve idareden kaynakli kusurdan da sorumlu olacaktir. 

Tasiyan, sorumluluktan kurtulmak için,  kendisinin oldugu kadar yardimci ve adamlarin 

teknik kusuruna da dayanamamaktadir. Can kurtarma amaçli sapmanin aksine; HK 

m.5§6 mal kurtarma amaçli sapmalarda, sorumluluktan kurtulabilmek için menfaatlerin 

gözetilmesi ve sapmanin hakliliginin ortaya konmasini sart kosmaktadir. Zira yükün 

ilgilisinin malvarliksal menfaatine tercih edilen mal kurtarma menfaatinin hakli ve daha 

üstün olmasi aranmalidir. Gerçekten tasinan esya ile orantisiz bir sekilde mal kurtarma 

için tasinan esyayi riske ederek; kurtarma yardim bedeline hak kazanmak için tasiyanin 

rota degisikligi ve vaki zarardan sorumlu tutulmasi yerindedir.  

                                                                 
129  Tetley, Cargo , s.177. 
130  Wilson, a.g.e, s.261. 
131  Bu anlamda sapma “tasiyainin taahhüt ettigi tasima rotasindan ve yolundan istemli bir sekilde 

ayrilmasi” olup; denizde can ve mal kurtarma amaciyla olmadiginda tasiyanin sorumlulugunu 
gerektirir (Lord Mc Nair, a.g.e., s.156; Özdemir, a.g.e, s.16). 
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2.6.2. Deniz ve Sefere Elverisli Sularda Özel Riskler 

Tasima faaliyetinin yürütüldügü ortam olan deniz ve sulara özgü riskleri; LK ve 

LVK m.4§2 b.c’de sorumluluktan kurtulma sebeplerinden biri özel olarak sayilmistir. 

Bu sebep tasiyan tarafindan seyrek olarak basvurulmasi gereken ve ispati zor olan bir 

sebep oldugu kadar; en kolay basvurulabilecek bir sebep olarak görülebilir132. Zira, 

deniz tehlikesi ya da riskleri her somut olayda farkli yorumlanabilecek niteliktedir. 

Örnegin büyük bir firtina yazin Karadeniz’de meydana gelirse sorumluluktan kurtulma 

sebebi olabilecek iken; Kuzey Denizi’nde kisin bu nevi bir firtina deniz riski olarak 

sorumluluktan kurtulma sebebi sayilamaz. Çünkü Kuzey Denizi’nde böylesi bir risk 

bastan bilinmekte ve ona göre tedbir alinmasi gerekmekte iken; Karadeniz açisindan 

yazin böyle bir risk ortalama olarak yoktur. LK ve LVK m.4§2 b.d’de belirtilen arzi ve 

semavi afetlerde bu kapsamda sayilabilecek iken; deniz ve su riskleri disi mücbir sebep 

kategorisinde yer alan deprem, yildirim düsmesi gibi sebeplerle ayrica belirtilmistir. 

Sorumluluktan kurtulmak için bu sebeplerden yararlanabilmek için tasiyanin söz konusu 

zaman ve cografi sahada beklenmeyen bir riskin gerçeklestigini ispatlamasi 

gerekmektedir. Beklenen ve büyük olasilikla gerçeklesecegi bilinen türden riskler bu 

kapsamda degerlendirilemez ve sorumluluktan kurtulma sebebi olarak ileri sürülemez133.  

2.6.3. Tasiyanin Kusurundan Kaynaklanmayan Yangin 

LK ve LVK m.4§2 b.b)’de tasiyanin kusurlu hareket veya hareketsizliginden 

kaynaklanmayan yanginin yol açtigi ziya ve/veya hasardan sorumlu olamayacagini 

düzenlemektedir. Ayni sekilde, adamlarinin ve yardimcilarinin geminin teknik idaresine 

iliskin kusurundan kaynaklanan yanginin sebep oldugu hasar ve/veya ziyadan da teknik 

kusur savunmasi ile sorumlu olmayacaktir134. Bu çerçevede meydana gelen hasar/veya 

ziya ile böyle bir yangin arasinda illiyet bagi kurulmasi da sarttir. Yanginin dogrudan 
                                                                 
132  Wilson, a.g.e., s.249; Tetley, Cargo, s.195. 
133  Ingiliz yüksek mahkemesi de bu yönde bir kararla deniz risklerinin beklenen türden olmamasini; 

beklenen türden ise buna göre elverisliligin temini gerektigini belirtmistir (Blackwood Hodge, Lloyd’s 
Rep., 1963-1, s.454). 

134  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.102. 
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yol açmadigi yüksek isinin sebep oldugu hasar ve/veya ziya halinde, lafzi yorumda 

bulunarak tasiyan bu sorumluluktan kurtulma sebebinden yararlandirilmamak gerekir135. 

Özellikle teknik kusura dayali yanginda bu sekilde esyanin ilgilisi menfaatini korumak 

gerekir. Yine yangina dayali sorumluluktan kurtulma sebebinden yararlanmak isteyen 

tasiyanin; baslangiçtaki elverisliligi ve yangindan esyayi korumak için gösterdigi gerekli 

özeni de ispatlamasi gerekmektedir.  

Yanginin çikmasindan sonra esyaya zarar vermemesi için, söndürme için gerekli 

önlemlerin tasiyan ve adamalari tarafindan esyayi koruma borcuna yönelik olarak 

alinmasi gerekmektedir. Hatta söndürmede basarisizlik sabit ise esyanin kurtarilmasina 

öncelik verilmesi, esyanin niteligine göz ardi edilmemelidir. Esyayi yangindan koruyucu  

tedbir lerin alinmamasi halinde; salt yanginin varligi iddiasi ile sorumluluktan kurtulma 

imkani taninmamaktadir. Ö zellikle yangina sebep olan gereksiz bir rota degisikligi ya da 

esyaya yönelik koruma tedbiri eksikligi hallerinde ise yanginin sebebinde tasiyanin 

kusuru var sayilarak sorumluluk esas olmalidir.  

HK m.5§4 yangin sebebine dayali sorumluluktan kurtulma degil; yangin 

sebebine dayali tasiyanin sorumlulugunun nasil olacagini düzenlemektedir. Esyanin 

ilgilisinin belirli hususlari ispatlamasi halinde136 yanginin yol açtigi zararlardan da 

tasiyanin sorumlu olmasi mümkündür. Ispatlanacak hususlardan birincisi m. 5§4 b.a-i) 

altinda tespit edilen ve tasiyan, adamalari ya da yardimcilarinin kusurundan kaynaklanan 

bir yanginin söz konusu olmasidir. Burada teknik ya da ticari kusur önemli degildir. 

Ikincisi ise m. 5§4 b.a-ii) altinda belirlenen yanginin söndürülmesi veya sonuçlarinin 

önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin tasiyan, adamlari ya da yardimcilari tarafindan 

alinmamis olmasi halidir. Bu iki durumdan biri hak sahibi tarafindan ispatlandigi sürece 

yanginin yol açtigi hasar ve/veya ziyadan tasiyan sorumlu olmaktadir. Tasiyan ve 

adamlarinin yangin çikmasini ve sonuçlarini önlemede göstermesi gereken özen borcu 

“alinmasi makul surette beklenebilecek tedbirler” ile sinirlidir. Bununla birlikte, 
                                                                 
135  Tetley, Cargo , s.184. 
136  Bu husus HK’nin temel basarisizliklarindan biri olarak gösterilmektedir. Zira, burada esyanin ilgilisine 

yüklenen ispat külfeti, halen LK ve LVK’daki gibi, yanginin sorumsuzluk sebebi olarak baki ka lmasi 
sonucunu dogurmaktadir. Oysa burada ispat külfetinin tasiyan üzerinde kalmasi gerekirdi (Tetley, A 
Commentary, s.9). 
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beklenebilecek tedbirlerde genel kriter ortalama tasiyan özeni olup; tasiyan ve 

adamlarindan yangini söndürmek ve sonuçlarini engellemek için can güvenligini riske 

atilmasi beklenemez137. 

Görüldügü gibi HK yangin açisindan ispat yükünün yer degistirdigi ve haksiz 

fiildeki gibi ispat yükünün hak sahibine yüklendigi bir kusurlu sorumluluk sistemi 

getirmektedir138. Böylece yangin tam bir sorumluluktan kurtulma sebebi degil; ispat 

bakimindan haksiz fiil sorumlulugu seklinde düzenlenmistir. Ispat açsindan HK m.5§4 

b.b)’de bilirkisi incelemesi ile yanginin sebebi ve sonuçlarinin tespit ettirilebilecegi 

hükme baglanmistir139. Buna karsin, bilirkisi incelemesi sonucu verilen raporun 

baglayici olup olmamasi hususunda hukuki niteligi net olarak tespit edilmemistir. Bu 

nedenle mahkemenin rapora verecegi deger mahkemenin hukukuna göre tayin 

edilecektir.  

VK disindaki konvansiyonlar bakimindan, yangin halinde; HK benzeri bir 

sorumluluk ve sorumluluktan kurtulma imkaninin oldugu, kusura dayali genel 

sorumluluktan kurtulma sebebi kapsaminda degerlendirilmek gerekir. VK’ya göre esya 

tasimalarinda ise yangin; ancak mücbir sebep çerçevesinde ele alinabildigi takdirde 

sorumluluktan kurtulma imkani saglayabilir.  

2.6.4. Denizde Can ve Mal Kurtarma  

LK ve LVK m. 4§2 b.l)’de “denizde can ve mal kurtarilmasi ve buna tesebbüs” 

nedeniyle meydana gelen hasar ve/veya ziyadan tasiyicinin sorumlu olmayacagi hükme 

baglanmistir140. Burada can ve mal kurtarma faaliyetleri ayni kategoride sayilmistir. 

                                                                 
137  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.104. 
138  Burada “ispat yükü tasiyan lehine tersine çevrilmistir” tespitine yer verilmektedir (Yazicioglu, 

Hamburg Kurallari, s.103). Böylece haksiz fiil benzeri bir ispat sistemi öngörülmüs olmakta ve 
HK’ya göre yangindan meydan gelen hasar ve/veya ziya zararlarinin tazmini haksiz fiil sorumlulugu 
olarak düzenlenmis gözükmektedir. 

139  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.104.  
140  Yazicioglu , eksik bir sekilde; can ve mal kurtarma faaliyetinde “…sapma  (izlenmesi gereken rotadan 

ayrilma) hali ile sinirli benzer bir sorumsuzluk sebebi öngörülmüstür” ifadesine yer vermektedir 
(Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.112). Oysa can ve mal kurtarma ve buna tesebbüs özel olarak 
m.4§2 b.l)’de düzenlenmis bir kurtulus sebebidir. Bu sebebe dayali sapma da kurtulma imkani 
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Ayrica m.4§4’te rota degisikliginin can ve mal kurtarma faaliyetine yönelik olmasi, bir 

kurtulus sebebi olarak özel  sapma hali seklinde belirtilmistir.  

Buna karsin, HK m.5§6’da can ile mal kurtarmada bir ayrima gidilmistir. Burada 

can kurtarma için gerekli tedbirleri almakla illiyet bagi içinde meydana gelen hasar 

ve/veya ziyadan sorumlu olunmayacagi hükme baglanmistir. Öte yandan, mal 

kurtarmada tasiyanin esyaya yönelik uygun ve gerekli tedbir ve çabayi göstermesinin 

sonucu meydana gelen hasar ve ziyadan sorumlu olmayacagi kurali getirilmistir. 

Yerinde olarak, tasinan esyadaki gönderenin menfaati ile kurtarilacak esyadaki menfaat 

dengesinin, makullük kavrami içinde, HK bakimindan gözetilmesi gerekmektedir141. 

Can kurtarma için her türlü tedbirin alinmasina cevaz veren HK, mal kurtarmak ve 

kurtarma yardim ücreti elde etmek için tasinan esyaya zarar verilmesini engellemeyi 

amaçlamistir. Tasiyan,  mal kurtarmaya yöneleceginde esyaya verebilecegi zarari 

degerlendirmek durumundadir ve makul degilse mal kurtarma girisiminde 

bulunmamalidir. Tedbirlerin makul olup olmadigi ve içinde bulunulan duruma göre 

degerlendirme yapilmasi geregi karsisinda tedbirlerin makul olup olmadigi hususunu 

ispatta zorluk açiktir. Bu nedenle, mal kurtarma amaciyla yapilan faaliyetlere 

girismezden ve sürecinde tasinan esyada meydan gelebilecek hasar ve/veya ziya riski iyi 

degerlendirilmelidir. 

Can kurtarma için alinan tedbirler ve yürütülen faaliyetten hasar ve/veya ziya 

meydana geldigini ispat eden tasiyanin ayrica kendisi ve yardimcilarinin kusuru 

bulunmadigini ispatlamasina gerek kalmamaktadir. Eger bu tedbirlerin can kurtarma için 

olmadigi ya da mal kurtarmada makul olunmadigi esyanin ilgilisince ispatlanirsa; artik 

tasiyici sorumluluktan bu sebeple kurtulamayacaktir. HK uyarinca böylesi bir somut 

                                                                                                                                                                                               
kapsamindadir. Yazarin m.4§4’e istinaden bu ifadeye yer vermesi ise bizi bu sorumluluktan kurtulma 
sebebin i sadece sapma izni olarak algilama sonucuna götürmektedir. Bu da  m.4§2 b.1)’nin 
görmezlikten gelinmesi sonucunu dogurmaktadir. Zira, m.4§4’te mefhumu muhalifinden sapmanin her 
halükarda sorumluluk sebebi olacagi bunun istisnasinin ise can ve mal kurtarma ile makul nedenlere 
dayali sapma oldugu vurgulanmakta; can ve mal kurtarma için yapilan her türlü faaliyetten biri olarak 
sapma da kabul edilmis olmaktadir (Richardson, a.g.e., s.51).  

141  HK farkli olarak, can kurtarma amaçli bütün tedbirleri mal kurtarma amaçli olarak ise sadece makul 
tedbirlerin sebep oldugu hasar ve/veya ziya da sorumluluktan kurtulmayi öngörmektedir (Yazicioglu, 
Hamburg Kurallari, s.112-113). 
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olayda tasiyan; genel kurtulma sebebini yani gerekli özenin gösterildigini ya da baskaca 

bir kurtulus sebebini ispat etmek durumunda kalacaktir142. 

Bu sebep, diger konvansiyonlarda sayilmamistir. Zira, can ve mal kurtarma deniz 

tasimasina özel bir nitelik arz etmektedir. Buna karsin diger konvansiyonlar açisindan da 

can kurtarma amaciyla yapilan faaliyetler, kusura dayali sorumluluktan kurtulma genel 

sebebi gerekli tedbirleri alma ve kaçinilmaz bir olay savunmasi içinde 

degerlendirilebilecektir143. 

2.7. Savas Hali ve Silahli Çatisma  

Kusura dayali kurtulus sebebi öngörmeyen VK’da savas hali ve silahli çatisma 

VK m.18/3 b.c’de sinirli sayidaki sorumluluktan kurtulma sebeplerinden biri olarak 

belirtilmistir. Yine,  LK ve LVK m.4§2  b.e)’de savas hali ve b. f)’de silahli çatismayi da 

kapsayan halk düsmanlarinin hareketi sorumsuzluk sebebi olarak düzenlenmistir. Bunun 

sebebi özellikle VK açisindan genel bir sorumluluktan kurtulma  sebebi olarak “tasiyici 

tarafindan kaçinilamayacak ve sonuçlarina engel olunamayacak olay” gibi genis bir 

kavrama yer vermemis olmasindandir. Bu nedenle savas ve silahli çatisma distan gelen 

ve sonuçlarina engel olunamadigi gibi kaçinilma imkani da olmayan bir durum olmasina 

ragmen ayrica sayilmistir144. Bu çerçevede pekala mücbir sebep içinde degerlendirilmesi 

de mümkündür.  

Sorumluluktan kurtulma sebebi olacak savas ve çatismanin hukuken taninmis 

devletler arasinda ya da yerel güçlerle çatisma olmasi fark etmeyecektir145. Terörist 

faaliyetler de bu kapsamda degerlendirilerek tasiyicinin sorumluluktan kurtulmasi 

gerekir. Buna karsin, tasiyicinin önceden bilinen ve süren bir savas ve silahli çatisma 

ortamina bilerek girmesi halinde; sorumluluktan kurtulmasi kabul edilemez. Taraflar 

arasi sözlesme bu durumda etkin olmalidir.  

                                                                 
142  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.114. 
143  Bkz. Üçüncü Bölüm 2.1.1, 2.1.2. 
144  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.112. 
145  Clarke, Air Carriage, s.115. 
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CMR, COTIF-CIM,  HK ve BM-CK açisindan da burada getirilen sorumluluktan 

kurtulma imkanindan tasiyici yine yukarida açiklanan kusura dayali genel savunma 

imkani ve mücbir sebep savunmasi ile sorumluluktan kurtulabilecektir. Kanaatimizce 

savas hali ve silahli çatisma somut olaya bakilarak çogunlukla mücbir sebep kapsaminda 

kalacaktir. 

2.8. Idarenin Eylemi 

VK m.18/3 b.d)’de özel olarak “yükün giris, çikis veya transit geçisi ile ilgili 

kamu otoritesinin tamamlanmis bir fiilinden” tasinan esyada meydana gelen hasar 

ve/veya ziyaa dayali zararlardan tasiyicinin sorumlu olmayacagi belirtilmektedir. LK ve 

LVK m.4§2 b.g)’de de ayni sekilde idarenin el koymasi ya da kamu otoritesinin fiili ile 

meydan gelen hasar ve/veya ziyadan tasiyanin sorumsuzlugu hükme baglanmistir. 

Idarenin eylemi, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, müsadere gibi öngörülemez bir eylem ise; 

bu durumda tasiyici sorumluluktan kurtulma genel sebebi çerçevesinde sorumluluktan 

kurtulabilecektir.  

Idare tasima sözlesmesi bakimindan distan gelen ve önlenemez, kaçinilmaz bir 

eylemle esyada ziya ve/veya hasarin olusmasina sebebiyet vermektedir. Bu nedenle 

mücbir sebep kapsaminda degerlendirilmek ve diger tüm konvansiyonlarda da 

sorumluluktan kurtulma sebebi olarak kabul edilmek gerekir. Böyle bir durumda, 

esyanin ilgilisi ilgili kamu otoritesinin eylemine dayali olarak sorumluluk sürecini veya 

esyayi elde etme imkanini o idare nezdinde kullanabilecektir. Ancak tasiyicinin bu 

durumda dahi gerekli özen ölçüsünde esyanin ilgilisine bilgi verme, yardim etme ve 

sonuç elde etmesi için gerekli is ve islemleri yapma ve saglama borcu devam etmektedir. 
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2.9. Karma Tasimalara Özgü CMR ve COTIF-CIM’deki Kurtulus 
Imkanlari 

CMR m.2’de karayolu tasitinin esyayi bosaltmaksizin baska araçlarla ya da baska 

tasima yöntemlerinde tasinmasi halinde146 ve COTIF-CIM m.48’de demiryolunu 

tamamlayan denizyollarinda yapilan tasimalar bakimindan özel bazi sorumluluktan 

kurutulma sebepleri getirilmektedir. Söz konusu deniz tasima süreci açisindan bu 

sebepler LK, LVK veya HK’da yer alan sorumluluktan kurtulma sebepleri ile paralellik 

arz edecektir147. Deniz tasima safhasina iliskin sebepler yaninda, CMR ve COTIF-

CIM’de mevcut sorumluluktan kurutulma sebepleri bu süreçte de cari olacak; bunlara ek 

olarak burada ele alacagimiz sebepler de tasiyici tarafinda sorumluktan kurtulma için 

kullanilabilecektir148.  

Geminin sevk ve idaresine iliskin gemi adamlarinin fiil ve kusur lari, gösterilen 

tüm özene ragmen sonradan geminin denize, yola ve yüke elverissiz hale gelmesi, 

tasiyicinin ve gemi adamlarinin kusuru olmaksizin meydan gelen yangin, denizde can ve 

mal kurtarmaya iliskin hareketler, gönderenin hamule senedinde muvafakati olmak 

kosulu ile vagonun güvertede tasinmasi gibi LK ve LVK’da yer alan sorumluluktan 

kurtulma sebepleri burada karma tasima taahhüt etmis karayolu ya da demiryo lu 

tasiyicisi tarafindan ileri sürülebilecek ek sorumluluktan kurtulma sebepleridir149.   

                                                                 
146  Jan Theunis, “The Liability of A Carrier By Road During Roll On-Roll Off Traffic”, International 

Carriage of Goods By Road (CMR), General Editor Jan Theunis, Published Under the Auspices of 
The International Road Transport Union, London, 1987, s.235. 

147  Bu düzenlemeler, BM-CK açisindan da hasar ve/veya ziyain meydana geldigi tasima safhasi belirli ise 
o asama kurallarinin uygulanacagina iliskin düzenleme ile genel olarak uyumludur (Kindred/Brooks, 
a.g.e., s.61 vd.). 

148 Yarg. 11. HD., 01.06.2004 tar., 2003/10544 E., 2004/6136 K. sayili karari: “…davalinin 
Almanya/Bursa arasi TIR ile tasimasini üstlendigi sigortaliya ait örgü makinelerinin tir üzerinde 
Trieste/Istanbul arasi deniz tasimasi sirasinda  rüzgar nedeniyle TIR brandasinin yirtilmasi nedeniyle 
deniz serpintilerinin sirayeti sonucunda zarar gördügü, tasiyicinin kusursuzlugunu kanitlayamadigi, 
CMR Sigorta Poliçesi Genel Kosullari’nin 3 ncü maddesinde belirtilen teminat disi hallerin somut 
olayda gerçeklesmedigi gerekçesiyle…” (karar elden alinmistir) seklindeki tasima riskleri 
sigortacisinin sorumluluguna hükmedilen ilk derece mahkeme karari onanmistir. Oysa, burada LK ve 
TTK’nin uluslararasi tasimalara iliskin sorumluluktan kurtulma sebepleri arastirilmak ve karayolu 
tasiyicisinin da bunlardan yararlanmasina imkan taninmak gerekirdi. 

149  LK ve LVK’da yeralan kurtulus sebeplerinden bir kismi demiryolu tasiyicisi tarafindan ancak genel 
sorumluluktan kurtulma sebeplerinden olan “önlenemez ve sonuçlarina engel olunamaz olay”dan 
kaynaklanmakla sorumluluktan kurtulma sebebi olabilecek iken; burada özel olarak sayilmakla ispati 
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Yüklü aracin tasinmasinda yüklü araç özel nitelikli esya olarak degerlendirilecek 

ve tasiyan LK ve LVK m.6 çerçevesinde sorumluluktan kurtulma imkanina ve deniz 

tasimalarinda daha sinirli olan sorumluluga da kavusabilecektir 150. Böylesi bir durumda 

kara ya da demiryolu tasiyicisi halen sorumlu kalmaya devam edecek; esyanin ilglisi 

tasiyana müracaat edemeyecektir. Çünkü kara veya demiryolu tasiyicisi ile tasiyan 

arasindaki bu türden sözlesme hükümleri, ancak tasiyici ile tasiyan arasinda geçerli iken; 

tasiyici ile esyanin ilgilisini baglayici etkisi yoktur. Bu nedenle getirilen düzenleme 

hakli olarak elestirilmektedir151. Aslinda kara ya da demiryolu tasiyicisi süreç içinde 

yüklü araç ya da vagonu deniz tasimasina vermekte oldugu durumlarda dahi 

sorumlulugu ilgili konvansiyona tabi kalmalidir. CMR veya COTIF-CIM uygulanan bir 

tasimada, baska bir yöntem devreye girdi diye getirilen sorumlulugun da degismesi 

konvansiyonun bütünselligini bozmaktadir.  

CMR m.2, karayolu tasiyicisinin her hangi bir kusuru olmaksizin, esyanin 

denizyolunda tasinmasi esnasinda meydana gelen hasar, ziya ve gecikme hallerinde söz 

konusu deniz tasimasina uygulanacak hukukun uygulanmasina cevaz vermistir152. Bu 

nedenle burada belirtilen sorumluluktan kurtulma sebepleri ayni sekilde CMR 

çerçevesinde varsayimsal deniz tasima sözlesmesi yapilmiscasina karayolu tasiyicisi 

açisindan da geçerlidir153. Ancak uygulanacak hukuk ya da konvansiyon bulunmayan 

hallerde artik CMR tek basina uygulanacak; sorumluluk CMR atfi geregi ilgili 

konvansiyon ve kuralarla göre belirlenecektir 154. Her ne kadar CMR’de kurtulma 

                                                                                                                                                                                               
daha kolay ve kapsamli bu sebepleri ileri sürmesi imkani taninmistir (Theunis, a.g.e., s.238; Arkan, 
Demiryolu Tasimalari, s.118-119).  

150  LK ve LVK açisindan tasinan vagon ya da karayolu tasima araci içindeki mallar tanimlanmadigi 
takdirde bu araçlar, parça esya olarak nitelendirilmek durumundadir (Mc Carren & Co. Ltd.v. Humber 
International Transport Ltd. and Truckline Ferries (Poole) Ltd. The Vechscroon, Q.B., Lloyd’s Rep., 
1982-1, s.301). 

151  Theunis, a.g.e., s.252-253. 
152  Arkan, Karma Tasimada Hukuki Sorunlar, s.344. 
153  Parça basi sinirli sorumluluk uygulamasi özellikle bu durumda sorun yaratacaktir. Ancak hiçbir sekilde 

yüklü araç tek basina bir parça olarak telakki edilmez (Theunis, a.g.e., s.243). 
154  CMR m.2/1-son cümle “…konulmus bu gibi kosullarin bulunmamasi hallerinde…” ifadeleri ile sanki 

böyle bir sonuç baglanmamis gibi durmakta ise de; çeviriden anlasilmasi gereken “…bu yönde hiçbir 
hüküm bulunmuyorsa karayolu tasiyicisinin sorumlulugu yine bu antlasmaya göre tayin edilir” 
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sebepleri arasinda özel olarak düzenlenmemis ise de; söz konusu m.2 ile karma nitelikte 

tasima seklinde cereyan eden karayolu ve demiryolu ya da karayolu ve deniz yolu 

tasimalari için de ilgili tasima kismi açisindan tasiyicinin ilgili yönteme iliskin 

konvansiyon ve kurallarda yer alan kurtulma sebeplerinden yararlanmasi saglanmis 

durumdadir155. Bu durumda zararin sebebi olan olayin bu süreçte meydana geldigini 

ispat külfeti de tasiyici üzerindedir. 

Demiryolu tasimalarinda özel olarak, deniz tasimasina iliskin kurtulus 

sebeplerinin ileri sürülebilmesi için ayrica söz konusu su yolunun listeye kaydi sirasinda 

ilgili devletin bu konuda iradesini COTIF-CIM m. 48§1 f.1 uyarinca açikça beyan etmis 

olmasi gerekmektedir156. Söz konusu su yolunda birden çok devlet ülkesi isletmeleri 

tasima isi yapiyorsa, bu durumda ilgili devletlerin  öncelikle söz konusu kurtulma 

sebeplerini kabul konusunda COTIF-CIM md 48§2 uyarinca anlasmis olmalari gerekir. 

Bu durumda sorumluluktan kurtulma sebebine dayanan tasiyicinin COTIF-CIM m.48§1 

f.2 uyarinca esyada meydana gelen hasar ve/veya ziyain 157, esyanin gemiye yüklenmesi 

ile bosaltilmasi arasinda meyda na gelmis oldugunu da ispatlamasi gerekir. Bu 

sorumluluktan kurtulma sebebine dayanan tasiyicinin meydana gelen hasar ve/veya 

ziyada kusurlu oldugu esyanin ilgilisi tarafindan ispatlanirsa; artik tasiyici sorumlu 

olacaktir. Böylesi bir kusur halinde  sorumluluk tamamen COTIF-CIM hükümlerine göre 

tespit edilecektir158.  

                                                                                                                                                                                               
seklinde anlasilmak gerekir (Kendigelen/Aydin, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55.Yas Günü Armagani 
C.I, Istanbul, 2002, s.500).  

155  Ilgili konvansiyon ve kurallara göre tespit ve tayin olunacak sorumluluktan kasit, gerek sorumluluktan 
kurtulma, gerek sinirlama ve gerekse tüm sorumluluk unsurlarinin buna göre tespitini 
gerektirmektedir. Bu nedenle buradaki kurtulus sebebi aynen CMR’de de geçerli olacaktir.  

156  Ayrica bu kurutulma sebeplerinin bir kisminin kabulü diger bir kisminin ise reddi COTIF -CIM m.48 
§1/I uyarinca mümkün degildir.  

157  Bu sorumluluktan kurutulma sebepleri gecikmeden kaynakli sorumluluktan kurtulmak içinde 
kullanilabilecektir.  

158  Hatta, listeye kayitli sadece su yolu tasimaciligi ile istigal eden su yolu tasimacilik isletmesine  
sorumluluk tevcih edilse, bu isletmenin sorumlulugu dahi COTIF md 3 §3 uyarinca COTIF-CIM’e 
tabii olacaktir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.120, dn.121).  
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VK m.18/5 ve 31 geregi hava tasima süreci hiçbir sekilde hava alani disinda 

gerçeklestirilen deniz, nehir veya kara tasimasini içermeyecektir159. Bu tasima 

kisimlarina ilgili konvansiyon uygulanacak ve buna göre ek sorumluluktan kurtulma 

sebepleri burada da söz konusu olabilecektir. Ancak bu yöntemler hava tasimasi için 

havaalanina ulasmak ya da havaalanindan gönderilene ulasmakta kullaniliyor olabilir. 

Bu husus, taraflar arasinda sözlesmede tespit edilmis ise yükleme, teslim ve aktarma 

amaci ile yapilan kara, deniz ve nehir tasimalarindan söz edilecektir. Böyle tasimalar 

ilgili yönteme iliskin konvansiyonlara ya da iç hukuka degil, VK’nin sorumluluk 

sistemine tabi olacaktir.   

LK, LVK’da getirilen yüklemeden bosaltmaya ve HK’da getirilen limandan 

limana sorumluluk kurali160 nedeniyle bu konvansiyonlar bakimindan böyle bir karma 

tasima fasilasi söz konusu olmamaktadir.  

3. SORUMLULUKTAN KURTULMA ÖZEL SEBEPLERI 

3.1. Genel Olarak 

Özellikle  CMR ve COTIF-CIM  açisindan yapilan kurtulma özel sebepleri 

ayrimi esasindan hareketle; ayni sebeplerin diger konvansiyonlarda da sorumluluktan 

kurtulma  açisindan önemi yadsinamaz. Sadece ziya ve/veya hasar sorumluluguna iliskin 

bu kurtulus sebepleri ile, genel olarak bütün tasima yöntemleri açisindan sorumluluktan 

kurtulma imkani söz konusu olabilecektir. Bu sebeplerin varligi halinde; bu sebeplerden 

hasar ve/veya ziyain meydana gelmedigini ispat külfeti tasiyicida degil161, hasar ve/veya 

ziya nedeniyle tazmin talebinde bulunan taraftadir. Sebeplerin varligi esas itibari ile 

tasiyici lehine, zararin sebebinin bu sebeplerden meydan geldigi seklinde karine 

olusturur.  Karayolu ve demiryolu tasimalari söz konusu olunca genel sebeplerin aksine 

                                                                 
159  Taraflarin hava tasima sözlesmesine sonraki ya da önceki sürece iliskin kurallar koymasina m.31/2 

cevaz vermektedir. Ancak hava tasima disindaki bu karma tasima kisimlarina artik VK degil, ilgili 
konvansiyon uygulanacaktir (Clarke, Air Carriage, s.202). 

160  Bkz.: Ikinci Bölüm 2.1. 
161  Libouton, a.g.e., s.85. 
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sadece ziya ve/veya hasar sorumlulugunda sorumluluktan kurtulma imkani vermektedir. 

Ancak bunlarin her konvansiyon açisindan farkliliklar gösterdigi de açiktir.  

Bu özel kurtulus sebeplerini de esyanin ilgilisinin kusuruna dayali olan kurtulus 

sebepleri ve esya ile ilgili kurtulus sebepleri olarak iki gruba ayirarak degerlendirmek 

mümkündür.  

3.2. Esya Ile Ilgili Kurtulus Sebepleri 

3.2.1. Esyanin Dogal Niteligi 

Kirilma, paslanma, çürüme, kuruma, normal fire162 veya güve ve haserat gibi 

tasimaya verilen esyanin kendi türünde bulunan dogal niteliginden kaynakli ziya ve/veya 

hasar olusmasi; sinirli sayida olmamak üzere163 CMR m.17/4 b.d)’de özel bir 

sorumluluktan kurtulma sebebi olarak tespit edilmistir. Hemen bütün tasima yöntemleri 

açisindan bu kurtulus sebebi kabul edilmektedir. Burada tehlik eli esya niteligi geregi 

kurtulus sebebi teskil edebilir. Yine aksine, somut tasimaya göre tehlikeli esya böyle bir 

kurtulus sebebi olarak ileri sürülmeyebilir 164. 

                                                                 
162  Türk hukuku bakimindan fire hacmen veya kilogram olarak esyanin eksilmesi seklinde olusmaktadir. 

Nitelik degisikligi bu kapsamda degerlendirilemez (Nisim Franko, “Yargitay Içtihatlari Açisindan 
Tasiyicinin Mesuliyetinde Fire Meselesi (TTK 781/II-2, TTK 1063/I-7)”, Ticaret Hukuku ve 
Yargitay Kararlari Sempozyumu VIII, Bildiriler-Tartismalar, Ankara , 1991, s.203). Özellikle 
normal fireyi asan bir ziya söz konusu oldugunda tazmini gereken zarardan fire miktarinin düsülüp 
düsülmeyecegi tartismalidir. Yarg. 11.HD’nin 14.11.1996 tar., 3755 E. ve 1980 K. sayili kararinda 
“olayda hasarin yükün cins ve özelliginden degil, sadece davalinin kusurundan kaynaklandigi kabul 
edilerek olusan yük hasarinda fire payi düsülmeden ….hasarin parasal degerinin tespiti ve sonucuna 
göre bir  karar verilmesi gerekirken firenin düsülmesi dogru olmamis…” (DHD, Y.2, S.1, Mart 1997, 
s.70) gerekçeleri ile yerel mahkeme kararin bozulmasi yerindedir. Kararin elestirisi ve zarara sebep 
olan kusur oranlarinda firenin düsülmesi gerektigi yönlü görüs için bkz. Samim Ünan, “Yargitay 11. 
Hukuk Dairesi’nin 14.11.1996 gün ve E.1996/3755 K.1996/1980 sayili “Fire” Konusundaki Karari 
Hakkinda Degerlendirme”,  DHD, Y.2, S.1, Mart 1997, s.71 vd.   

163  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.259. Hava tasimalari bakimindan böyle bir sayma ve 
benzetme yoksa da ulusal hukuka ve yolculuk süresi ve kosullarina göre belirlenecek olan esya 
özelliklerinin ziya ve hasara sebep olma olasiligi burada dikkate alinacaktir (Clarke, Air Carriage, 
s.114). 

164  Niteligi geregi tehlikeli olan esyalarin tasinmasi özel olarak tasima sözlesmesi taraflarinca tespit ve 
tayin olunacak ve esyanin ilgilisince tasiyiciya dogru bilgilendirme yapildigi sürece yine ilgili 
konvansiyona tabii tasiyicinin sorumlulugu devam edecek ve ancak bu nitelikler de kurtulus sebebi 
teskil edebilecektir (Lucienne Carasso Bulow, “Dangerous Cargoes: the responsibilities and liabilities 
of the various parties”, LMCLQ, 1989, s.360). 
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Ayni sekilde COTIF-CIM m. 36§3 b.f)’de özel kurutulus sebebi olarak bu husus 

düzenlenmistir. Gönderen esyayi özel niteliginin hasar ve/veya ziya sebebi olmamasi 

için gereken sekilde paketler, özel donanim içine yerlestirir ya da gerekli her türlü 

korumayi saglarsa; artik tasiyicinin bu sebebi ileri sürme imkani da kalmaz165. Bu konu 

ile ilgili COTIF-CIM m. 41’de de özel olarak düzenleme getirilmis ve esyanin niteligine 

göre belirli miktarlarda fireden tasiyicinin sorumlu olmayacagi hükme baglanmistir.  

Esyanin dogal niteligine dayali kurtulmanin olusturdugu karine kati degildir ve 

esyanin ilgililerince söz konusu zararin esyanin niteliginden kaynaklanmadigini ispat 

etmesi halinde tasiyici sorumlu olmaya devam eder. Esyanin dogal niteliginin belirli 

hasar ve/veya ziya sebeplerini bünyesinde barindirmasi halinde esyanin ilgilisi bu 

sebeplerden meydana ge lmesi olasi hasar ve/veya ziyai enge llemek için tüm tedbirleri 

almali veya tasiyicinin özel kosullarda tasimasini saglamalidir. Bunlari saglayan esyanin 

ilgilisine karsi sorumluluktan kurtulma bu sebebe dayandirilmaz. Hükmün gerekçesi de 

esyanin ilgilisinin söz konusu tedbirleri almamasi halinde; dogal niteligin sebep oldugu 

zararlardan tasiyicinin sorumluluktan kurtulabilmesidir 166. 

Esyanin dogal niteliginin bu türden bir hasar ve/veya ziya sebebini uhdesinde 

barindirip barindirmadigi, söz konusu esyanin olagan kosullarda özel olarak bir koruma 

tedbiri alinmadigi takdirde tasinirsa; hasar ve/veya ziyain meydana gelip gelmeyecegine 

göre test edilerek anlasilir167. Tasiyici tarafindan bu risklerin bertaraf edilmesi için 

alinan bazi özel önlemler de kendisinin bu kurtulus imkanini kaybetmesine yol açmaz. 

Ancak tasima sözlesmesinde esyaya iliskin özel tedbirlerin alinacagi ve bu tedbirler 

alinarak tasimanin yapilacagi sart kosulmus ise tasiyici sorumluluktan kurtulmak için bu 

sebebe dayanamaz. Örnegin, gidanin soguk hava tertibatli bir araçta tasinacagi, 

                                                                 
165  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.115; Zira esyanin dogal niteligi ile tasiyicinin kusuru birlikte zarara 

sebebiyet vermis ise buna göre zarardaki kusur nispetinde tasiyici yine sorumlu olacaktir. Yarg. 
11.HD. 07.10.1980 tar. 1980/3799 E ve 4644 K. sayili karari da bu yöndedir (Franko, Fire Meselesi, 
s.204). 

166  Messent/Glass, a.g.e, Nr.6.100; Clarke, a.g.e.,  Nr.89; Liobuton, a.g.e., s.90.  
167  Glass/Cashmore, a.g.e ., Nr. 3.52; Clarke, a.g.e, Nr.89; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , 

s.257; Liobuton, a.g.e., s.90. Esyadaki dogal niteligin paslanmaya sebep olup olmadiginin bilirkisi 
incelemesi ile tespiti gerektigi hususunda bkz.Yarg. 11. HD. 04.04.1994 tarih ve 591 E., 2604 K. sayili 
karari (Eris, a.g.e., s.363). 
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paslanmaya açik esyanin kuru ve kapali bir ortamda tasinacagi kararlastirilmis ve yine 

de esya bu niteliklerinden dolayi hasar ve/veya ziyaa ugramis ise, esyanin ilgilisinin 

CMR m.18/2’deki gerekli tedbirleri almamaktan kaynakli hasar ve ziyain ispati halinde 

tasiyici sorumluluktan kurutulamaz168. Bu durumda, dogal nitelige ragmen sözlesmeye 

aykirilik hasar ve/veya ziyain meydana gelmesinde ana sebep olarak telakki edilecektir.  

Burada sözü edilen esyanin niteligi, esyanin dahil oldugu kategorideki diger 

esyalarda var olan nitelikler olup; bu niteliklerin özel bazi hasar ve/veya ziya sebeplerini 

barindirmasi söz konusudur169. Bu nedenle CMR m.17/2’de ve COTIF-CIM m. 36§2’de 

düzenlenen esyada bulunan kusur ile karistirilmamak gerekir. Orada esya kendisinde 

bulunmasi gereken degil, bulunmamasi gereken bazi özelliklerden dolayi sorumluluktan 

kurtulma sebebiyle karsimiza çikmaktadir170.  

Esyadaki kusurun aksine, tasiyici sorumluluktan kurtulmamakta; tasiyici kurtulus 

yönünde karine elde etmektedir. Tasiyici, tasima konusu esyanin dogal niteligi geregi 

zarara ugramasinin imkan dahilinde oldugunu ispatlamakla; artik ilgilinin CMR m.18/2 

geregi zararin bu sebepten ileri gelmedigini ispatlamasi gerekecektir 171.  Buna ek olarak 

dogal nitelik iddiasi, çogunlukla taraflar arasi sözlesme ile bertaraf edilebilecektir. 

CMR m.18/4, m.17/4 b.d)’de yer alan sorumluluktan kurtulma sebebini bertaraf 

edecek bir düzenleme daha getirmektedir. Esyanin dogal niteligi gözetilerek, tasimanin 

özel olarak donatilmis bir araçla yapilacagi tasima sözlesmesinde kararlastirilmis ise; 

artik tasiyicinin burada getirilen sorumluluktan kurtulma sebebini ileri sürmesi mümkün 

degildir. Sirf dogal nitelik, sorumluluktan kurtulmaya dönük bir karine de teskil 

etmeyecektir. Burada bahsi geçen araç özel olarak donatilmis, yani sadece kapali hale 

getirilmis ya da bazi özellikler katilmis araç degildir. Özel donanimdan kasit tasinacak 

esyanin dogal nitelikleri de gözetilerek teçhiz edilmis, hava tertibatlarina sahip; esasen 

                                                                 
168  Clarke, a.g.e., Nr.89. 
169  Bu çerçevede meydana gelen hasar ve/veya ziyain esyanin niteligine göre mutad sayilabilecek ölçüde 

olmasi da aranmalidir. Örnegin fire bu kapsamda sivi ve dökme esya da azami %2 diger esya da %1 
oraninda dogal nitelikten kaynakli ve sorumluluktan kurtulmaya elverisli kabul edilebilmektedir. 
(Yarg. 11.HD,14.10.1985 tar., 516 E. ve 5262 K. sayili karari ve bunu uygun bulan görüsler için bkz. 
Franko, Fire Meselesi, s.206). 

170  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.4. 
171  Aydin, a.g.e., s.87.  
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sicak, soguk, nem gibi hava etkilerinden korunmuslugu gerektirmektedir 172. Ancak, salt 

teçhiz etme ya da özel donanim yetmez; tasiyici donanimli aracin seçilmesinde ve teçhiz 

edilmesinde kendisinin gerekli tedbirleri aldigi ve talimatlara uydugunu da ispatla masi 

ile sorumluluktan kurtulmasi mümkündür 173. 

Özel olarak teçhiz edilmis ve donatilmis araçla tasinmasi gereken esyanin bu 

tertibatlardan noksan; ancak CMR m.18/4’e uygun bir araçla tasinmasi halinde bile 

esyanin dogal niteligi geregi hasar ve/veya ziyaa ugramasi engellenemezse CMR m.17/3 

düzenlemesinden kiyasen yine de sorumlu olacaktir. Buna karsin, CMR m.17/3’te 

getirilen bir kusursuz sorumluluk düzenlemesi iken; burada tasima araci degil, tasima 

aracindaki özel donanimlarin eksikligine dayanma halinde tasiyicinin sorumlulugunun 

kusur sorumlulugu olarak degerlendirilmesi gerekir. Zira tasiyici; tasima aracinin 

tasimaya, yola ve esyaya elverisliligini saglayacak ise de özel olarak esyada bulunan 

dogal nitelik risklerini tam olarak bilmesi kendisinden beklenemez. Bu konuda esyanin 

ilgilisi ya da gönderenin açik bir sekilde donanim konusunda bilgi vermesine ragmen 

gerekli tedbirleri almayan tasiyici sorumluluktan kurtulamayacaktir.  

CMR m.18/4 b.d), CMR m.17/3 karsisinda özel bir düzenlemedir ve CMR 

m.18/4’ün getirdigi düzenleme ile aracin özel donanimina iliskin özel nitelikli kurtulma 

sebebi kusursuzluga dayali savunma imkani ile bertaraf edilebilmektedir. Yani 

tasiyicinin özel donanimin seçiminde, bakiminda ve kullaniminda gerekli tüm tedbirleri 

aldigini ve verilen talimatlara ve sözlesmeye uygun davrandigini ispatlamasi halinde 

halen sorumluluktan kurtulma imkani vardir174. Özel donanimli araca iliskin her hangi 

bir anlasma yok ise artik tasiyicinin esyanin dogal niteligini bilip; ona göre özel 

donanimli araçla tasima isini yapmasi gibi bir yükümlülügü yoktur 175. Bu nedenle en 

                                                                 
172  Clarke, a.g.e., Nr.75 f(i); Aydin, a.g.e ., s.88. 
173  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.259. 
174  CMR m.18/4 c.2’den hareketle bu sonuca varilmaktadir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, 

s.259). 
175  Ancak tehlikeli esya için ayni sekilde düsünülemez. Baglayici olmamakla beraber, mahkemelere 

referans teskil edebilecek IMO (International Maritime Organisation) tarafindan siniflandirilmis 
patlayici, yanici, parlayici gaz ve sivilar, radyoaktif maddeler, zehirleyici, bulasici materyaller gibi 
esyalarin tasinmasi halinde tasiyici bu esyalardan haberdar ise özel donanim ihtiyacinin da farkinda 
oldugu kabul edilmelidir (Bulow, a.g.e., s.343).  
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azindan zimni de olsa bir anlasma çerçevesinde esyanin dogal niteliginin özel donanimli 

araçla tasimayi gerektirdiginin taraflarca anlasilmis olmasi gerekmektedir 176. Buna 

karsin, esyaya has olmayan; hava ve yol sartlarina iliskin baskaca özel donanim 

ihtiyaçlari halinde, kiyasen m.17/3 uygulama alani bulabilmelidir. 

Özel donanimin eksikligi ya da yanlis kullanilmasi hiçbir sekilde tam bir CMR 

m.17/3 uygulamasi gibi degerlendirilemez. Burada tasiyicinin gerekli özeni gösterdigi 

tasiyici ihtimami derecesinde basiretli davrandigini ispatlamasi sorumluluktan 

kurtulmaya yetecektir 177. Özel donanimi gerektiren tasimalarda tasiyici; iste bu özenini 

ispatlamak kaydi ile CMR m.18/2’de getirilmis hasar ve /veya ziyain esyanin dogal 

niteliginden kaynaklandigi karinesinden istifade edebilecektir178. 

VK m.18/3 b.a)’da esyanin kusuru ile esyanin dogal niteligi ayni sekilde ele 

alinmis ve özel veya genel sorumluluktan kurtulmayi ayrica öngörmemis olmakla 

esyanin niteligine iliskin burada yapilan açiklamalar, VK açisindan da uygulama alani 

bulacaktir. Ancak VK m.18/3’ün sadece esyanin ziya ve/veya hasarina iliskin düzenleme 

getirdigi, gecikmede uygulama alani bulmayacagi; bu nedenle burada yer alan kurtulus 

sebeplerinin bu anlamiyla özel nitelik arz ettigi unutulmamalidir. Bu manada hava 

tasimlarinda iddia olunan kurtulus sebebini ispat külfeti de iddia eden tasiyicidadir. Bu 

nedenle ispat açisindan esyanin niteliginin yol açtigi zarari ispat külfeti de tasiyici 

üzerindedir179. Oysa CMR ve COTIF-CIM açisindan zarar sebebi olmak degil; sebep 

olma olasiligi karine için yetmekte ise de; tam bir kurtulma için yetmemektedir. Burada 

dogal niteligin zarar sebebi olmadigini ispat külfeti esyanin ilgilisine geçmektedir.  

LK ve LVK’da açiklanan canli hayvan ve tehlikeli esyaya iliskin özel 

düzenlemelere ek olarak, m.4§2 b.m)’de malin kendisine has bir mahiyet ve kusuru 

birlikte degerlendirilerek bu nedenlerle meydana gelen hasar ve/veya ziyadan tasiyicinin 

                                                                 
176  Aydin, a.g.e., s.90. 
177  Oysa, CMR m.17/3  hiçbir sekilde tasiyiciya savunma imkani vermemektedir. 
178  Kaldi ki, özel donanimli araçla tasimaya iliskin sözlesme hükmü olsa bile, özel donanimdaki eksiklik 

basli basina sorumluluk sebebi olmayacak; esyanin ilgilisinin bundan kaynakli hasar ve/veya ziyai da 
ispatlamasi gerekecektir. Yarg. 11. HD. 22.02.2001 tar., 2000/10295 E. ve 2001/1498 K. sayili  
kararinda (IBD C.76, S.1, Istanbul, 2002, s.275) bu husus ve sorumlulugu mucip hasarin tasima 
esnasinda meydana gelmesi gerektigi açikça ortaya konulmustur. 

179  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.112. 
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sorumlu olmayacagi hükme baglanmistir. Yani LK ve LVK düzenlemesi de; VK ile 

paralellik göstermektedir 180. Burada ispat külfeti zarar ile dogal nitelik arasindaki illiyet 

bagi tasiyan tarafindan ispat edilecektir.  

HK m.5, her hangi bir sekilde 5. paragrafta yer alan canli hayvanla ilgili özel 

düzenleme disinda malin niteligine iliskin hüküm tasimamakta ise de; 4. paragrafta 

getirilen genel sorumluluktan kurtulma sebeplerindeki kusura dayali kurtulma sebebi 

içinde malin niteligine iliskin sebeplerden tasiyanin yararlanabilecegi asikardir. Zaten 

özel olarak güvertede tasinan esya ve canli hayvan tasimasina iliskin düzenlemeler 

mevcuttur. BM-CK açisindan da tasiyicinin genel kusursuzluga dayali savunmalari 

içinde esyanin dogal niteliginin ileri sürülmesi ayni sekilde mümkün gözükmektedir. 

3.2.2. Esyanin Açik Araçla ve Güvertede Tasinmasi 

Kara ve demiryolu tasimalarinda açik araçla tasima seklinde kullanilan kavram; 

deniz tasimalarinda deck cargo - güvertede tasima ifadesiyle açiklanmaktadir. Hava 

tasimalarinda ise; böyle bir istisna yer almamaktadir. 

CMR m.17/4 b.a) gönderenle tasiyici arasinda sarahaten anlasildigi ve bu 

anlasmanin düzenlenen tasima senedine geçirildigi durumlarda181 tasimanin açik araçla 

yapilmasi halinde; bundan kaynakli ziya ve/veya hasarda tasiyici için özel bir 

sorumluluktan kurtulma sebebi öngörülmüstür. Böylesi bir kurtulma sebebin in nedeni 

açik araçla yapilan tasimalarda esyanin hava kosullarindan etkilenmeye açik olmasi ve 

dolaysi ile gönderenin daha az bir tasima bedeli ödeme yükümlülügü altinda olmasi olsa 

gerektir. Meydana gelen hasar ve/veya ziyain sirf açik araçla tasimadan kaynaklanmamis 

ve meydana gelen eksiklik ya da hasar çok agir ise; tasiyici CMR m.18/3 uyarinca bu 

                                                                 
180  Özellikle esyanin dogal niteligi geregi normal sayilabilecek fire konusunda bkz. Yüksel Sahin, 

“Denizyolu ile Tasinmakta Olan Petrol ve Petrol Türevlerinde Eksik Teslim ve Tasiyanin 
Sorumlulugu” DHD, 2004, Y.6-7 (2001-2002), S.1-4, s.199 vd. Sahin, toplam konismento miktarinin 
%0,5’inden az olan kismi ziya halinde tasiyanin sorumlu tutulamayacagini, bunun petrol ve türevleri 
açisindan esyanin dogal niteliginden kaynakli ziya sayilacagini belirtmektedir ( a.e., s.200 vd.). 

181  Senede geçirmenin zorunlu oldugunu savunanlara ragmen; açikça anlasmanin yetecegi ve tasima 
senedine geçirmenin zorunlu olmayacagi hususunda bkz. Libouton, a.g.e., s.86. 
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kurtulma sebebini ileri süremeyecektir 182. Burada zararin fahisligi karsisinda açik araç 

savunmasi kabul edilmemektedir. Açik araçla tasimadan kaynakli hasar ve/veya ziya 

iddiasi yagmurdan islanma, rüzgardan asinma ve esyanin uçusmasi gibi somut 

durumlara dayandirilmak gerekir.  

Açik aracin ne oldugu hususunda CMR’de bir düzenleme yoktur. Ancak 

doktrinde aracin sadece üstü degil, yanlarinin da açik olmasi gerektigi yönünde bir fikir 

birligi vardir 183. Esyanin distan gelen etkilere açik olmasi halinde aracin açikligindan söz 

edilmek gerekir. Ingilizce metinde de kullanilan “unsheeted vehicles” kapatilmamis 

anlaminda olup; bunun aracin üstü yaninda, yanlarini da kapsadigi asikardir. 

Kanaatimizce yanlis bir sekilde, bu konuda tenteyle (örtüyle) örtülme gibi bir sartin 

varligindan da söz edilemez184. Aracin yapilisindan örtülü  veya kapali yapilmis olmasi 

gibi durumlarda bir örtü ya da tente ile ayrica aracin kapatilmasi gibi bir sart aranamaz. 

Ayrica tasimanin açik araçla yapilacagi yönünde taraflarin açik anlasmasi ve senede 

kayit sarttir. Zimni irade uyusmasi ya da uygulamadan kaynakli teamüllerle açik irade 

uyusmasi sarti asilamaz. Buna karsin, teamüllerin açik anlasma sartini bertaraf edecegini 

ileri sürülmektedir185. Konvansiyonun açik hükmünün bu sekilde teamüllerle ulasilan 

örtülü irade beyanlarina da tesmil edilmesi mümkün  gözükmemektedir. Hüküm yazili 

anlasma ve hatta senede kaydi sart olarak aramaktadir. Tasiyici böyle bir savunma 

imkanindan yararlanabilmek için bu sartlari yerine getirmelidir. Teamüllerle 

sorumluluktan kurtulma imkani kabul edilemez. 

Tasima senedi CMR’nin uygulanabilmesi için sart degilken burada düzenlenen 

kurtulus sebebinden yararlanabilmek için tasima senedinin düzenlenmis olmasi ve sarih 

anlasmanin da bu senede yazilmasi gerekmektedir. Aksi halde sorumluluktan kurtulma 

                                                                 
182  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.256. 
183  Glass/Cashmore, a.g.e., Nr.3.49; Clarke, a.g.e., Nr.80; Aydin, a.g.e., s.72. Yalniz bu konuda her hangi 

bir tartismaya girmeyen Kaya, gerek açiklamalarinda ve gerekse baslikta “üzeri açik tasit” ibaresini 
kullanmaktadir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.256). 

184  Aydin, a.g.e., s.72. 
185  Aydin, a.g.e., s.73. Yazar, baskaca yazarlara da atifta bulunarak burada teamüllerin sarih anlasma 

sartini asmaya yeteceg i kanaatini vurgulamakta ve konvansiyon metninin aksi bir kanaate 
ulasmaktadir.  
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için bu sebebe dayanilamaz186. Buradaki düzenlemenin bir geçerlilik sarti olmadigini 

ileri süren Aydin, baskaca bir sekilde taraflarin anlasmasinin bu yö nde oldugu 

ispatlanabiliyorsa tasiyicinin söz konusu kurtulma sebebine dayanabilecegini ileri 

sürmektedir 187. Buna karsin unutulmamalidir ki; konvansiyonun temel gayesinin 

tasiyicinin sorumlulugunu düzenlemek ve sorumluluktan kurtulma imkanlarini 

sinirlamaktir. Ayrica esyaya iliskin talep haklarini kullanabilecek olan da sadece 

gönderen degil, çogunlukla gönderilendir. Bu durumda gönderilene karsi bu sebebe 

dayanildiginda; gönderilenin böyle bir anlasmayi da bilebilmesi tasima senedi ve bu 

senette açik araç kaydinin yer almasini gerektirmektedir. Yok eger tasima senedi 

düzenlenmemis ise ; artik tasiyici açik araçla tasima yönünde bir anlasmaya dayanarak 

sorumluluktan kurtulamamalidir. Bu nedenlerle tasiyici lehine ve konvansiyon lafzini da 

dikkate almayan bir sonuca götüren teamüller ve sadece sözlesmeye dayali anlasma ile 

kurtulus imkani taninmasi dogru gözükmemektedir. 

Sonuç olarak; CMR’ye tabii bir tasimanin varligi halinde tasiyici, hemen açik 

araçla tasima iddiasi ile sorumluluktan kurtulamayacak; ayni zamanda tasimanin senetli 

yapildigini ve sarih anlasmanin da senede derç edilmis olmasini188; ayrica bu sebeple bir 

ziya ve/veya hasar meydana geldigini ileri sürecektir. Yine de sorumluluktan kurtulmasi 

degil, kurtulma yönünde karine elde edilmesi söz konusu olmaktadir. CMR m.18/3’te 

CMR 17/4 b.a)’da getirilen sorumluluktan kurtulma sebebine dayanmaya iliskin ayrica 

bir sinirlama getirilmistir. Eger bir parça esyanin tamami ziyaa ugrar veya nispeten 

esyada anormal bir eksilme meydana gelirse; tasiyici bu sorumluluktan kurtulma 

sebebine yine dayanamayacaktir. Burada tasiyicinin çok lehine oldugu düsünülen 

sorumluluktan kurtulma imkaninin çok kapsamli bir sekilde kabul edileme yecegi ortaya 

konulmustur. Konvansiyonun parçadan kasti, parça olarak tanimlanmis esyadir. Yoksa 

parça olarak tanimlanmis bir esyanin nispeten küçük bir parçasinin ziyai halinde 

sorumluluktan kurtulma imkani devam edecektir. Örnegin tasinan esya on adet araba ise 

bunlardan birinin kaybi; on çuval esya ise bir çuvalin kaybi halinde tasiyici 
                                                                 
186  Clarke, a.g.e., Nr.80; Akinci, a.g.e., s.107; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.256. 
187  Aydin, a.g.e., s.74. 
188  Karsi görüs için bkz. Liobuton, a.g.e., s.86. 



 
 
 

293 

sorumluluktan kurtulma imkanindan yararlanamayacak iken; on araçtan birinin 

tekerleginin (yedek ya da degil) kaybi halinde ya da çuvallardan birinin agzinin açilmasi 

sebebiyle içindeki bir kisim esyanin ziyai halinde bu kurtulma sebebinden 

yararlanabilecektir189. 

CMR m.18/3’te getirilen düzenleme geregi tasiyicinin öncelikle ziya ve/veya 

hasarin açik araçla tasimadan meydana geldigini ve ayrica anormal bir ziya ve/veya 

hasarin bulunmadigini birlikte ispatlamasi ile sorumluluktan kurtulacagi ileri 

sürülmektedir190. Kanaatimizce, tasiyici sorumluluktan buradaki nedenle kurtulabilmek 

için söz konusu sartlari tasiyan bir açik araçla tasima anlasmasinin varligini, bunun 

tasima senedine kayitli oldugunu ve bu nedenle hasar ve/veya ziyain meydana gelmis 

olabilecegini ispatlamakla sorumluluktan kurtulma sebebine dayali lehine karine elde 

etmektedir. Ancak talep sahibi, bu sebeplerle de olsa meydana gelen ziya ve/veya 

hasarin anormal derecede fahis oldugunu yahutta açik araçtan kaynaklanmadigini 

ispatlarsa ; tasiyicinin bu kurtulma sebebinden elde ettigi karine çürütülmüs olacaktir. 

Kisacasi, CMR m.18/3 düzenlemesi, m.17/4 b.a) düzenlemesinde getirilen kurtulma 

sebebinin bir istisnasi olup, tamamlayici bir uygulama sarti kavrami içinde 

degerlendirilemez. Böyle fahis bir miktarda ziya ve/veya hasarin varligi halinde, tasiyici 

zayiat ve hasarin tamamindan sorumlu olacaktir. Bunun bir kisminin açik araçla 

tasimadan dolayi düsürülmesi kabul edilemez.  

Bu çerçevede, esyanin ilgilisi artik meydana gelen hasar ve/veya ziyain fahis ve 

anormal derecede oldugunu ya da bir parça esyanin tamaminin ziyainin meydana 

geldigini yahutta meydana gelen ziya ve/veya hasarin açik araçla tasima risklerinden 

kaynaklanmadigini ispatlayarak sorumluluktan kurtulma sebebini bertaraf edebilir. Bu 

husus CMR m.18/2 hükmü geregidir. Tasiyici özel sebeplere dayanir ve bunu ispatlarsa, 

                                                                 
189  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.108, dn.73. Yazar, tanimlanmis esyadan bagimsiz deger ifade eden 

esyanin da konvansiyon anlaminda parça sayilabilecegi ve sorumluluktan kurtulma sebebinden 
yararlanmayi engelleyecegi fikrinde ise de; bu fikre katilmak mümkün degildir. Konvansiyon açikça 
parça esya olarak niteleyebilecegimiz tanimlanmislik ayrilmislik anlaminda loss of package ibaresini 
kullanmistir. Artik bir parça esya dan parçalarin kaybi bu kapsamda degerlendirilemez.  

190  Aydin, a.g.e., s.75. Tasiyiciyi olumsuzu ispat külfeti altina sokan  “…esya da meydana gelen zararin 
anormal sayilacak bir eksilme de teskil etmedigini ispat durumundadir .” tespitine katilmak mümkün 
degildir. Anormal eksilmenin varligi olgusu esyanin ilgilisince ispatlanmalidir.  
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esyanin ilgilisi meydana gelen hasar ve/veya ziyain bu nedenlerden kaynaklanmadigini 

ispat lamakla tasiyicinin sorumlulugunu devam ettirebilecektir. Yani meydana gelen 

hasar ve/veya ziyain olasi açik araçla tasinma risklerinden meydana gelmedigini 

ispatlayan talep sahibi tazminata hak kazanabilecektir191.   

COTIF/CIM m.36§3 b.a) ile getirilen tasimanin açik vagonla yapilmasina iliskin 

özel kurtulus sebebini CMR düzenlemesi ile ayni sekilde anlamak ve yorumlamak 

gerekmektedir. Bununla birlikte demiryolu tasimalarinda “örtülü olmayan araç ”  yerine 

“açik vagon”192 terimi tercih edilmis olup; üretimine göre tamamen kapali olmayan 

vagonlar da bu kapsamdadir193. Böylece açik vagonlu tasimadan kaynakli risklerin 

gerçeklesmesi halinde, artik tasiyici sorumluluktan kurtulma imkanina kavusmaktadir194. 

Bu risklere dayanan tasiyicinin riskin varligini ispatlamasi sorumluluktan kurtulma 

yönünde karine elde etmek için yetecektir. Hasar ve/veya ziyain bu risklerden 

kaynaklanmadigi; artik esyanin ilgilisince ispat edilmek gerekmektedir.  

LK ve LVK m.1 b.c), tasima sözlesmesi ve konismentoda özel olarak düzenleme 

yapilarak güvertede tasinan esyayi kurallar bakimindan esya saymamakta ve böylece 

kurallarin uygulama alani disinda tutmaktadir. Buna karsin, sözlesmeye ragmen, somut 

tasimada esya güvertede degil de kapali alanda tasinmis ise 195 yahutta sözlesmede kapali 

alanda tasinacagi yazdigi halde güvertede tasinmis ise; kurallara tabi bir tasima söz 

konusu olacaktir. Eger sözlesmeye aykiri bir sekilde esya güvertede tasiniyor ise ; bu 

durumda m.3§2 çerçevesinde tasiyanin sorumlulugunu gerektiren esyaya özen borcuna 

aykirilik söz konusudur196. Eger sözlesmede tasiyana güvertede tasima ya da kapali 

                                                                 
191  Clarke, a.g.e.,  Nr. 78. 
192  Ingilizce metinde ayni sekilde “open wagons” kavramina yer vermektedir.  
193  Bu çerçevede tavani olsa da yan taraflari açik olan vagonlar, tavani olmadigi halde sadece örtü ile 

örtülmüs vagonlar açik vagon olarak degerlendirilecektir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.107).  
194  Islanma, nem ya da günes etkisi ile bozulma, lokomotifin bacasindan çikan kivilcimin yangina sebep 

olmasi, gibi sebepler açik vagonla tasima risklerinden bir kismidir. Hirsizlik ile ilgili olarak da; açik 
vagon tasimasi riski sayilmasi gerektigi yönünde bkz. Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.108.  

195  Konteyner tasimaciligi bakimindan konismentoda kayit olsa bile bir kisim konteynerlerin güverte 
altina yerlestirilmesi halinde hangilerinin güvertede oldugu sorumluluk tespiti açisindan önemlidir. 
Zira taraflar güvertede tasimayi kararlastirsa bile güverte altinda tasinan esyalar açisindan LK ve LVK 
uygulama alani bulmaya devam edecektir (Kaner, Konteyner , s.105 vd.). 

196  Tetley, Cargo , s.326. 
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alanda tasima konusunda takdir hakki taniyan bir sözlesme söz konusu ise; bu durumda 

da m.3§8’e aykiri bir düzenleme oldugu varsayilmak gerekecek ve tasiyan güvertede 

tasimadan kaynakli risklerden yine sorumlu olacaktir. 

HK m.9§1’de ise; sözlesmede belirlendiginde ya da ticari teamül söz konusu 

oldugunda veya yasal zorunluluklarin varligi halinde, esyanin güvertede tasinabilecegi 

hükme baglanmaktadir197. Bu konuda taraflar arasi anlasmanin her hangi bir sekle tabii 

olmadigi hatta zimni olarak da yapilmis olabilecegi kabul edilmektedir 198. Taraflar arasi 

bir anlasma yok ise ve buna ragmen güvertede tasima söz konusu ise tasiyan gerekçesini 

teamül ya da baskaca bir sekilde ortaya koymak durumundadir. Aksi halde vaki 

güvertede tasimadan kaynakli hasar ve/veya ziyadan sorumlu olacaktir199. Tasiyanin 

gerekçelerinden birinin de yükleme limanindaki teamüller olabilecegi kabul edilmistir. 

Özellikle kereste ve konteyner tasimalarinda güverte yükü konusunda teamül var ise de 

konteynerlerin yapisi güvertede tasinmamayi gerektiriyorsa böyle bir teamülden söz 

edilemez200. Bu nedenlerle tasiyici tasima belgeleri ve özellikle konismentoya tasimanin 

karakteri ile ilgili kayitlari koymak durumundadir. Aksi halde, gerekçesi açiklanamayan 

güverte tasimasi m.8’de düzenlenen sorumluluklari dogurucu nitelikte m.9§3 ve §4 

çerçevesinde açik sözlesmeye aykirilik olarak degerlendirilecektir.  

Esyanin güvertede ya da açik araçla tasinmasi, tasiyanin göstermesi gereken özen 

ölçüsünü hafifletmez. Güvertede tasimadan kaynaklanmayan hasar ve/veya ziya 

hallerinde tasiyanin sorumlulugu ayni sekilde HK m.5’e göre tespit edilmeye devam 

eder. Güvertede tasimaya ve bundan dolayi tüm tasimanin gönderenin sorumlulugunda 

olacagina iliskin kayit ve anlasmalar geçersizdir 201. HK sisteminin taraflarin anlasmasi 

                                                                 
197  Buradan çikan sonuç da HK’nin güvertede tasimayi kural olarak konvansiyon bakimindan kabul 

etmedigi ve sadece iki istisnai duruma yer vermis oldugudur. Ancak bu istisnalar kurali istisna yapacak 
mertebededir. Burada sözlesmede belirleme için açik bir sözlesme sarti aranamaz. Bu durumda 
tasiyana serbesti taninmasi yeterli olacaktir. Bu yönlerden HK m.9 ve m.15/1-m elestirisi için bkz. 
Tetley, A Commentary, s.10-11. 

198  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.106. 
199  Hatta bu durumda tasiyici sorumluluk sinirlamalarindan da yararlandirilmayacak “fundamental 

breach” yani tasiyicinin kasit ve agir kusuru ile sözlesmeye aykiri davranisi varmis gibi sorumlu 
olmasi cihetine gidilecektir (Kaner, Konteyner, s.105 vd.). 

200  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.107-108. 
201  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.111. 
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ve ticari teamüllerin elverdigi ölçüde güvertede tasimadan kaynakli risklerde tasiyan 

lehine sorumluluktan kurtulma sebebi olusmaktadir. Buna karsin, tasiyanin bu iddiasina 

karsi esyanin ilgilisinin; yukarida açiklandigi üzere, meydana gelen hasar ve/veya ziyain 

bu sebepten kaynaklanmadigini ispatlayarak sorumlulugu isletmesi mümkündür.  

Görüldügü üzere HK, CMR ve COTIF-CIM’den daha esnek bir sorumluluktan 

kurtulma sebebi öngörmektedir. Bu düzenleme güverte tasimasinin gerekliligi ve ticari 

teamül geregi özellikle bazi esyalarin güvertede tasinabilecegi gerçegine uygundur202. 

BM-CK açisindan da, tasimanin asamalari dikkate alinarak bu savunma imkanlarindan 

yararlanmak m.19 geregi mümkündür. Tasiyici zararin meydana gelmesi sebebi olayin 

nerede geldigini ispatlayamazsa, bu imkandan yararlanmasi, taraflarin anlasmasi ve 

karma tasima senedi düzenlemeleri ile yine de mümkün olabilecektir. 

3.2.3 Canli Esya (Hayvan) Tasimasi 

Canli esya-hayvan tasimasi CMR m.17/4 b.f)’de özel bir sorumluluktan kurtulma 

sebebi olarak sayilmistir. Canli hayvan karayolu ile uluslararasi esya tasimalari 

açisindan esya olarak kabul edilmekle birlikte, bundan kaynakli özel ziya ve/veya hasar 

risklerinin varligi tasiyici için bir sorumluluktan kurtulma sebebi olarak düzenlenmesi 

sonucunu dogurmustur. Aslinda canli hayvan tasimasi CMR m.17/4 b.d)’de yer alan 

esyanin dogal niteligi sorumluluktan kurtulma sebebinin bir çesit görünümüdür.  

Tasima konusu edilen canli hayvan ekonomik deger tasisin ya da tasimasin esya 

olarak nitelendirilebilen her türlü hayvani kapsayacaktir. Zira hepsi için hastalik, ölüm, 

                                                                 
202  Buna karsin konteyner tasimaciginda açik araç kullanimi halinde konteynerlerde her hangi bir zarar 

meydana gelmedigi halde, kapilarinin da mühürlü olmasina ragmen içerikte bir hasar ve/veya ziya  
vuku bulmus olabilir. Bu durumda, salt açik araçla tasima ve mühürün bozulmamis olmasi tasiyiciyi 
sorumluluktan kurtarmaya yetmemelidir. Ayni sekilde, ulusal hukuka göre, benzer bir sorunda Yarg. 
11. HD’nin 11.05.1984 tar. ve 2187 E., 2760 K. sayili kararinda özetle, “Tasima sirasinda konteyner 
mühürlerinin bozulmamis olmasi davaliyi sorumluluktan kurtarmaz. Tasiyicinin TTK'nin 781. 
maddesine göre kurtulus beyyinesi getirmek durumunda oldugu kendisine bildirilerek konteyner 
tasimaciliginin niteligine uygun delilleri olup olmadigi sorulmali, konsimento içerigi degerlendirilerek 
karar verilmelidir” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi) denilmektedir. 
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yaralanma gibi özel riskler söz konusudur ve bunlardan dolayi kurtulma sebebi olarak 

düzenlenmistir203. 

Canli hayvan tasimasi özel sorumluluktan kurtulma sebebine dayanarak 

sorumluluktan kurtulabilmek için CMR m.18/5’te bir düzenlemeye de gidilmistir. Canli 

hayvan tasima kurtulma sebebine dayanan tasiyici öncelikle m.18/2’de yer alan karineye 

kavusmak için  tasima konusu esyanin canli esya oldugunu ispatlayacaktir. Daha  sonra, 

meydana gelen hasar ve/veya ziyain meydana gelmemesi için halin icabindan ve sürecin 

sartlarindan olan her türlü tedbirin alindigini, verilen talimatlara uygun davranildigini; 

yine de zararli sonucun meydana geldigini ispatlama yükümü tasiyicidadir204. Tasiyici 

hem karineyi saglamak ve hem de sorumluluktan kurtulmak için kusursuzlugunu ortaya 

koymak durumundadir. Yani tasiyiciya karineyi olusturmak yetmemekte özel olarak 

m.18/5’te yer alan hususlari da ispatlamak zorunda kalmaktadir.  Bütün bunlardan sonra 

halen esya ile ilgili talepte bulunan m.18/2 son cümle geregi, meydana gelen hasar 

ve/veya ziyain canli esya vasfindan kaynaklanmadigini ispatlarsa tasiyici sorumlu 

kalmaya devam edecektir.  

COTIF-CIM’de de ayni yönde sorumluluktan kurtulma sebebi CIM m.36§3 

b.h)’de düzenlenmistir. Burada da tasiyici hasar ve/veya ziyain canli hayvan tasimasina 

özgü risklerden birinin gerçeklesmesi nedeniyle meydana gelmis olabilecegini 

ispatlamakla sorumluluktan kurtulma yönünde bir karine elde eder. Ancak gerçekte 

zararin meydana gelmesinde özel risk niteligindeki canli olustan ziyade tasiyicinin ya da 

yardimcilarinin kusuru veya tasittaki kusur etkin olmus ise bu durumda tasiyici sorumlu 

olmaya devam edecektir 205.  

                                                                 
203  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.260. 
204  Görüldügü gibi, burada HK sistemindeki gibi bütün tedbirlerin gerekli özen kriteri çerçevesinde 

alindigi ve talimatlara uygun davranildigi ispatlanmadikça sorumluluktan kurtulma mümkün 
olamamaktadir. 

205  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.116. Yazar; bu durumda sorumluluktan kurtulmanin mümkün 
olmadigini belirtmekte ise de, bu durumda dahi genel sorumluluktan kurtulma sebepleri çerçevesinde 
kurtulus imkani vardir. 
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Uluslararasi havayo lu ile esya tasimalari bakimindan canli hayvan VK m.18/3-a 

kapsaminda esyanin tabiati kapsaminda kurtulus sebebi olarak ayni sekilde ileri 

sürülebilecektir206. Zira, esyanin canli olusu, onun dogal niteligi geregidir.  

Deniz tasimalarinda ise; LK ve LVK’da m.1 b.c)’de canli hayvan, esya kabul 

edilmemis ve tamamen uyulama alani disinda birakilmistir. Ancak LK veya LVK’ya 

tabii olmayan canli hayvan tasimasina iliskin konismentoya konulacak bir paramount 

clause ile canli hayvan tasimasina da bu kurallarin uygulanmasi mümkün olmaktadir. 

Zira bu husus, LVK m.10 düzenlemesine alinmistir. LK açisindan ise sözlesme 

serbestisi içinde böyle bir seçim imkani taninmaktadir. Seçili hukuk olarak 

uygulanmalari durumunda tasiyan canli hayvan tasimasinda esyanin dogal niteligine 

iliskin savunma ile sorumluluktan kurtulma imkanini kullanabilir. 

HK m.5§5 canli esya konusunda, CMR ve COTIF-CIM ile uyumlu bir 

düzenleme yoluna gitmistir. Bu çerçevede HK açisindan canli esya tasimaciligina özgü 

risklerin gerçeklesmesi halinde meydana gelen hasar ve/veya ziyadan tasiyan sorumlu 

olmayacaktir. HK kapsaminda canli hayvan tasimasi, esya tasimasi207 olarak kabul 

edilmistir. Gönderen tarafindan canli hayvana iliskin özel risk ve bunun bertaraf 

edilmesine yönelik gerekli bildirimler yapilmis ve bu hususu ispat etmekte ise; tasiyici 

sorumlu tutulabilecektir. Hatta tasiyici canli esyaya refakat için refakatçi talebinde de 

bulunabilecektir. Eger, böyle bir bildirim ya da talimat söz konusu degilse artik 

tasiyicidan özel bir özen göstermesi de beklenemez208. Ancak, öncelikle özel riskin 

varligini ispat külfeti tasiyicinin üzerindedir209. Burada söz konusu risk, tasimaya 

yönelik ve canli hayvan olan esyaya yönelik olmak üzere iki sekilde söz konusu olabilir. 

Her ikisinden birinin gerçeklesmesi halinde sorumluluktan kurtulma mümkün olacaktir.  
                                                                 
206  Canli hayvan tasimasinda hayvanin esyanin kusuru kapsaminda sorumluluktan kurtulma sebebi 

olamayacagi; zira hayvanin bu niteliginin baslangiçta tasiyici tarafindan bilindigi ve ona göre 
tasinmasi gerektigi hakli olarak belirtilmektedir (Clarke, Air Carriage, s.152). Ancak esyanin niteligi 
kapsaminda kurtulus sebebi olup olmayacagi açiklanmamakta ise de; burada hayvanin niteligine uygun 
tedbirler ile esyanin niteligine uygun tedbirler ayni sekilde yorumlanmasi gerekir. 

207  HK m.1/5’te özel olarak canli hayvan da esya kapsaminda sayilmis ve bu hayvanlar sirf büyük bas ya 
da küçük bas hayvani degil; balik, kus; salyangoz vs bütün canlilari kapsar niteliktedir (Yazicioglu, 
Hamburg Kurallari, s.105; Çaga/Kender, C.II, s.176).  

208  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.105. 
209  Luddeke & Johnson, The Hamburg Rules , London, 1995, s.88.  
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BM-CK’da özel bir düzenleme bulunmamasina ragmen, sadece hasar ve/veya 

ziyain meydan geldigi tasima süreci tespit edilebiliyorsa ilgili konvansiyonun 

uygulanmasi ile tasiyici sorumluluktan kurtulabilir.  

3.2.4. Tehlikeli veya Tasinmasi Yasak ya da Kosula Bagli Esya Tasinmasi  

Bu türden esyalar nitelikleri geregi özel riskleri olan ve bu nedenle özel olarak 

her konvansiyonda düzenlenmis esyalardir. CMR m.22; LK.4§6 ile paralel bir 

düzenleme ile bu nite likteki esya için gerekli tedbirlerin alinmasi için gönderen 

tarafindan tasiyiciya bildirimi sart kosmaktadir210. Tasima senedine bu bildirim kayit 

edilmemisse ispat külfeti de gönderen üzerindedir. Aksi halde tasiyici esyayi bosaltmak, 

imha etmek ya da zararsiz hale getirmek konusunda yetkili olacaktir. Yine bu nevi 

esyanin niteliginden kaynakli her türlü zarardan da sorumluluk esyanin ilgilisi üzerinde 

kalmaktadir. Tehlikeli esyanin tanimi, LK’da “patlayici, yanici, parlayici ve benzeri 

sekilde dogasi geregi tehlikeli” kavramlari ile açiklanmissa da; CMR’de 

bulunmamaktadir. Doktrinde kabul gören sekliyle esya; eger içerik itibari ile ve normal 

tasima süreci için can ve mal güvenligini beklenen ve ani bir tehlikeye sokarsa tehlikeli 

esyadir211.   

COTIF-CIM uyarinca tasinmasi yasaklanmis ya da kosullara baglanmis esyanin 

tasinmasi konusunda yapilan tasima sözlesmelerinde gerekli koruma tedbirlerinin 

alinmasi gönderene yüklenmis bir borçtur. Bu durumda tasiyici meydana gelen hasar 

ve/veya ziyain koruma tedbirlerinin alinmamasindan ya da eksik alinmasindan 

kaynaklanmis olabilecegini212 ispatlamakla ; COTIF-CIM m.36§3 b.g) uyarinca 

sorumluluktan kurtulma yönünde bir karine elde eder. Esyanin ilgilisi bunun aksini 

ispatlamakla sorumlulugu yeniden canlandirabilecektir. Burada söz konusu olan kesin 

bir karine degildir. Tasiyicinin esyanin türünü bilerek teslim aldigi ve tasimaya kabul 

ettigi ya da gerekli koruma tedbirlerinin yeterince alinmadigi bilinerek tasimaya 
                                                                 
210  Clarke, a.g.e., Nr.73. 
211  Glass / Cashmore, a.g.e., Nr. 3.28; Clarke, a.g.e., Nr.73; Messent / Glass, a.g.e., s.187.  
212  Meydana gelen hasar ve/veya ziyain bu sebepten kaynaklandigi degil kaynaklanmis olabilecegini ispat, 

diger özel sebeplerde oldugu gibi yeterlidir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.116).  
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basladigi hallerde tasiyicinin sorumluluktan tamamen kurtulmasini kabul hakkaniyete 

uygun düsmez213. Bu durumda müterafik kusur ve zararin paylastirilmasi yoluna 

gidilmesi gerekir. 

VK m. 18/3 b.a) ve m.23/2 kapsaminda degerlendirilebilecek tehlikeli esya; HK 

m.13 ve BM-CK m.23’te diger konvansiyonlar gibi ayrica sayilmistir. Bu maddeler 

çerçevesinde tehlikeli esya tasimasina bagli hasar ve/veya ziya hallerinde de belirli 

sartlarla tasiyicinin sorumsuz olmasi esastir. Genel bir deyisle, esyanin niteliginin 

sonuçlari degerlendirilmeli ve tehlikeli olusa baglanan gerekçelerle tasiyiciya 

sorumluluktan kurtulmasi imkani verilmelidir.  

3.3. Esyanin Ilgilisinin Kusuruna Dayali Kurtulma Sebepleri 

3.3.1. Paketleme  Ile Ilgili Sebepler 

CMR’de paketlemenin yükün ilgilisi tarafindan yapilmasi hususunda her hangi 

bir zorunluluk yoktur. Buna karsin, bu islerin esyanin ilgilisince yapilmasi hali, CMR 

m.17/4 b.b)’de özel sorumluluktan kurtulma sebebi olarak düzenlenmistir. Buna 

dayanilabilmesi için CMR m.10 geregi; esyanin paketlenmesi ile ilgili sorumlulugu 

esyanin ilgilisinde ve esas itibari ile gönderende olmasi esastir214. Eger tasiyici kendi 

depolarinda esyayi teslim aliyor ve niteliklerine göre paketleme görevini de üstleniyorsa 

bu durumda söz konusu sorumluluktan kurtulma sebebine dayanamayacaktir. 

Tasiyici esyayi teslim alirken, CMR m.8/1 b.b) uyarinca ambalajini da kontrol 

etmek ve eksiklik ya da yanlisliklari CMR m.10’dan yararlanabilmek için sevk 

mektubuna derç ettirmek durumundadir215. Bu kayit ettirme görevi, gönderene karsi 

                                                                 
213  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.116. 
214  Sirf paketlemenin gönderene ait olmasi yaninda esyanin tasinmasi sirasinda tasiyicinin kusurunun da 

varligi halinde müterafik kusura göre zararin paylastirilmasi gerekir. Paketlemenin gönderene ait bir 
görev olmasi basli basina tasiyicinin sorumsuzlugu sonucunu dogurmaz. Yarg. 11.HD. 22.01.2001 tar. 
2000/9445 E. ve 2001/252 K. sayili karari da (YKD-Mayis 2001, C.27, S.5, s.696) ayni yöndedir. 

215  Burada kastedilen bir borç ya da genel anlamda yükümlülük degil; sadece tasiyicinin belirli 
imkanlardan yararlanabilmesi için kendi menfaatine olan bir yüklentiden söz edilmektedir. Ancak 
burada tasima aktinden kaynakli bir karsi edim ya da yan edim olan bir yükümlülükten söz edilemez 
(Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.256-257). Ancak bu durumda da “yükümlülük” ten 
söz edenler vardir (Aydin, a.g.e. s.77; Nejat Aday, Özel Hukukta Yüklenti Kavrami ve Sonuçlari , 
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tasiyicinin bir borcunu teskil etmemekle birlikte; menfaatine olan imkandan 

yararlanabilmek için yaptirmasi gerekir. Aksi halde esyayi akti kayit ve kosullara uygun 

teslim almis oldugu yönünde CMR m.9/2 uyarinca karine olusacaktir216. Inceleme 

görevini yerine getirmekten imtina eden tasiyici, sirf bu imtina edisinden dolayi 

sözlesmeye aykiri davranmis sayilamaz. Sadece tasinmak üzere teslim aldigi esyayi 

sözlesmeye uygun teslim aldigi varsayilir. Bu çerçevede sadece CMR m.9/2’de yer alan 

karineden yararlanamayacak olan tasiyici gerekli incelemeyi yapmadigi halde baskaca 

belge veya kayitlarla esyanin ambalajinin yetersizligini ya da yoklugunu ispatla masi 

halinde de 217 CMR m.17/4 b.b)’deki kurtulus imkanindan yararlanabilecektir218.  

Yaptigi incelemede esyanin ambalajinin hatali ya da eksik oldugunu tespit eden 

ve bunu tasima senedine ihtirazi kayit olarak düsen tasiyicinin; karineden 

yararlanmaktan öte sorumluluktan kurtulabilmesi için ayrica açik ambalaj hatasindan 

göndereni bilgilendirmesi gerekir. Bu bilgilendirme, gönderene iade edilen senede 

konulacak kayit ile saglanmaktadir. Aksi halde tasiyici, CMR m.17/5’te öngörülen 

müterafik kusur ve zararin paylastirilmasi riskini tasiyacaktir. Buna ragmen tasiyicidan 

bir eksper gibi inceleme yapmasi ve sonuçlarini bildirmesi de beklenemez219. Tasiyici 

gerekli özen ölçüsünde ve teamülleri de dikkate alarak bu incelemeyi yapar.  

                                                                                                                                                                                               
Istanbul, 2000, s.15). Kisacasi burada söz konusu olan tasiyici kendisi için çekinceler ve defiler elde 
edebilmek için bu türden bir inceleme ve sonuçlarini kayit etme yüklentisi altindadir.  

216  Yarg. 11. HD. 24.02.2004 tar, 2003/7369 E., 2004/1701 K. sayili karari: “…davaya konu emtianin 
Ispanya’dan Çekrezköy’e tasima isinin davali tarafindan gerçeklestirildigi, CMR Konvansiyonu’nun 8 
nci maddesi uyarinca tasinacak emtiayi tasiyanin teslim alir iken yükü ve ambalaji kontrol etme 
yükümlülügü altinda oldugu, tasiyicinin teslim aldigi mali varma yerinde de saglam olarak teslim 
etmesi gerektigi, gümrükte tutulan tutanakta sigortali 32 koli emtiadan 10 paketin ambalajinin kismen 
hasarli teslim edildigi mesruhati bulundugu, davali tasiyicinin, hasarin tasima esnasinda meydana 
gelmedigini veya hasarin tasiyicinin önlenmesine imkan olmayan bir sebepten meydana gelmedigini 
kanitlayamadigi…” (karar elden alinmistir).Benzer bir olayda tasiyicinin “yükü alirken ihtirazi kayit 
ileri sürmediginden” TTK uygulamasinda da ambalaj noksanina dayanmasi halinde bunu ispatlamasi 
gerektigi, aksi halde sorumlu olacagi hususunda bkz. Kendigelen, Mütalaalar , s.81 ve 126. 

217  Yarg 11. HD. 29.01.2004 tar., 2003/6698 E., 2004/811 K. sayili kararinda paketleme görevinin esyanin 
ilgilisine ait oldugu somut olayda “…hasarin kötü ambalajlamadan kaynaklandigi savunmasinin 
kanitlanamadigi gerekçesiyle, davanin kismen kabulüne karar verilmistir .” (karar elden alinmistir). 

218  Benzer sekilde, TTK uygulamasi açisindan da ayni sonuca varan ve ambalaj üzerinde teknik bir 
inceleme yapilmasi gerektigi hususunda bkz. Kendigelen, Mütalaalar , s.126. 

219  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.257, dn. 96. 
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Ambalajin eksikligi ya da uyumsuzlugu iddiasi ile sorumluluktan kurtulabilmek 

için, tasinan esyanin ambalajlanmayi gerektiren esya olmasi gerekir220. Normal olarak 

her hangi bir ambalaj kullanilmadan tasinan esyada, bu iddia ile sorumluluktan kurtulma 

imkanini tasiyiciya tanimamak gerekir. Örnegin insaat demiri, otomobil, kumas gibi 

esya için ambalajlama söz konusu degilken; bilgisayar, parçalanmaya müsait makineler 

ve konfeksiyon son ürünleri için ambalajlama esastir. Iste somut olaylara göre 

ambalajlama ihtiyaci tespit edilmek gerekmektedir. Ambalajlamanin yeterli olup 

olmadigi ise; yolculugun yapilacagi güzergah sartlari, mevsim kosullari ve esyanin 

niteligi göz önünde bulundurularak tespit edilecektir 221. Gönderenden beklenen 

ambalajlama normal yolculuk sartlarina uygun olmak durumunda ise de fevkalade 

sartlarin meydana gelme olasiligini da gönderenin dikkate almasi kendisinden 

beklenemez222. Olagandisi gecikmede ambalajin etkisi ile meydana gelen hasar ve/veya 

ziya ya da olaganüstü bir kaza nedeniyle meydana gelen hasar ve/veya ziya hallerinde 

artik ambalajin yetersizligi savunmasi ile sorumluluktan kurtulma imkani 

olamayacaktir 223. 

CMR m.18/2 uyarinca tasiyici; sorumluluktan kurtulabilmek için meydan gelen 

hasar ve/veya ziyain sebebinin eksik ya da hatali ambalajlama olabilecegini ispatlarsa 

karine olarak söz konusu olumsuz sonuçlarin bu sebepten meydana geldigi kabul edilir.  

Artik talep sahibi tarafindan meydana gelen hasar ve/veya ziyain baskaca bir sebepten 

meydana geldigi ispatlanamadigi sürece tasiyici sorumluluktan kurtulmus olur224. Yani 

tasiyici ziya ve/veya hasarin meydana gelmesinde ambalajlama hatasinin sebep 

oldugunu degil olabilecegini ispatlamakla lehine karine olusturur. Iste bu noktada ispat 

külfeti yer degistirir ve esyanin ilgilisinin sorumlulugu isletebilmesi için hasar ve/veya 

                                                                 
220  Burada Kaya; “ambalajlanmadiklari veya kötü ambalajlandiklari zaman, özellikleri geregi fire veren 

veya hasara ugrayan mallarin ambalajlanmasi” seklinde olan CMR m.17/4 b.b) ifadesini tam olarak 
kurtulus sebebini tanimlar sekilde kullanmayi tercih etmistir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu 
Armagani , s.256).  

221  Liobuton, a.g.e., s.86; Aydin, a.g.e ., s.78. 
222  Liobuton, a.g.e., s.87. 
223  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.257, Glass/Cashmore, a.g.e., Nr. 3.50. 
224  Liobuton, a.g.e., s.91-92.  
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ziyain sebebinin baskaca bir sebep oldugunu ispatlamasi gerekir225. Sonuç olarak 

tasiyicinin bu sebebe dayanmasi halinde söz konusu sebebin ziya ve/veya hasara yol 

açmis olma ihtimalini ispatlamakla sorumluluktan kurtaran karineye kavusmasi için 

yeterli olmaktadir. Tasiyicidan ziya ve/veya hasarin tek sebebinin paketlemedeki 

noksanlik oldugunu ispatlamasini beklemek konvansiyonun lafzina aykiri bir sonuç 

dogurur226.   

COTIF-CIM m.36§3 b.b) de, CMR ile paralel bir düzenlemedir. Tasiyicinin 

ambalaj eksikligi ya da ambalajsizliktan kaynakli hasar ve/veya ziyain meydana gelmis 

olabilecegini ispatlamasi ile sorumluluktan kurtulmasi bu hükümle kabul edilmistir. 

Ambalaj eksikligini ispat yükü tasiyicidadir; ancak teslim alma sirasinda hamule 

senedine m.19§2 uyarinca bu durum kayit ettirilmisse artik tasiyici açisindan bir ispat 

kolayligi olusur 227. 

VK m. 18/2 b.b), paketlemenin tasiyici veya onun adamlarinca yapilmamasi 

kosulu ile hatali paketleme halinde meydana gelen hasar ve/veya ziyadan tasiyicinin 

sorumlu olmayacagini düzenlemistir. Burada asil olan paketlemenin tasiyici ve adamlari 

disinda kisilerce ve esyanin ilgilisinin sorumluluk alaninda yapilmis olmasidir228. 

Paketlemenin tasiyicinin görevi olmasi ihtimaline de yer verilmis ve kendisi veya 

adamlarinca olmasa bile baskaca türden hizmet satin aldigi kisilerce de paketleme 

yapilmis ise tasiyici sorumluluktan kurtulamayacaktir229. Bunun yaninda VK hiç 

paketlememe ihtimalini düzenlenmemistir. Bu çerçevede paketlenmesi gereken esya 

paketlenmeksizin tasiyici tarafindan tasimaya kabul edilmemek gerekmektedir. Hiç 

paketlenemeyen ve paketleme ihtiyaci olmayan esya için bu sorumluluktan kurtulma 

                                                                 
225  Aydin, a.g.e., s.79. 
226  Aksi fikir için; Kaya, Hifzi Velde t Velidedeoglu Armagani , s.257. Ingilizce metinde “…it shall be 

presumed that it was caused” ibaresinden de anlasilacagi üzere tasiyici lehine bir karine 
olusturmaktadir. Aksi talep sahibi tarafindan ispatlanabilecektir. Öyleyse tasiyici bilfiil söz konusu 
özel kurtulma sebebinin sonucu olan ziya  ve/veya hasari degil sonucu olabilecegini ispatlamakla iktifa 
edecektir.  

227  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.109. 
228  Clarke, Air Carriage, s.115. 
229  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.112. 
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sebebine uluslararasi hava tasima sözlesmelerinde sorumluluktan kurtulma sebebi olarak 

dayanilamayacaktir. 

LK ve LVK m.4§2 b.n)’de paketlemede eksikligin sebep oldugu hasar ve/veya 

ziyadan tasiyicinin sorumlu olmayacagi özel olarak düzenlenmistir. Bu nevi özel bir 

düzenleme HK ve BM-CK’da yer almamakla birlikte genel olarak kusura dayali 

sorumluluktan kurtulma sebebi burada da isletilebilecektir.  

3.3.2. Yükleme Istifleme veya Bosaltmanin Esyanin Ilgilisince Yapilmasi 

Tasiyici için diger bir özel kurtulus sebebi CMR m.17/4 b.c) ve COTIF-CIM 

m.36§3 b.c ve b.d)’de düzenlenmistir.  Buna göre esyanin tasinmak için bir depo ya da 

bulunulan yerden alinmasi, yüklenmesi, istiflenmesi ve bosaltilmasi faaliyetlerinin 

gönderen, gönderilen ya da bu kisiler adina hareket eden kisilerce230 yerine getirilmesi; 

hallerinde tasiyici söz konusu süreçlerde meydana gelen ziya ve hasardan sorumlu 

olmayacaktir231.  

Bu islerin tasima sözlesmesinde belirtilen tarafça yerine getirilmesinde kullandigi 

üçüncü kisi isletmeler, o kisi açisindan ifa yardimcilari olarak degerlendirilecektir232. 

Buradan da anlasilacagi üzere söz konusu islemlerin, tasima sözlesmesi açisindan kural 

olarak kimin tarafindan yapilacagi sorusunun net bir cevabi yoktur 233. Ancak, esyanin 

                                                                 
230  Uygulamada esyaya gelen hasar ve/veya ziya kaynakli zararlarin çogunlukla meydana geldigi safha 

yükleme ve bosaltma safhalari olarak gözlenmektedir. Bu is ve islemler de gerek tasiyici-tasiyan ve 
gerekse esyanin ilgilisinin borcu olarak belirlensin, çogunlukla üçüncü kisilerle yapilan akitlerle yerine 
getirilmektedir. Bunlar genellikle tasima terminali isleticileri olarak karsimiza çikmakta ve her tasima 
yönteminde böylesi isletmeler mevcuttur (Huriye Kubilay, “Uluslararasi Ticarette Tasima Terminali 
Isleticilerinin Sorumlulugu Hakkinda Birlesmis Milletler Sözlesmesi Üzerine Bir Inceleme” Batider, 
1997, C.XIX, S.2, s.3). 

231  Yüklemenin usulüne uygun yapilmamasi, gereginden fazla yükleme yapilmasi gibi durumlarda, 
örnegin dökme karpuz yükünün 20 ton gibi bir miktarda olmasi ve gönderen tarafindan 
gerçeklestirilmesi halinde, tasiyici açisindan sorumluluktan kurtulma sebebi olabilecektir. Ancak ayni 
hususta tasiyici da ihtirazi kayit ileri sürmezse müterafik kusur gündeme gelecektir (Kendigelen, 
Mütalaalar, s.70-72).  

232  Kubilay, a.g.e., s.6. 
233  Ancak somut olayin özellikleri dikkate alinarak bu is ve islemlerin kimin görevi oldugu tespit 

edilmelidir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.257; Liobuton, a.g.e., s.87). Eger hiçbir 
sonuca varilamiyorsa esya tasiyici tarafindan tasima için teslim alinmis olmakla bu yükümlülükleri 
yerine getirecegi varsayiminda bulunulmasi gerekmektedir.  
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ilgililerinin bu isleri yapmasi ya da yaptirmasi halinde tasiyici lehine sorumluluktan 

kurtulmaya yönelik bir özel sebep ortaya çiktigina göre; asil olanin bu islerin tasiyici 

tarafindan yapilmasi gerektigi seklinde anlasilmak gerekir234. Zira sorumluluktan 

kurtulmaya yönelik özel sebepler sorumluluk kuralinin istisnalari olduguna göre ve 

bunlar arasinda biri de bu islerin esyanin ilgilisince yapilmasi olduguna göre; kural 

tasiyici tarafindan bu islerin yapilmasi ve lehine bir istisnanin devreye girmemis 

olmasidir. Ancak tasima aktinde bir anlasma ile bu islerin esyanin ilgilisinin 

yükümlülügü oldugu sonucuna ulasilabilir 235.  

Söz konusu islerin esyanin ilgilisine ait oldugu tespit edilebiliyorsa bu 

asamalarda esyaya özen ve bakim gözetim borcu altinda olan da zaten tasiyici degildir. 

CMR m.17/1 ve COTIF-CIM 36 §1’de aranan sart yerine gelmedigi ve henüz esya 

tasiyiciya teslim edilmedigi için bu asamadaki hasar ve/veya ziyadan tasiyiciyi sorumlu 

tutma imkani yoktur 236. Tasima için esyanin tasiyiciya teslimi daha önce gerçeklesmekte 

ise ve özel bir anlasma yoksa; bu is ve islemlerin tasiyicinin yükümlülügü olacagi 

hususu yukarida açiklanmisti237. Kaldi ki; burada öngörülen sorumluluktan kurtulma 

sebebine yer verilmis olmasi da bu yönde kanaatimizi destekler niteliktedir238. Ancak 

yükleme veya istifleme sirasinda ziya ve/veya hasarin meydana geldigi sonradan tespit 

edilebilen ya da etkisi sonradan ortaya çikan durumlarda tasiyici sirf yükleme ve 

istiflemenin gönderen veya adamlarinca yapildigini ispatlamakla sorumluluktan kurtarici 

                                                                 
234  Bkz.: Ikinci Bölüm 2.2. 
235  Bu yükümlülük tasima sözlesmesinde kime yüklenmis olursa olsun uygulamada terminal isleticilerince 

yerine getirildiginde bu kisiler ile aralarinda özel bir sözlesme ve ona göre sorumluluk tasima 
sözlesmesine ek olarak gündeme gelmektedir (Kubilay, a.g.e., s.17. vd.). 

236  Arkan, Kara Tasimalari, s.120-121;  Demiryolu Tasimalari,  s.110; Aydin, a.g.e., s.80; Yarg. 
11.HD., 29.06.1998 tar., 3502 E., 4931 K. sayili karari: “…dava konusu tasimanin tam vagon olarak 
yapildigi, yüklemenin gönderici tarafindan, tahliyenin ise alici Tareks A.S. tarafindan yapildigi, 
tahliye sirasinda meydana gelen zayiattan Tareks A.S.nin sorumlu olacagi, çuvallarin iyi 
ambalajlanmamasin dan dolayi dikislerinin sökülmüs ve patlamis olmasi nedeniyle meydana gelen 
zarardan davalinin degil, gönderici firmanin sorumlu oldugu, vagonlarin orjinal kursunlarinin 
sökülmüs olduguna dair kanit olmadigindan eksik çikan 6 çuval emteadan da davalinin (tasiyici) 
sorumlu olamayacagi…” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi). 

237  Bkz.: 2.Bölüm 2.2. 
238 Bu noktada yüklemenin gönderenin sorumlulugunda; ancak istiflemenin tasiyicinin sorumlulugunda 

oldugu yönlü görüsler de ileri sürülmektedir. Bu görüsler temelini LK ve LVK sisteminden almaktadir. 
CMR açisindan da ayni sonuca varan uygulama hakkinda bkz. Liobuton, a.g.e., s.87. 
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bir karineye kavusmaktadir239. Ayrica bu is ve islemler sirasinda hasar ve/veya ziya 

meydana ge lmemis olsa bile; tasiyici, istifleme ve yüklemedeki hatalardan dolayi tasima 

esnasinda meydana gelen hasar ve/veya ziya zararlarindan dogan sorumluluktan da 

kurtulabilecektir240. 

Tasiyici; sirf yükleme, istifleme ve tasima süreci sonrasinda bosaltmanin esya nin 

ilgilisi tarafindan yerine getirildigini ispatlamakla sorumluluktan kurtulmamakta; 

kurtulma yönünde lehine bir karine olus turmaktadir241. Bundan sonra talepte bulunan 

karineyi bertaraf etmek için somut olaydaki hasar ve/veya ziyain bu sebeplerden 

kaynaklanmadigini ispatlayabilecektir 242. Bu sebepte görüldügü gibi mutlak bir 

sorumluluktan kurtulma saglamamakta ise de tasiyici tarafindan ileri sürülmesi halinde 

gerçekligi arastirilmali ve karine saglama etkisi degerlendirilmelidir243. 

Esyanin bir depo ya da gönderenin mahallinden tasimanin baslayacagi yere 

getirilmesi isleri esyanin tasinmak amaci ile alinmasidir. Esyanin tasitin üstüne ya da 

içine konulmasi veya römorklu tasimalarda esya yüklü römorkun asil tasimayi yapacak 
                                                                 
239  Glass/Cashmore, a.g.e., Nr.3.51 
240  Kendigelen, Mütalaalar , s.89; Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.110. Bu sorumluluktan kurtulma 

sebebi tasiyici lehine bir karine temin etmekte ve ispat külfetinin yer degistirmesi imkani tanimaktadir. 
Böylece, hasar ve/veya ziyain yükleme ve bosaltma faaliyetinden meydana gelmedigini, yükleme ve 
bosaltmanin geregi gibi yapildigini esyanin ilgilisinin ispatlamasi gerekmektedir.   

241  Glass/Cashmore, a.g.e., Nr.3.51; Clarke, a.g.e., Nr.85; Aydin, a.g.e, s.85. Istifleme, yükleme ve 
bosaltma eger gönderen tarafindan yapilmis ise; bu is ve islemlerin usulüne uygun yapildiginin 
gönderence ispatlanmasi gerekir. Ayrica tasiyiciyi hasarin istiflemeden meydana geldigini ispat külfeti 
altinda birakmak; CMR m.17/4’te sayilan kurtulus sebeplerinin varligini ispat halinde, CMR m.18/2 
çerçevesinde tasiyicinin karine elde etmesini kabul etmemek anlamina gelir. Buna karsin Kendigelen;  
istiflemenin hasara sebep oldugunu da ispat külfetini tasiyici üzerinde birakarak ve tasiyicinin 
kusursuzlugunu ispat etmesi gerektigi seklinde sonuca ulasmakta ise de (Kendigelen, Mütalaalar , 
s.114-115); nu sonuç CMR’nin lafzina aykiridir. Çünkü istiflemenin gönderen tarafindan yapildigini 
ispatlayan tasiyici artik lehine karine elde etmekte ve istiflemenin uygunlugu gönderence ispat edilmek 
gerekmektedir. 

242  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.258. 
243  Yarg. 11. HD. 18.6.2004 tar., 6548 E., 6221 K., sayili karari: “…yükleme ve istiflemenin gönderenin 

isçilerince yapildigini, CMR Konvansiyonu’nun 17/4-c maddesi geregince, hasardan müvekkilinin 
sorumlu tutulamayacagini savunmus, dosya üzerinde inceleme yapan bilirkisiler yükün niteligi icabi 
gönderen tarafindan yüklenmediginin dosyaya sunulan faturadaki FOB kaydindan anlasildigini 
belirterek, hasardan tasiyanin sorumlu oldugu sonucuna varmislardir. Bu rapora davali taraf istifleme 
ve yüklemenin gönderen/gönderilenin sorumlulugunda oldugunu ileri sürerek itiraz etmis, mahkemece 
bu itirazlari karsilar sekilde ek rapor alinmadigi gibi yükleme ve istiflemenin kimin tarafindan 
yapildigina dair herhangi bir arastirma yapilmadan, bilirkisi raporu dogrultusunda dava kismen kabul 
edilmistir. Bu itibarla eksik incelemeyle verilen mahkeme kararinin bozulmasi…” (karar elden 
alinmistir). 
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araca baglanmasi yüklemedir. Yüklemenin tamamlanmasindan sonra veya yükleme 

esnasinda aracin ve yükün güvenli bir sekilde tasinmasini saglamak için esyalarin bir 

araya getirilerek yerlestirilmesi ve sabitlestirilmesi isleri istiflemedir. Tasinan esyanin 

tasimayi gerçeklestiren araçtan yere ya da baska bir araca aktarilmasi ise bosaltma olup; 

bunu müteakip gidilecek yere ulastirmak amaciyla tasinmasi da yine esyanin “alinmasi” 

olarak karsimiza çikmaktadir 244.  

Önemli olan, esyanin tasinmak üzere belirli bir yerden alinmasi, yüklenmesi, 

istiflenmesi, bosaltilmasi ve teslim için götürülmesi islerinin ayri isler oldugudur. Her 

birinin ayri olarak tasiyici veya esyanin ilgilisince yerine getirilebilmesi de 

kararlastirilmis olabilir. Bu nedenle hangi asamada kimin gözetim ve özen borcu altinda 

iken sorumluluk sebebinin meydana geldiginin  tespiti  belirleyici olacaktir245. Bununla 

birlikte, bu islerin yapilmasi esyanin ilgilisi tarafindan üstlenilmis ve icralari sirasinda 

tasiyicinin yardimcisi konumunda olan örnegin araç soförü, kontrolle görevli 

persone linden yardim alinmis ise; bu kisilerin esyanin ilgilisinin yardimcilari gibi 

degerlendirilmesi gerekir. Yine aksine  bu isleri asil olarak üstlenen ve icra ederken 

gönderenin yardimindan yararlanan tasiyici açisindan da artik kurtulus karinesi 

olusmayacaktir246.  

Yükleme ve istifleme yapildiktan sonra tasiyicinin gözetim ve özen borcu devam 

ederken tasinma esnasinda bir bosaltma, yükleme ve istifleme faaliyeti gerekir ve bunu 

da tasiyici icra ederse, artik bu kurtulus karinesinden yararlanma imkanini 

kaybedecektir 247. 

Yükleme ve istifleme görevinin gönderene ait oldugu durumlarda tasiyici 

istiflemeye nezaret ve yüklenen mallarin sözlesme ve tasima senedine uygunlugunu 

CMR m.8 ve COTIF-CIM m.19§1 geregi denetlemek ve uygunsuzluklari tasima 

senedine kayit ettirmek yüklentisi altindadir. Aksi halde, esyanin ilgilisi lehine teslim 

aninda esyanin açikça anlasilabilen hasardan ari olarak ve senetteki kayitlara uygun 

                                                                 
244  Messent/Glass, a.g.e., Nr.6.72; Aydin, a.g.e., s.81.  
245  Liobuton, a.g.e., s.88. 
246  Aydin, a.g.e., s.83. 
247  Clarke, a.g.e., Nr.88; Arkan, Kara Tasimalari, s.121. 
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teslimi gerçeklesmis karinesi olusur 248. Çünkü bu islemler bittikten sonra esyayi teslim 

alacak tasiyicinin istifleme tamamlandiktan sonra artik esyayi inceleme imkani 

kalmayacak ve bu süreçte hasar ve/veya ziyain meydana geldigini ileri süremeyecektir. 

Istiflemede nezaret ile denetimin yapilmamasi, yükleme ve istiflemeden kaynakli bir 

hasar ve/veya ziya iddiasi ile senede kayit ve lehine karine imkanini kaybedecektir249. 

Hatta, CMR m.8’e aykiri davranistan tasiyici aleyhine karine; yükleme ve istiflemeden 

kaynakli bir hasar ve/veya ziyain meydana gelmedigi yönünde olusacaktir 250.  

Bu süreçte tasiyici ve esyanin ilgilisinin müterafik kusuru da söz konusu olabilir. 

Ancak yükleme ve istifleme görevi gönderende olan somut olayda ezilen ve kirilabilen 

esyanin üzerine daha agir ve bu türden riskleri olmayan esyanin konulmasinda nezaret 

yükümüne aykirilik ve müterafik kusurdan söz edilemeyecek iken; aracin dengesi 

gözetilmeksizin yapilan yükleme ve istiflemede nezaret borcuna aykiri davranis 

nedeniyle tasiyicinin müterafik kusurunun varligi ileri sürülmektedir 251. Yükleme ve 

istiflemeye nezaret ve esyanin incelenmesi konusunda tasiyicinin genel bir yükümlülügü 

olmadigi; buna karsin tasiyicinin tasima aracinin dengesini bozabilecek, manevra 

kabiliyetini etkileyen veya aracin teknik donanimini zedeleyen bir istiflemenin var olup 

olmadigini incelemesi gerektigi kabul edilmelidir. Bu neviden inceleme yükümünü dahi 

yerine getirmeyen tasiyicinin CMR m.17/4 b. c)’de yer alan kurutulus imkanindan 

yararlanabilecegi; ancak somut olayda bu denetim eksikliginin etkili oldugu hasar 

                                                                 
248  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.110; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani, s.258. 
249  Clarke, a.g.e., Nr.87a. Yazar; CMR m.8’deki tasiyicinin kontrol yükümlülügünün ihlalinin sadece 

tasima senedine göre teslim alinan esyanin iyi durumda bulundugu hususunda karine olusturacagini; 
öyleyse istifleme ve yüklemeye nezaret etmemekle kurtulus sebebinin ortadan kalkmadigini ileri 
sürmektedir. Ancak asil olan tasinan esyanin teslim aninin tespitidir. Yükleme ve istiflemenin 
gönderenin borcu oldugu durumlarda teslim bunlardan sonra gerçeklesmekte ve istiflenen esya da artik 
tasiyicinin inceleme imkani kalmamaktadir. Öyleyse istiflemeye nezaret ile teslimde esyanin 
sözlesmeye uygunlugunun incelenmesi ayni sonucu doguracaktir. Yok eger istifleme ve yüklemeye 
nezaret edilmez ise tasiyici CMR m.8’e ayri davranistan dolayi aleyhine karine olusmasina ve yükleme 
ve istiflemede her hangi bir hasar v/veya ziyain meydana gelmedigi yönde bir karinenin aksini 
ispatlamak zorunda kalacaktir.   

250  Arkan, Kara Tasimalari, s.121-122 dn.48. Burada bahsi geçen Avusturya ve Belçika mahkeme 
kararlarinda etkili olan kanaate katilmakta ve istifleme ve yüklemeye nezaret ile aykiriliklari 
bildirmenin tasiyici açisindan bir yüklenti-yükümlülük oldugunu aksi halde aleyhine karine teskiline 
göz yummus sayilacagini düsünmekteyiz.  

251  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.258. 
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ve/veya ziya halinde CMR m.17/5 uyarinca sorumluluguna gid ilebilecegi kabul 

edilmektedir252. Burada belirleyici husus denetim eksikligi ile ziya ve/veya hasar 

arasinda illiyet baginin kurulabilmesidir. Illiyetin varligi halinde artik en azindan 

müterafik kusur geregi sorumluluk esas olacaktir. Buna karsin denetim borcunun yerine 

getirilmemesi ile esyanin sözlesme ve senede uygun tesellüm edildigi karinesi burada 

dislanmaktadir. 

Kanaatimizce; burada esyanin ne zaman tasiyici tarafindan teslim alindigi ve 

esyaya gözetim, bakim ve özen borcunun basladigi hususu gözerdi edilmemelidir. CMR 

m.8’de getirilen düzenlemenin bir yüklenti oldugu tüm yazarlarca kabul edilmekte; daha 

sonra da istifleme ve yüklemeye nezaret bir yüklenti olarak dahi kabul edilmemektedir. 

Oysa iste tam da bu anda teslim gerçeklesmekte ve tasiyici tarafindan da denetlenmesi 

ve tasima senedi ile akte uygunlugunun incelenmesi gerekmektedir. Oysa teslimde mali 

inceleme yüklentisi istiflenen esyanin tekrar devir edilmeksizin incelenmesinin de 

mümkün olmayacagi olgusu karsisinda; tasiyicinin esyanin yüklenme ve istiflenmesinde 

nezaret, denetim ve esyayi incelemesini gerektirmektedir. Aksi halde aleyhine bir 

sekilde esyayi akte uygun teslim aldigi karinesi de dogacak ve yükleme ve istiflemede 

esyaya bir hasar ve/veya ziyain meydana gelmedigi karines i bununla es zamanli dogmus 

olacaktir. Iste bu karineyi olusturmakla tasiyici; teslim ani olan yükleme ve istiflemeyi 

takiben esyayi incelemis ve tasima sözlesmesi ve senedine uygun teslim almis sayilir 253. 

Bu çerçevede yükleme ve istiflemeden meydana gelen hasar ve/veya ziya 

iddiasina dayanabilmek için esyanin akte uygun teslim alinmasi karinesinin dogmamasi 

için; tasiyicinin istiflemeye nezaret ve aykiriliklari beyan etmesi ve bu hususun tasima 

senedine kaydi gerekir. Yok eger yükleme ve istiflemede ziya ve/veya hasar meydana 

gelmemis ; ancak bunlarda açik aykiriliklar varsa ve sonradan zararlandirici sonuçlari 

meydana getirmis ise; bunu bastan bilerek haber vermeyen tasiyicinin MK m.2 geregi 

                                                                 
252  Clarke, a.g.e, Nr.87b; Messent/Glass, a.g.e, Nr. 6.78, s.149; Glass/Cashmore, a.g.e., Nr.3.51; Arkan, 

Kara Tasimalari, s.124; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.258. 
253  Ihtirazi kayit konulmaksizin temiz konismento ile teslim alinan esyanin artik teslim anina kadar hasarli 

ya da paketlerinin noksan veya uyumsuz oldugu özel olarak ispat edilmek gerekir. Yoksa her ne 
olduysa tasimadan kaynakli zarar olarak telakki edilecektir. Ayni yönde Yarg. 11. HD. 15.04.1994 
tarih ve 2080 E., 3098 K. sayili karari (Eris, a.g.e., s.364).  
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dürüstlük kurali çerçevesinde sorumlu olmasi gerekir254. Bu durumda bildirmemeye 

dayali ihmalden dolayi zararin CMR m.17/5 çerçevesinde müterafik kusur ile 

paylasilmasi gerekecektir.  

COTIF-CIM m.36§3 b.d)’de, istiflemeye iliskin hatalardan dolayi sonradan 

meydana gelen hasar ve/veya ziyadan dogan sorumluluktan kurtulmayi ayrica 

düze nlenmistir. Burada hasar ve/veya ziya tasiyicinin sorumluluk süreci içinde; ancak bu 

sürenin disinda kalan istifleme ve yüklemenin hatali olmasindan kaynaklanmaktadir255. 

Yüklemenin gerçeklestirildigi vagonun hatali olmasi halinde bunu incelemeden 

yüklemeyi yapan gönderen ile tasiyicinin ortak kusurundan söz etmek ve bu durumda 

kusurun paylastirilmasi cihetine gitmek daha uygun gözükmektedir. Tasiyicinin 

tasimaya elverisli bir vagon tahsis etme borcu ile gönderenin inceleme yüklentisi 

arasinda bir kusur denklestirmesi ve zararin paylastirilmasi her somut olayda özel olarak 

degerlendirilmelidir256. Bu çerçevede tahsis olunan ve yüklemenin gerçeklestirildigi 

vagonun ayipli ya da yüke elverissiz olusu açikça gönderen tarafindan anlasilamiyorsa; 

gönderenden de vagonu kontrol için daha fazla bir özen göstermesi beklenemiyorsa 

tasiyicinin kusurundan söz etmek gerekir. 

Uluslararasi havayolu ile esya tasimalari bakimindan VK bu hususta bir 

düzenleme getirmemistir. Buna karsin, tasima sürecinin esyanin teslimi ile baslayip 

teslimi ile son bulacagi VK m.18’de belirlenmistir. Bu çerçevede teslim yüklemeden 

sonra ve bosaltmadan önce gerçeklestirildigi takdirde, havayolu tasiyicisinin  söz konusu 

is ve islemlere dayanan hasar ve ziya hallerinde sorumlu tutulamayacagi asikardir. 

Bunun nedeni tasima sürecinin baslamamasindan kaynaklidir. Genel olarak ise böyle bir 

durum çok istisnai gerçeklesebilir. Hava tasimalarinda yükleme, istifleme ve bosaltma 

tasima sürecine dahil olmakta ve tasiyici tarafindan yürütülen faaliyetlerdendir.  

Deniz tasimalari bakimindan LK ve LVK m.4§2 b. i) kapsaminda gönderen veya 

esyanin ilgilisince yükleme veya istifleme ya da bosaltma gerçeklestirildiginde  bu 

                                                                 
254  Clarke, a.g.e., Nr.86. 
255  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.111. Genellikle tasima sirasinda yapilan manevralarin esya da hasar 

ve/veya ziyaa sebep olmasi halinde istifleme ve yüklemenin hatali yapildigi kabul edilir.  
256  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.113. 
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asamadaki kusurlarini ispat ile tasiyan sorumluluktan kurtulacaktir. Bu islemlerin zarara 

sebebiyet vermedigi hususu isi yapan tarafindan ispatlanacaktir257. Burada hareket ve 

ihmalin ispati külfeti tasiyandadir. LK ve LVK açisindan kural olarak istifleme  ve 

bosaltma faaliyetleri tasiyanin sorumlulugunda olan edimlerdir 258. Bu nedenle özel bir 

sebep olarak sayilmistir. Ancak sözlesme ile bu yükümlülügün esyanin ilgililerine de 

birakilmasi mümkündür. Bu durumda tasiyan geminin teknik yapisina uygun yükleme 

ve istiflemeyi denetleyecektir 259. Denetleme eksikligi kusuruna delalet eder.  

HK ve BM-CK açisindan da özel olarak bu sebebe yer verilmemistir. 

Tasimacilikta gelinen asama ve tasiyanlarin lojistik faaliyetlerini de yürüttükleri dikkate 

alindiginda; bu is ve islemlerin kural olarak tasiyanin sorumlulugunda oldugu sonucuna 

varilmalidir. Özel sözlesme sartlari ile esyanin ilgilisine yüklenmisse, burada yapilan 

açiklamalar geçerli olacaktir.  

3.3.3. Paket ile Ambalajlar Üzerindeki Isaret ve Numaralamada Yetersizlik 
veya Hata  

Esyalarin paket ve ambalajlari üzerindeki isaret ve sayilarin yetersiz olmasi 

ve/veya ha tali bir sekilde yazilmis olmasi hali de tasiyici için CMR m.17/4 b.e)’de bir 

sorumluluktan kurtulma sebebi olarak sayilmistir260. Buradan anlasilan paket ve 

ambalajlar üzerinde yapilan isaretleme ve numaralandirma islerinin gönderene ait bir 
                                                                 
257  Yarg. 11.HD’nin 23.06.1998 tar., 5137 E. ve 4782 K. sayili kararinda “…davalinin tasiyanin acentesi 

oldugu, davali acentenin yükleme kusurunun navlun sözlesmesinin ihlali niteligi tasidigi ve mala 
herhangi bir zarar verilmediginden….sorumlulugun söz konusu olmadigi sonucuna varilmistir” 
(Batider, Y.1998, C.XIX, S.3, s.204 -205) seklinde hükmedilmistir. Bu karar da göstermektedir ki; 
yüklemenin kusurlu olmasi yetmemekte, malda bir zarar meydana gelmelidir ki, sorumluluk söz 
konusu olabilir. 

258  Yükleme ve istifleme isleri deniz tasimalarinda basli basina özel bilgi gerektiren islerdir. Burada en 
önemli husus esyanin korunmasi ve aracin teknik yapisina uygun bu islerin yapilmasi gerekir (Gündüz 
Aybay / Necmettin Akten / Ömür Öztaskin / Yüksel Taçyildiz, Gemilerde Yük Isleri ve Islemleri, 
Istanbul, 1996, s.5 vd.). Buradan kiyasen tüm tasima yöntemleri açisindan ayni sonuca varilmak 
gerekir ve bu isleri yapan bagimsiz isletmelerin kim ad ve hesabina bu isleri yaptigi arastirilacaktir.  

259  Çünkü, esyanin ilgilisi geminin durumunu, teknik özellikleri ve istiflemede riayet edilmesi gereken 
tasita iliskin teknik bilgilerine sahip degildir (Aybay / Akten / Öztaskin / Taçyildiz, a.g.e., s.17). 

260  Aslinda bu türden is ve islemler gönderenden ziyade, esyanin üreticisi tarafindan yapilmakta ve uluslar 
arasi ticarete konu esyalarin nitelikleri geregi tasinma sürecinde karisikliga yol açilmamasi için 
zorunluluk olarak görülmektedir (Ian Brown, “Liability for Labelling of Goods and Instructions for 
Use”, LMCLQ , 1988, s.502. 
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yükümlülük oldugudur. Kavram olarak Türkçe çeviride marka kavramina yer verilmis 

ise de261; burada gerçekte kastedilen ticaret hukuku çerçevesinde hukuki terim olan 

marka degildir. Eger tasiyici ambalaj ve paketler üzerinde isaretlemeleri kendi kusuru ile 

yanlis ya da yetersiz yapmis ise, bu yanlislik ve eksiklikleri sorumluluktan kurtulma 

sebebi olarak ileri süremeyecektir262. 

Tasiyici, kural olarak CMR m.8/1 b.a) uyarinca tasima senedi ve sözlesmede 

belirtilen sayi ve isaretlerin paket ve ambalajlardakilerle uyumlu olup olmadigini teslim 

sirasinda kontrol etmek yüklentisi altindadir. Iste bu yüklentisine aykiri davranis halinde 

CMR m.9/1’de düzenlenen aleyhine karine olusacak; aksi halde isaretlemelerin ve 

numaralarin tasima senedi ile uyumlu olmadigini baskaca delillerle ispatlamak zorunda 

kalacaktir. Böylece tasiyici esyayi teslim alirken inceleme yapamadigi ya da yapip da 

uygunsuzluklari tasima senedine kaydetmedigi takdirde uygunlugu iddiasi esyanin 

ilgilisi tarafindan tasiyiciya karsi ileri sürülebilecektir. Tasiyici, tasima senedi ile gerçek 

paketler üzerindeki kayitlarin uygunsuzlugunu ispat etmedikçe sorumluluktan 

kurtulamaz. Ayrica gönderenin hatali isaretleme ve numaralandirmasinin sorumluluktan 

kurtulma sebebi olarak degerlendirilebilmesi için bu eksiklik ya da yanlisliklarin ortaya 

çikan hasar ve/veya ziya ile illiyet iliskisi kurulmasi gerekmektedir 263.  

Esyanin paket ve ambalajindaki isaretlemelerdeki eksik veya hata nedeniyle 

yanlis yere tasima, yanlis kisiye teslim, yanlis istifleme gibi vakialar meydana gelirse 

tasiyici bu yanlisliklarin aynen tasima senedi ya da sözlesmede yer aldigini 

ispatlamalidir. Uyumsuzluk varsa da bunu basta gönderene bildirip gerekli talimati almis 

ise veya baskaca delillerle 264  talimata uygun hareket ettigini ispatlayarak sorumluluktan 

kurtulabilecektir.  

                                                                 
261  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.259. Buna karsin esyayi tanimlayan unsurlar 

olabilecegi gibi, sayilar,  parti numaralari, tasiyici ve gönderilene yönelik talimat gibi notlar ve sair 
hususlar ve ayni zamanda marka da bu kapsamda degerlendirilecektir (Brown, a.g.e., s.503). 

262  Aydin, a.g.e., s.90. 
263  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.260. 
264  Açik ya da zimni olarak esyanin paket ve ambalajlari üzerine konulan kayit ve not ile etiketler de 

taraflar arasinda (gerek alici ile satici, gerek gönderen ve gönderilen, ve gerekse gönderen ile tasiyici) 
sözlesme hükmü gibi degerlendirilip sorumluluk tespitinde bulunulacaktir (Brown, a.g.e., s.505-506).  
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Gönderenin paketler üzerindeki isaretlemede yanlislik ve eksikliklerden kusurlu 

olup olmadigi arastirilmaksizin, tasiyici lehine sorumluluktan kurtulma yönünde bir 

karine olusacaktir 265. Gönderen, hasar ve/veya ziyain sebebinin bu yanlislik ve 

uyumsuzluklar olmadigindan hareketle bu kurtulus karinesini çürütebilir. Gönderen 

kusurlu bir sekilde numaralandirma ve isaretlemede eksiklik veya yanlisliga sebep 

olmus ise; artik karine degil, sorumlulugun bu sebebe dayali hasar ve/veya ziya halinde 

CMR m.17/4 geregi kalkmasi söz konusudur 266. 

LK ve LVK m.4§2 b.o)’da isaretlemedeki eksiklik ya da uyumsuzluk yine ayni 

sekilde sorumluluktan kurtulma sebebi olarak düzenlenmistir267. VK ve HK’da bu husus 

ayrica düzenlenmemekle birlikte, tasiyicinin kendisi ya da adamlarinca yapilmadigi 

sürece, eksik yahut hatali paketleme ile birlikte numaralandirma ve isaretlemede 

eksikliklerden dolayi da tasiyici sorumluluktan kurtulma imkanina kavusabilecektir268. 

Zira bu düzenleme paketleme eksikligi ya da hatali paketleme ile birlikte 

degerlendirilebilecek, özel olarak belirtilmis bir kurtulus sebebini göstermektedir. BM-

CK açisindan ise; tasiyicinin bu isleri üstlendigi durumlar hariç, yapilan açiklamalar 

burada da sorumluluktan kurtulma sebebi teskil edebilecektir.  

3.3.4. Gümrük ve Diger Resmi Islemlerin Esyanin Ilgilisince Yapilmasi 

COTIF-CIM gümrük ve benzeri resmi islemler ile ilgili özel düzenleme 

getirmekte ve bu konuda özel bir sorumluluktan kurtulus sebebi öngörmektedir. COTIF-

CIM m.26§1 uyarinca bu türden is ve islemlerin tasiyici tarafindan yapilmasi gerekir. 

Ancak hamule senedinde yazili olmak kaydi ile ya da m.31§1 b.e) uyarinca verilen bir 
                                                                 
265  Aydin, a.g.e., s.91 dn.207. Kaya; bu durumda gönderenin ayrica kusuru aranmayacagini 

belirtmektedir. Numaralandirmada gönderenin kusurunun ispati halinde sorumlulugun kaldirilmasi ile 
kusur aranmaksizin yanlis numaralandirma ya da isaretlemeden dolayi sorumluluktan kurtulmaya 
yönelik karine olusmasi ayni degildir. Ilk halde artik aksi ispatlanamayacak ikinci halde ise 
ispatlanarak karine ortadan kaldirilabilecektir (Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.260). 

266  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.260. 
267  Richardson, a.g.e., s.52. 
268  Bu sebep mutlak bir sorumluluktan kurtulma imkani vermez. Eger paketleme noksani tasiyicinin da 

müterafik kusuru ile hasar ve ziyaa sebep olmussa; tasiyici, yine kusuru oraninda tazmin borcu 
altindadir. Yarg. 11. HD’nin 22.01.2001 tar. 2000/9445 E. ve 2001/252 K. sayili karari  da (YKD, 
C.27, S.5, Mayis 2001, s.696-697) ayni dogrultudadir. 



 
 
 

314 

talimat ile gümrük ve benzer idari islemlerin yerine getirilmesi külfeti, gönderen veya 

gönderilen tarafindan üstlenilebilir. Bu durumda eger esya, söz konusu is ve islemlerdeki 

bir eksiklik ya da yanlislik ya da benzer sebeple ziyaa ugrar, idarece esyaya el konur ya 

da müsadere konusu edilirse artik tasiyici m.36§3 b.e) çerçevesinde bundan sorumlu 

olmayacaktir269. Burada önemli husus esyanin ilgilisinin esya ile ilgili gümrük ve bezer 

idari islemleri üstlenmis olmasi ve bunun ya hamule senediyle ya da verilen bir talimatla 

tevsik edilmis olmasi ön sartidir. Aksi halde bu gibi is ve islemler tasiyicinin 

sorumlulugundadir. Bu konuda, CMR’de her hangi bir düzenleme yer almamasina  

ragmen; ayni sekilde kabul edilmek gerekir. 

VK m. 18/3 b.d) özel olarak bu hususta bir düzenleme getirmis ve esyanin giris, 

çikis veya transit geçisi ile ilgili kamu otoritesinin bir fiilinden dolayi hasar ve/veya 

ziyain meydana gelmesi halinde de bunu ispatlayan tasiyicinin sorumluluktan 

kurtulacagi hükme baglanmistir270. Bu çerçevede gümrükte çikabilecek sorunlar ve 

burada gerçeklesecek zarar dogurucu olaylardan dolayi tasiyici sorumluluktan 

kurtulabilecektir271. Ancak burada getirilen düzenleme kamu otoritesinin fiilinin hasar 

ve/veya ziyai ya da bunun kaynagi olayi gerçeklestirmesi gerektigi yönündedir272. Artik 

bir karineden degil, bu durumun tasiyici tarafindan ispati ile tam bir sorumluluktan 

kurtulmadan söz edilecektir. Bu süreçte esyada hasar ve/veya ziyain tasiyicinin fiilinden 

meydana geldigi sabitse tasiyicinin kurtulus imkanindan yararlanmasi mümkün degildir. 

Gerek COTIF-CIM ve gerekse VK’da yer alan bu özel düzenleme, diger 

konvansiyon ve kurallar açis indan da geçerli olarak sorumluluktan kurtulma sebepleri 

arasinda yer almalidir. Zira burada kusura dayali sor umluluktan kurtulus imkani 

çerçevesinde tasiyici açisindan kaçinilmaz bir durum vardir. Hatta distan gelmesi sebebi 

ile mücbir sebep telakki edilerek, ispati ile tasiyici sorumluluktan kurtulacaktir. Ancak 

idarenin hizmet kusuru veya kusursuz sorumlulugu isletilerek tazminat talebi mümkün 

                                                                 
269  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.114. 
270  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.113.  
271  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.8. 
272  Bu türden hasar ve/veya ziyain meydana geldigi sabit olursa esyanin ilgilisinin zararlarini tazmin için 

basvurabilecegi kisi artik söz konusu kamu otoritesi olacak ve idarenin hizmet kusuru söz konusu ise 
ona göre ya da idarenin kusursuz sorumlulugu hükümlerine göre tazmin mümkün olabilecektir. 
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olabilir ki; bu durumda tasiyiciya degil, esyanin ilgilisine karsi idarenin yaptigi idari bir 

islem ya da eylemin varligindan söz edilecektir273. 

3.3.5. Refakatçi Nezaretinde Tasima  

Uluslararasi demiryolu tasimalari bakimindan, tasimaya uygulanan hükümler 

veya hamule senedine geçirilen taraflarin yaptigi sözlesme sartlari çerçevesinde yapilan 

tasimada esyaya nezaret edecek kisi ya da kisiler tayin edilebilir. Bunlar esyanin 

ilgilisini temsilen esyayi denetim ve gözetim borcu altindadirlar. Bu durumda eger 

tasiyici; COTIF-CIM m.36 §3 b.i) uyarinca meydana gelen hasar ve/veya ziyain bu kisi 

ya da kisilerin refakat ve nezaret borcunu yerine geregi gibi getirmemesinden 

kaynaklanmis olabilecegini ileri sürebilecektir. Bu iddia basli basina gerçek olmak kaydi 

ile sorumluluktan kurutulma yönünde lehine bir karine olusturabilir. 

COTIF-CIM m.5§1 b.b) uyarinca canli hayvanlar ve kendi tekerlekleri üzerinde 

tasinan demiryolu araçlari, cenaze, hacmen büyük esyalar yükleme ve bosaltma ve 

tasinmalari zor olan esyalarla ilgili taraf devletler veya tarifelerle özel hükümlere tabi 

olabilirler. Böyle bir özel anlasma ya da tarife veya demiryolunun vazgeçmesi halinde 

tasinmasinda refakatçi bulundurulmasi gereken canli hayvanlar refakatçi olmadan da 

tasinabilir. Refakatçi yoksa, refakatçinin saglamasi gereken faydanin saglanmasindan 

meydana gelen hasar ve ziyadan tasiyici sorumlu tutulamaz. Refakatçinin varligi halinde 

ise; somut olaya göre canli hayvan tasimasina iliskin kurtulma sebebi yaninda 

refakatçinin görevini yapmasi gereken sekilde yapmamis olmasi ihtimaline dayali bu 

kurtulma sebebine de dayanilabilir. Taraflarin her esya için refakatçi tayini ve bunun 

esya ile birlikte tasinmasi yönünde anlasmasina bir engel yoktur. Örnegin, esya olarak 

tasit tasinmasi, raylari kullanan kendinden tekerlekli araçlarin tasinmasi gibi her somut 

olaya göre refakatçinin ne gibi is ve islemlerle yükümlü oldugu tespit edilecektir274. Bu 

çerçevede tasiyicinin sorumluluktan kurtulabilmesi için meydana gelen hasar ve/veya 

                                                                 
273  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.8. 
274  Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.117. 
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ziyain söz konusu is ve islemlerin hiç ya da geregi gibi yapilmamasindan kaynakli 

olabilecegini ispatlamasi gerekmektedir.  

Ayni sebep, CMR, LK, LVK, HK ve BM-CK açisindan da sorumluluktan 

kurtulma nedeni olarak özellikle canli hayvan tasimasinda ileri sürülebilecektir. Zira 

artik gerekli özen borcu kismen de olsa tasiyicidan esyanin ilgilisinin yardimci ve adami 

konumundaki refakatçide ve dolaysi ile de esyanin ilgilisine geçmis durumdadir. Ayni 

seyi VK açisindan söylemek pek kolay olamayacaktir.  

4. TASITTAKI KUSURDAN DOLAYI SORUMLULUK 

4.1. Genel Olarak  

Tasima sözlesmesinin ifasinda kullanilan tasitin teknik noksanliklari, CMR 

m.17/3’te tasiyicinin hiçbir sekilde sorumluluktan kurtulma sebebi olarak ileri 

süremeyecegi bir hal olarak düzenlenmistir275. Bu noktada istisnai olarak tasiyicinin 

kusursuz sorumlulugu söz konusu olmaktadir. Esyanin niteligi geregi araçta bulunmasi 

gereken aksam ayrik olarak sorumluluktan kurtulmaya iliskin m.17/4 b.d)’de 

düzenlenmis olmakla; tasiyicinin ileri süreme yecegi teknik noksanlar esyaya yönelik 

teknik aksamla ilgili degil; dogrudan kullanilan araçla ilgilidir 276. Bu noktada tasiyici 

ancak mücbir sebep varsa sorumluluktan kurtulabilecek ise de; aracin teknik donanimi 

konusunda mücbir sebep de söz konusu olmayacaktir277. Zira burada distan gelme 

unsuru kabul edilemez.  Aracin tasiyiciya ait olmasi ya da baskasindan tedarik etmis 

                                                                 
275  Tekerleklerin eskiliklerinden kaynakli sürtünmeden çikan yanginin, frenlerin iyi sartlarda 

olmamasinin, dorselerde bulunan kusurun vs.yol açtigi ziya ve/veya hasardan da tasiyici sorumlu 
kalmaya bu çerçevede devam etmektedir (Libouton, a.g.e., s.85). 

276  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.255-256. Tentedeki ve tabandaki delikler nedeniyle  
islaklik  kaynakli esyanin hasarlanmasi halinde araçtan kaynakli tasiyici sorumlu olacaktir (Kendigelen, 
Mütalaalar, s.52). 

277  Aracin freninin patlamasi mücbir sebep degildir ve araci tasiyici trafige çikarmazdan her türlü bakimi 
yaptirmakla mükelleftir. Öyleyse firen patlamasi iddiasi ile sorumluluktan kurtulmak mümkün 
degildir. Ayni yönde Yarg. 19.HD’nin 07.03.1996 tar., 8669 E ve 2081 K. sayili karari için bkz.: Eris, 
a.g.e., s.390. 
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olmasi278 veya alt tasiyiciya ait olmasi tasiyicinin sorumlulugunu ortadan kaldirmayacak 

ya da tasiyici bu iddialarla kurtulus imkani iddiasinda bulunamayacaktir. Araçta her 

hangi bir kusurun bulunmadigini ispat külfeti de tasiyicinin üzerinde olup; aracin tasima 

için yeterli ve özenli bir sekilde kontrol edildigini ispat sorumluluktan kurtulmak için 

etkili olmayacaktir279.  

Gerek COTIF-CIM ve gerekse VK açisindan ayni sonuçlara varilmasi mümkün 

ise de; LK, LVK ve HK ile BM-CK açisindan bu noktada gerekli özenin gösterilmis 

olmasi sarti ile sorumluluktan kurtulmasi mümkündür. Zira HK ve BM-CK’nin 

sorumluluk sistemi, her asamada esyaya hasar  ve/veya ziyain meydana gelmemesi için 

gerekli özenin gösterilmesi savunmasi ve bunun ispati ile sorumluluktan kurtulmaya 

cevaz verir niteliktedir.  

4.2. Tasitla Ilgili Kusursuz Sorumluluk 

CMR m.17/3, tasittaki kusur ve ariza ile tasitin kiralandigi veya baskaca bir 

sekilde tedarik edildigi üçüncü kisinin kusuruna dayanilarak sorumluluktan 

kurtulunamayacagi hususlarinda iki ayri hususu düzenlemektedir. Bu durumlarda 

tasiyicinin kusuruna bakilmaksizin sorumluluktan kurutulamayacagi da bu maddede  

tespit edilmistir280. 

Burada açikça görülen CMR’nin kusur sorumlulugu sisteminden ayrilarak aracin 

yola ve hatta yüke elverissizliginden dolayi kusursuz sorumluluk sistemi getirilmis 

olmasidir. Ancak yüke elverissizlik ile ilgili olarak getirilen CMR m.17/4 düzenlemesi 

                                                                 
278  Aracin kiralanmis olmasi halinde tasiyici araç sahibinin ya da araç sahibinin yardimcilarinin kusuruna 

da dayanamaz (Kendigelen, Mütalaalar , s.16-17).  
279  Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.256. 
280  Yarg. 11. HD. 25.05.2004 tar., 2003/9960 E., 2004/5903 K., sayili karari: “…dava konusu hasarin, 

tasima sirasinda kamyonun brandasindan içeri giren yagmur sularinin emtiayi islatmasi sonucu 
meydana geldigini, aracin trafik ve yüke elverisli olmamasi nedeniyle hasarin CMR Sigorta Poliçesi 
Umumi Hükümleri’nin 3 ncü maddesinin S/1 paragrafina göre sigorta teminati disinda kaldigini 
savunmustur. Hükme esas alinan 23.09.2002 tarihli bilirkisi raporu  ve 07.04.2003 ek raporda davali 
sigorta vekilinin bu yöndeki savunmasi degerlendirilmemistir. Mahkemece, CMR Sigorta Poliçesi 
Umumi Hükümleri’nin 3 ncü maddesinin S/1 paragrafi hükmü dikkate alinarak, dava konusu hasarin 
CMR Sigorta Poliçesi kapsaminda olup olmadiginin degerlendirilmesi gerekirken…” (karar elden 
alinmistir) ifadeleriyle yerel mahkeme karari bozulmustur.  
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olan özel donanima iliskin eksiklikler halinde artik tasittaki kusurdan degil; özel 

dona nimdaki kusurdan söz edilecek ve tasiyici sorumluluktan kurtulma imkani 

bulabilecektir. Oysa, CMR m.17/3 hükmü tamamen tasita iliskin kusur ve arizalari 

kapsamaktadir. Esyanin niteligi geregi bulunmasi gereken araç özelliklerindeki eksiklik, 

direk tasiyicinin kusursuz sorumlulugunu gerektirmeyecek ve CMR m.17/5 uygulama 

alani bulabilecektir281. Her somut olayda, hasar ve/veya ziyain kaynaginin tasitin 

kendisindeki mi yoksa özel donanimdaki mi kusur oldugu arastirilmak ve ona göre 

tasiyiciya sorumluluktan kurtulma imkani vermek veya kusursuz sorumluluguna 

hükmedilmek gerek ir282.   

Tasittaki kusurdan kaynakli hasar ve/veya ziya halinde dahi tüm sorumlulugun 

tasiyici üzerinde birakilmasinin mümkün olmadigi ve zararin paylastirilmasi gereken 

durumlarla dahi karsilasilabilecektir. Eger tasittaki ariza veya kusur yaninda esyaya 

iliskin veya ilgilinin kusuruna dayali bazi kusurlarin birlikte hasar ve/veya ziyai 

dogurdugu tasiyici tarafindan ispatlanabilir. Bu durumda artik, CMR m.17/5 uyarinca 

zararin paylastirilmasi yoluna da gidilebilecektir283.  

Tasittaki kusur tasitin hareketini saglayan unsurlarindan olabilecegi gibi esyaya 

bakim ve gözetim ile esyanin korunmasina iliskin unsurlarindan da kaynaklanabilir.  

Kusur gerek tasitin fiziksel gerekse teknik donanimi ile ilgili olsun, hasar ve/veya ziyaa 

sebep olmus ise kusursuz sorumluluk söz konusu olacaktir. Ancak distan gelen yol 

sartlari veya dogal sebeplerle tasitta ani bir kusur meydan gelir ve bu nedenle de hasar 

ve/veya ziya olusursa; tasiyiciyi mutlak sekilde CMR m.17/3 kapsaminda sorumlu 

tutmak dogru olmaz. Aracin iyice asinmis tekerlekleri ile tasimayi yapmasi sirasinda 

tekerleklerin patlamasinda tasiyici kusursuz sorumlu tutulacak iken; yola ve hava 

kosullarina elverisli tekerlekleri ile tasimaya baslayan tasitin yolda aniden karsilasilan 

bir dis etken nedeniyle tekerlegin patlamasi halinde, kusursuz sorumluluktan söz 

                                                                 
281  Özel donanimli araca iliskin sorumluluktan kurtulus imkani veren CMR m.18/4 hükmü de; burada 

sadece tasita iliskin noksan ve arizadan söz edildigini, özel donanimi kapsamadigini destekler 
niteliktedir (Clarke, a.g.e., Nr.75 f).  

282  Aydin, a.g.e., s.94. 
283  Clarke, a.g.e., Nr.75 f; Aydin, a.g.e., s.94. 
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edilemez284. Zira, burada araç kusurundan ziyade tasiyicinin kaçinamayacagi ve 

sonuçlarina engel olamayacagi bir sebeple meydana gelen ve bundan kaynaklanan bir 

hasar ve/veya ziya hali söz konusu olacaktir 285.  

Sözlesmede kararlast irilan araçtan baska ve eksik özellikleri tasiyan bir aracin 

sözlesmenin ifasi için seçilmesi halinde, tasiyicidan beklenen özene uygun davranmadan 

seçilmis tasittan kaynakli ha sar ve/veya ziya tasittaki kusur ve tasiyicinin kusursuz 

sorumlulugunu gerektiren bir sebebin varligi açiktir286. Burada sözlesmedeki iradelere 

aykiri olarak kullanilan tasit CMR m.17/3 anlaminda kusurlu tasit olarak kabul 

edilecektir.   

CMR m.17/2, sorumluluktan kurtulmaya yönelik istisnalari düzenlemektedir. 

Bunu müteakip, bu istisnalar bulunsa bile tasiyicinin kusursuz sorumlu olacagi bir 

durum yani tasittaki kusur m.17/3’te düzenleme bulmustur. Öyleyse, m.17/1 

çerçevesinde kural olarak tasiyici sorumludur ve kurtulabilmek için m.17/2’deki 

sebeplerin hasar ve/veya ziyaa sebep oldugunu ispatlamasi gerekir. Buna ragmen 

esyanin ilgilisi m.17/2’deki sartlar olussa bile, m.17/3 hükmü geregi araçtaki kusurun 

varligini ve bunun hasar ve/veya ziyaa sebep oldugunu ispat etmekle tasiyicinin 

sorumluluguna gidebilecektir. Öyleyse tasittaki kusuru ispat külfeti kanaatimizce 

esyanin ilgilisindedir 287. Bir görüse göre CMR m.17/2’deki sebeplerin ispatlanmasi 

                                                                 
284  Yargitay bu türden tekerlek patlamasi hallerini CMR m.17/1 kapsaminda ele almakta ve 

kaçinilamayacak olaylardan biri olarak kabul etmemektedir. Yarg. 11.HD., 05.02.2002 tar., 2001/8511 
E., 2002/914 K. sayili karari: “…konvansiyonun 17/1. maddesi uyarinca, zararin tasiyicinin 
önlemesine imkân olmayan durumlardan ileri geldiginin ispati halinde sorumluluktan kurtulmasi 
imkâni taninmis olup, lastik patlamasi sonucu olusan trafik kazasinda, kazaya yol açan husus aracini 
her zaman yola salih halde bulundurma yükümlülügünü tasiyan tasiyiciyi sorumluluktan kurtarmaya 
elverisli degildir. ” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi). Kanaatimizce, bu durumda lastik patlamasinin 
sebebide arastirilarak hüküm kurulmasi gerekir.  

285  Bu durumda tasiyici tasitin tekerleginin asil ne sebeple patladigini ispatlama durumunda kalacak ve 
sebebe göre sorumluluktan kurtulma imkani bulabilecek ise de kural olarak tekerlek problemleri araç 
kusuru olarak degerlendirilecektir (Messent/Glass, a.g.e., Nr.6.37, 6.38, 6.39).  

286  Clarke, a.g.e., Nr.75 f; Aydin, a.g.e., s.95. 
287  Ayni fikirde Clarke, a.g.e., Nr.75f; karsi fikirde Aydin, a.g.e., s.96. Aydin, tasiyicinin zararin tasittaki 

arizadan kaynaklanmadigini; yani olumsuzu ispat külfeti altinda oldugunu beyan etmektedir. Oysa 
CMR m.17/2 uyarinca ispat edilen zarar sebebi ve uygun illiyete ragmen eger tasittaki kusurun yol 
açtigi bir sonuç m.17/2 kapsaminda ise de tasiyici sorumlu kalmaya devam edecektir. Baska bir deyisle  
m.17/3 hükmü gerçekten bir istisnalar istisnasi olup, m.17/2 sartlari gerçeklesse bile tasiyicinin 
sorumlu kalmasini saglamaya yöneliktir. Burada tasiyici m.17/2’deki hususlari ispatlamakla 



 
 
 

320 

halinde; m.17/3’ün hasar ve/veya ziya sebebi olmadiginin da ispatlanmis sayilacagi  

belirtilmekteyse de; bu görüse katilamamaktayiz288. Eger öyle olsaydi, m.17/2’deki 

sartlarin ispati halinde artik tasittaki kusur iddiasi ile tasiyicinin kusursuz sorumlulugu 

hiçbir sekilde gündeme gelemezdi. CMR m.17/2 hükmü karsisinda m.17/3’te getirilen 

sorumluluk, kusursuz sorumluluk olarak degerlendirilemezdi. Tasiyici m.17/2’ye 

dayanarak kurtulus imkanlarini ileri sürüp ispatlarsa ve tasitin da kusurlu oldugu talepte 

bulunanca ispatlanacak olursa, artik müterafik kusura göre zararin paylastirilmasi 

gündeme gelecektir. 

Burada yapilan açiklamalar COTIF-CIM açisindan da geçerlidir. Özellikle 

kusurlu vagon temin edilmis olmasi ve bunu gönderenin fark edememesi halinde tasiyici 

burada kusursuz sorumludur. Ayrica bir düzenleme getirilmemis olmasi tasiyicinin 

tasittaki kusura dayanarak sorumluluktan kurtulmasi imkani tanindigi anlamina gelemez.  

Benzer bir düzenleme içermemekle birlikte VK’da getirilen objektif sorumluluk 

sistemi geregi, esyada vaki hasar ve/veya ziyain sebebinin tasittaki kusur olmasi halinde 

tasiyicinin böyle bir savunma imkani olmadigi ve kusursuz sorumlu oldugu da sabittir. 

LK ve LVK açisindan ise; geminin baslangiçtaki elverisliligi ile ilgili açiklamalar 

dikkate alindiginda gerekli özenin gösterilmesi ile tasittaki kusurdan da sorumsuzluk söz 

konusu olabilmektedir289. Yine HK ve BM-CK açisindan da gerekli özenin gösterilerek 

tasitin elverisliligi için bütün tedbirlerin alindigini ispatla sorumluluktan kurtulmak 

mümkündür 290. 

                                                                                                                                                                                               
sorumluluktan kurtulacak iken yükün ilgilisi, karsisina bu sebeplerin dahi m.17/3 çerçevesinde 
dogdugunu ispatlayarak çikacak ve kusursuz sorumlulugu saglayacaktir. Yazar, burada getirilen 
sorumlulugun kusursuz sorumluluk oldugunu dogru olarak tespit ettikten sonra; m.17/2 sartlarini 
saglamanin dolayli da olsa m.17/3 hususunda da tasiyicinin kurtulacagi sonucuna varan görüsüne 
katilmak bu çerçevede mümkün gözükmemektedir.    

288  Aydin, a.g.e., s.96. 
289  Bkz.: Üçüncü Bölüm 2.1.2.2. 
290  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.95 vd. 
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5. MÜTERAFIK KUSUR  

Hasar ve/veya ziyaa sebep olan ve dolaysi ile zarar dogurucu sebebin kimin 

kusuru ile meydana geldigi291 tam olarak tespit edilemiyorsa veya gerek esyanin 

ilgilisinin  gerekse tasiyicinin kusurunun bir arada bulunmasi söz konusu ise292; artik 

ortak kusur ve bunun sonucu meydana gelen zararin kusurlari nispetinde paylastirilmasi 

gündeme gelecektir293. Bu husus CMR m.17/5 ve VK m.21/2’de düzenlenmistir. Ayni 

zarara birden fazla sebebin ve bu sebeplerin hem tasiyici ve hem de esyanin ilgilisi- talep 

sahib inin irade sahasinda meydana gelmesi halinde uygulama alani bulmaktadir294. Yine 

tasiyicinin kusursuz sorumluluk sebebi ile esyanin ilgilisi tarafinda meydan gelen kusura 

dayali sebeplerin birlikte bulunmasi hali de bu kapsamda degerlendirilmek gerekir. 

Her iki konvansiyonda da zararin paylastirilmasi konusunda ayrintili bir 

düzenleme bulunmamasi ve sadece tasiyicinin tamamen ya da kismen sorumluluktan 

kurtulacagi hususunun belirtilmesi, konvansiyonlarin ilgili mahkemeye genis takdir 

yetkisi vermesi olarak yorumlanacaktir295. Ancak verilen takdir yetkisi, kullanirken 

mahkemenin ulusal hukuka göre takdir yetkisinin kullanilmasina engel degildir. Yani 

takdir yetkisi genis olan mahkeme bunu ulusal hukukuna göre kullanmakta veya  daha 

sinirli olarak kullanmakta serbesttir. Yoksa zorunlu olarak ulusal hukukun uygulama 

                                                                 
291  Burada zorunlu olarak kusur kavrami aranmayacaktir. Sorumluluktan kurtulma sebepleri yaninda 

tasiyicinin sorumlulugunu gerektiren sebeplerin bir arada bulunmasi halinde de müterafik kusura göre 
sorumluluk tespitinde bulunulmalidir. Yarg. 11. HD. 26.06.1987 tar., 3168 E. ve 3780 K. sayili 
kararinda da ayni yönde uygulama cihetine gitmistir (Franko, Fire Meselesi, s.213).  

292  Özellikle yükleme ve istiflemede esyanin ilgilisinin kusuru ile, buna karsi çekince ileri sürmeyen veya  
sonradan araci kullanmakta kusurlu bulunan tasiyicinin birlikte hasar ve/veya ziyaa sebebiyet 
verdigine hükmedilmek gerekmekte ve zararin paylastirilmasi cihetine gidilmek gerekmektedir 
(Liobuton, a.g.e., s.91; Kendigelen, Mütalaalar, s.71-72). 

293  Haksiz fiilde uygulanan sisteme burada da kiyasen uygulama alani bulmak gerekir. Haksiz fiil 
uygulamasi için bkz. Nomer, a.g.e., s.96 vd. 

294  Clarke, Air Carriage, s.136; Kaya, Hifzi Veldet Velidedeoglu Armagani , s.261; Liobuton, a.g.e., 
s.90. Yarg. 11. HD. 18.12.1995 tar., 1995 E., 9297 K. sayili kararinda (Eris, a.g.e., s.384) esit miktarda 
kusur ve müterafik kusura göre sorumluluk tespitinin gerektigine hükmetmektedir. Aslinda burada 
sorumlulugun degil zararin tespiti müterafik kusura göre yapilmak ve bunun sonucuna göre 
sorumluluk sinirlarini uygulamak gerekecektir. 

295  Clarke, Air Carriage, s.138; Aydin, a.g.e., s.97. 
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alani bulacagi ileri sürülemez296. Her hangi bir sekilde yargi merciinin hukukuna atifta 

bulunulmamasi ve genel bir lex fori atfina da yer verilmemis olmasi gerçegi karsisinda, 

burada yargi merciinin kusur oranina göre sorumlu olunan tazminati azaltip kaldirmakta 

serbestisi vardir297. Mahkeme vicdani kanaat, hakkaniyet ve nisfete gö re de bu yetkisini 

kullanabilmelidir. 

VK m.21/2’de esya tasimalarindan müterafik kusura iliskin düzenleme 

getir ilirken sorumluluktan kismen ya da tamamen tasiyicinin kurtulabilecegi 

belirtilmistir298. CMR m.17/5’de ise; kusurun katkisi oraninda tasiyicinin sorumlu 

olacagi düzenlenmis ve tamamen sorumsuzluga açikça atifta bulunulmamistir. Buna 

karsin tasiyicinin kusuru var ama zarara katkisi yoksa sorumlu olmayacaktir.  

VK bakimindan her hangi bir sekilde kusuru olmaksizin meydana gelen hasar 

ve/veya ziyadan sorumlu olan tasiyicinin; meydana gelen sorumluluk sebebinde esyanin 

ilgilisinin kusuru oldugunu ispatlamasi halinde tamamen sorumluluktan kurtulmasi salt 

kusuru ispatla mümkün degildir. Burada sorumluluktan kurtulmak için zararin 

tamaminin esyanin ilgilisinin kusurunun bir sonucu oldugu tasiyici tarafindan 

ispatlanacaktir. Yani sorumlulugu tamamen kaldirmadan kasit, tasiyicinin sorumluluktan 

kurtulmasini saglayacak ölçüde zarar görenin agir ve asli kusurunun varligi iken; zarar 

görenin kusuru sadece meydana gelen zarara katki göstermis ve tasiyicinin hiçbir kusuru 

yoksa müterafik kusurdan söz edilecektir299. Bu çerçevede meydana gelen zarar, kusurun 

                                                                 
296  Bu konuda takdir yetkisinin zorunlu olarak mahkemece tayin olunan yetkili ulusal hukuka göre  

kullanilmasi gerektigi de ileri sürülmektedirler (Messent/Glass, a.g.e., Nr.6.109; Clarke, Air Carriage, 
s.138). Ancak lex fori’yi sart kosan VK m.21/1 düzenlemesindeki “its own law” ibaresine m.21/2’de 
yer verilmemis olmasi karsisinda mahkemenin takdir yetkisinin lex fori ile bagli oldugu görüsüne 
katilmamaktayiz.  

297  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.189. 
298  TSHK’nin müterafik kusura iliskin bu hükmü almadigi; ancak TSHK m.106 atfi ile uygulanacagi 

konusunda bkz. Ülgen, Hava Tasima Sözlesme si, s.188; Kirman, a.g.e., s.112; Fatma Özcan, “Türk 
Sivil Havacilik Kanununa Göre Hava Tasiyicisinin Tasima Sözlesmesinden Dogan Sorumlulugu”, 
KOUHFD, Y.1, S.1, Kasim-1997, s.485. 

299 Yarg.11. HD., 27.05.2004 tar., 2003/11973 E., 2004/5919 K. sayili karari: “Çekisme, müsadere edilen 
mallardan dolayi davali tasiyicinin sorumlulugunun bulunup bulunmadigi noktasinda toplanmaktadir. 
Dava konusu tasimanin, niteligi ve güzergahi dikkate alindiginda uluslararasi hava tasimasi oldugu ve 
bu tasimaya mahkemenin de kabul ettigi üzere, Varsova Konvansiyonu ve ekleri hükümlerinin 
uygulanmasi gerekecegi açiktir. Ancak, mahkemece, mallarin alicisi tarafindan gümrükten çekilme 
nedeni tam olarak açikliga kavusturulmamis, bu konuda taraflara varsa delilleri sorulmamistir. 
Bilirkisi raporunda sadece anilan Konvansiyonun 12 ve 13 ncü maddelerinde düzenlenen, tasiyicinin 
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meydana gelen zarara katkisi nispetinde paylasilacak ve buna göre tasiyicinin vaki zarari 

tazmin borcu kusur nispetinde olacaktir 300.  

HK m.5/7 düzenlemesi de müterafik kusura iliskin olarak tasiyan, adamlari veya 

yardimcilarinin kusuru disinda baskaca bir sebebinde hasar ve/veya ziyain olusmasinda 

katkisinin varligi halinde kusur oraninda zarardan sorumluluk düzenlemesine 

gitmistir301. Burada tasiyanin kusuru ile birlikte hasar ve/veya ziyaa sebep olan olaydaki 

kusurun esyayla ilgilinin kusuru ya da üçüncü kisinin kusuru olabilecegi de düzenleme 

kapsamindadir.  

Müterafik kusur bütün tasima yöntemleri açisindan dikkate alinmak ve gerekirse 

esyanin ilgilisinin kusuruna dayali sorumluluktan kurtulmayi saglayacak sekilde ya da 

en azindan sorumlu olunan zarari paylastirmak seklinde uygulama alani bulmasi gereken 

bir müessese olarak karsimiza çikmaktadir302. Böylece zarar miktari ile baglantili olarak 

kusuru ile zararin artmasina neden olan ya da belirli bir kismini kusuru ile ortaya çikaran 

esyanin ilgilisi bu nispette zarari tazmin sansini yitirmektedir. Sonuç olarak müterafik 

kusur; kusur ile ugranilan zarar miktarina göre kismen sorumluluktan kurtulma etkisi 

göstermektedir303. 

                                                                                                                                                                                               
bildirimine iliskin hususlar irdelenmistir. Fakat, raporda tasiyanin teslim mükellefiyetinin ne zaman 
son buldugu, alicisi tarafindan gümrükten çekilememesinde emtianin (tüfek olusunun) etkili olup 
olmadigi, baska bir anlatimla mallarin Varsova Konvansiyonu’nun 16 nci maddesinde açiklanan 
mallar kapsamina girip girmedigi, davacinin bu noktada ve mallarin geri getirilmesi gereken asamada 
müterafik kusurunun bulunup bulunmadigi hususlarina deginilmemistir… anilan yönlere iliskin ek 
rapor alinmasi veya gerektiginde baska bilirkisi incelemesi yaptirilarak sonucuna göre bir hüküm 
kurulmasi gerekirken…” (karar elden alinmistir).    

300  Özellikle kusursuz sorumluluk sistemini benimsemis ve sinirli sayida kurtulus sebebine yer vermis VK 
açisindan esyanin ilgilisinin kusuru, gerek paketlemede, gerek talimatlarda gerekse baslangiçtaki 
bilgilendirmede söz konusu olabilir. Bu çerçevede tasiyicinin kusursuz sorumlu oldugu zarar miktari 
ilgilinin kusuru oraninda kismen ya da tamamen kaldirilabilecektir (Clarke, Air Carriage , s.137 -138; 
Arslan, Tekinay Armagani , s.97). 

301  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.101. 
302  Burada müterafik kusura göre zarardan düsülecek ve sinirli sorumluluk uygulamasi bulunan zarara 

göre yapilacaktir (Clarke, Air Carriage, s.138). 
303  Bkz.: Ikinci Bölüm 5.6.4. 
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6. TASIMA SÖZLESMESINDEN KAYNAKLI KURTULMA SEBEPLERI 

6.1. Konvansiyon Düzenlemelerinin Emrediciligi 

Uluslararasi karayoluyla esya tasimalarinda tasiyicinin sorumluluktan 

kurtulmasini saglayan, ya da sorumlulugunu hafifleten sözlesme hükümleri geçersizdir. 

Bu nedenle CMR kapsaminda yapilan bir tasimada böylesi bir kurtulus sebebi olmaz. 

Yine COTIF/CIM’de uygulama açisindan emredici nitelikte olup, sözlesme ile 

sorumluluktan kurtulmaya iliskin getirilecek düzenlemeler geçersiz olacaktir304.  

Hava tasimalarinda VK m.23/3 disinda getirilen sistem emredicidir. Deniz 

tasimalari bakimindan ise HK, LK ve LVK’ya; karma tasimalar bakimindan ise BM-

CK’ya tabii olan tasima sözlesmesiyle tasiyicinin sorumluluktan kurtulmasina ya da 

sorumluluk sinirinin azaltilmasina iliskin hükümlerin tasima sözlesmesine konulmasi 

kural olarak geçersiz addedilmektedir. Buna karsin, müteakip tasimlara iliskin olarak 

HK m.11’de ve malin niteligine iliskin LK ve LVK m.6’da getirilen sorumluluktan 

kurtulma ya da sorumlulugu hafifletmeye yönelik özel düzenleme de göz ardi edilemez.  

6.2.  VK’da Sorumluluk Sinirlamasi ve Sorumsuzluk Anlasmasi  

Uluslararasi havayolu ile esya tasimlari bakimindan ise VK m.23/1 genel kural 

olarak tasiyicinin sorumlulugunu kaldiran veya konvansiyonda getirilen sinirlamalardan 

daha düsük sorumluluk sinirlari tayin eden sözlesme hükümlerinin geçersiz olacagini ve 

bu geçersizligin sözlesmenin tümüne sirayet etmeyecegini düzenlemektedir. Buna 

karsin, VK m.23/2’de sorumluluk sinirlamasi ve kurtulmaya iliskin bu genel kurala 

esasli bir istisna getirilmistir. Bu istisna, esyadaki kusura ve özellikle kalitesi ve 

bozukluklarindan kaynakli zararlara iliskin sözlesmesel düzenlemeler bakimindan 

m.23/1 hükmünün uygulanamayacagidir. Böylece VK; gerek sinirli sorumluluk gerekse 

                                                                 
304  Ulusal tasimalar bakimindan da her türlü sorumsuzluk kaydi olarak nitelenen ve sorumlulugu 

sinirlandiran ya da kaldiran kayitlar, TTK m.783 istisnasi hariç, TTK m.766 geregi geçersiz kabul 
edilmektedir. Ancak zarar dogduktan ya da ifasindan sonra böyle bir anlasma yapilarak tasiyici 
sorumluluktan kurtulabilir (Kaya, Gecikme , s.103). Ancak bu nevi anlasmaya ifadan önce sözlesmenin 
kurulmasindan itibaren izin verilmesi dogru degildir.  
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kurtulus imkani bakimindan emredici niteliginden tasima konusu esyaya iliskin sebepler 

açisindan ayrilmistir305. Ancak böyle bir sözlesme düzenlemesiyle sorumluluktan 

kurtulabilinmesi için meydana gelen hasar ve/veya ziyain sebebinin tamamen esyadaki 

belirlenen nitelikten  kaynakli olmasi ve tasiyici ile adamlarinin her hangi bir sekilde 

buna katkisinin bulunmamasi gerekir. Aksi halde sözlesme hükmü dikkate 

alinmayacaktir306.  

VK m.23/1 ve 2’deki açik hüküm karsisinda esyanin niteligi ve kusuru ile ilgili 

olmayan sebeplerden meydana gelebilecek zararlarla ilgili olarak hükmün kapsaminda 

sorumluluktan kurtulma ve sorumlulugun sinirlamasina iliskin sözlesme düzenlemeleri 

yapilabilecegi savunulmakta307 ise de; bu nevi kayitlarin VK m.23/1  ve m.32 karsisinda 

her hangi bir sekilde geçerli olmasi düsünülemez308. Tasima sözlesmesinde esyanin 

niteligi ile ilgili sartlar yaninda baskaca sorumluluktan kurtulma ya da sorumluluk 

sinirlamasi öngörülmüs ise bu durumda sadece esyanin niteligine özgü olanlar geçerli 

kalmaya devam edecektir. Görüldügü üzere; CMR ve COTIF-CIM’den daha esnek 

istisnaya yer veren; fakat emredici düzenleme hava tasimalarinda da devam etmektedir. 

Getirilen kusursuz sorumluluk sistemi ile böyle bir imkanin tasiyiciya taninmasi VK 

açisindan yerinde olmustur. 

6.3. LK ve LVK Açisindan Sorumsuzluk Anlasmasi 

LK ve LVK m.6 ile özel olarak VK’dakine benzer bir sekilde tasiyanin 

sorumluluktan kurtulmasina cevaz veren anlasmaya imkan taninmaktadir309. Bu madde 

çerçevesinde; kamu düzenine aykiri olmamak kaydi ile taraflarin aralarinda yaptiklari 

                                                                 
305  Bu düzenleme sadece esya tasimlari bakimindan olup TSHK m.125/2 ile de paralellik göstermektedir. 

Bagaj tasimlarinda uygulanmaz (Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.190; Sözer, TSHK Hükümleri,. 
s.61). 

306  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.190. 
307  Sözer, TSHK Hükümleri,. s.61. 
308  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.191.  VK m.23 ile m.32 birlikte degerlendirildiginde; VK emredici  

ve kamu düzeninden hükümleri havi bir konvansiyon olarak karsimiza çikmaktadir (Clarke, Air 
Carriage, s.203). 

309  Böylece LK ve LVK m.3/8’de getirilmis emredici düzenleme ile izin verilmeyen sorumsuzluk kaydina 
izin söz konusudur (Tekil, Negligence Clause, s.4).  
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tasima sözlesmesi için konismento düzenlememeleri gerekmektedir. Ayrica tasima 

sözlesmesini devir edilemez bir senet 310 yani yük teslim belgesi ile tevsik etmeleri 

halinde tasima sözlesmesine her türlü sarti koyma imkani taninmistir 311. Görüldügü gibi, 

diger unsurlari bakimindan LK ve LVK hükümlerine tabii olmasi gereken bir tasima, 

konismento ya da devri mümkün baskaca bir senet düzenlenmeyerek, taraf iradeleri ile 

kolaylikla kurallarin uygulama alani disina çikarilabilmektedir. Ancak bu hükmün amaci 

böylesi bir sekilde konismento düzenlenmemesine izin vermek degildir. Kurallar, devri 

kabil olmayan konismentolu tasimlarda da uygulama alani bulmak gayesiyle bu 

düzenlemeyi getirmis gözükmektedir. 

Basarisiz çeviriden tam olarak anlasilmamakla birlikte bu sekilde bir anlasmaya 

ancak LK ve LVK m.6 son cümlesi geregi tasinan esyanin özel karakteri ve tasima 

sartlarindaki özellikli durum ya da hakkaniyetin de izin verdigi sartlarda gerçeklesecek 

tasimalar için izin verilmis gözükmektedir.  Yani normal ticari tasimalar ve normal ticari 

iliskilere konu mallarin tasinmasinda bu sekilde bir tasima sözlesmesi ve dolaysi ile 

taraflara bu denli sözlesme serbestisi taninmamistir. Burada esyanin niteligi elve rdigi 

ölçüde bir serbesti taninmistir. 

6.4. HK Açisindan Müteakip Tasimalarda Sorumluluktan Kurtulma  

HK m.11 geregi eger tasima sözlesmesi baslangiçta tasimanin bir kisminin 

sonraki fiili tasiyanlarca yerine getirilecegini ve bu süreçten tasiyanin sorumlu 

olmayacagi sartini içerebilir 312. Bu sartin hüküm ifade edebilmesi için fiili tasiyan 

aleyhine takibat yapilabilecek bir mahkemenin varligi ve zarara sebep olan olayin 

                                                                 
310  Türkçe çeviride her ne kadar “makbuz senedi” kavramina yer verilmis ise de burada kastedilen yük 

tesellüm belgesi niteliginde bir evraktan baska bir sey degildir ve teknik anlamda makbuz senedi 
olarak nitelendirilemez.  

311  Bu sekilde konulan hüküm söz konusu hususta tasiyicinin sorumsuzlugu hükmünde olabilecektir. Bu 
durumda dahi ulusal hukukta BK m.99 çerçevesinde sorumsuzluk kayitlarinin geçerliligi 
denetlenecektir (Akman, a.g.e., s.32 vd.). 

312  BK m.100/2 ile paralel bir düzenleme getirilmekte ve fiili tasiyici-müteakip tasiyici sanki ifa 
yardimcisi gibi telakki edilmektedir. Ancak burada; BK’da oldugu gibi sonradan seçilen veya seçilecek 
bir fiili tasiyici ya da baslangiçta belirli bir tasiyici söz konusu olabilir. Ancak akti tasiyici bu durumda 
seçimde yine gerekli özen borcuna uygun davranmak durumundadir (Tekinay / Akman / Burcuoglu / 
Altop, a.g.e., s.900). 
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esyanin fiili tasimayi gerçeklestiren müteakip tasiyanin bakim ve gözetiminde iken 

meydana gelmis oldugunun ispatlanmasi gerekmektedir. Böyle bir durumda artik akti 

tasiyana karsi sorumluluk yöneltilemeyecektir.  

Tasiyanin sorumlulugu doguran olayin sürecini ispatlayama masi halinde 

sorumlulugu devam edecegi gibi; fiili tasiyanin dava ve takibine elverisli bir yargi 

makami bulunmadigi durumlarda da yine tasiyan sorumluluktan kurtulamayacaktir. Eger 

fiili tasiyana karsi basvurulacak yargi makamlari somut olayda HK’yi uygulamamakta 

ise de tasiyan sorumsuzluk kaydindan yararlanamaz. Yine fiili tasimanin tek bir tasiyan 

tarafindan yerine getirilmesi durumlarinda; tasiyan sorumluluktan kurtulmaya iliskin 

sözlesme düzenlemesinden faydalanamayacak her halükarda birden çok tasima kismi ve 

fiili tasiyanin varligi aranacaktir313. Bu hususta LK ve LVK’da her hangi bir düzenleme 

bulunmamaktadir ve diger konvansiyonlarda da böylesi bir sorumsuzluk anlasmasi 

imkani yoktur.  

 

                                                                 
313  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.128 vd. 
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IV. BÖLÜM 

ZIYA VE /VEYA HASAR SORUMLULUGUNA ILISKIN DAVA VE 
TALEP HAKLARININ KULLANILMASI 

1. YETKILI VE GÖREVLI MAHKEME  

1.1. Yetki  

Uluslararasi tasimalara iliskin konvansiyonlarda maddi hukuka iliskin 

düzenlemeler yaninda usul hukukuna iliskin düzenlemelere de yer verilmistir. Bunlarin 

basinda hemen her konvansiyonda yetkili mahkeme ve tahkime iliskin düzenlemeler 

gelmektedir.  

CMR m. 31 uyarinca; taraflar yetkili mahkeme seçiminde seçilen mahkeme 

devletinin konvansiyon tarafi olmasi sarti ile serbesttirler. Böyle bir yetki anlasmasi 

daha baslangiçta sözlesme aninda mümkün oldugu gibi; sonradan uyusmazlik çiktiktan 

sonra bile taraflar yetki anlasmasi yapmakta serbesttir. Yetkili mahkeme seçimi olmadigi 

takdirde CMR sinirli sayida kesin yetkili olarak dava açilmasi gereken ülke tayin 

etmistir. Burada tayin edilen yetkili mahkemeden ziyade mahkemenin hangi ülke 

mahkemesi olacagi hususudur 1.  Bunlardan birincisi davalinin ikameti ülkesidir. Ikincisi 

tasima sözlesmesinin akdedildigi esas isyerinin ya da subesinin veya acentesinin 

bulundugu yerdir. Üçüncüsü esyanin teslim alindigi yer ülkesi ve dördüncüsü teslim 

edildigi / edilmesi gereken yer ülkesidir. Bu ülkelerdeki yetkili mahkeme tayini ise 

ulusal usul hukukuna göre tespit edilecektir2. Ancak burada maddenin amaca göre 

                                                                 
1  Akinci, a.g.e., s.182; Yesilova, a.g.e., s.161-162.  
2  CMR m.31’in lafzi degerlendirildiginde bu sonuca varilmaktadir. CMR’de asil olan yetkili 

mahkemeden ziyade yetkili mahkeme ülkesi tayinidir (Theunis, a.g.e., s.150; Akinci, a.g.e., s.182).  
Ancak  Yargitay uygulamasinda bahsi geçen düzenleme aksi yönde yorumlanmaktadir: Yarg. 11. HD., 
7.10.2004 tar., 2003/13029 E., 2004/9437 K. sayili karari: “Somut olayda davaci Supet Ltd.Sti. 
tasimaya konu emtialari davalilardan Dorçe Prefabrik Yapi Ltd.Sti.nin Ankara’daki fabrikasindan 
tasinmak üzere teslim almistir. O halde, CMR 31/1-b geregince Ankara Mahkemelerinde dava 
açilmasi mümkündür.Her ne kadar davaci ile davali MTD Ltd.Sti. arasindaki sözlesmede Mersin 
Mahkemelerinin yetkili oldugu belirtilmis ise de, sözlesmenin  yetkiye iliskin bu kurali, HUMK. ve 
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yorumu yapilmakla belirlenen yerlerin yetkili mahkeme tayininde de esas alinmasi 

gerektigi sonucuna varilabilir3. Bunlarin disinda yer ülkesi mahkemelerinde dava ikame 

edilmesi halinde yetkisizlik itirazi ileri sürülmese bile ulusal hukuka göre yetkisizlik 

karari verilebilecektir. Yetkili mahkemelerden her hangi birinde dava açilmasi halinde; 

söz konusu yer konvansiyon tarafi devlet ülkesinde bulunmasa bile CMR m.1/1 geregi 

sorunun çözümünde uygulanacak temel hukuk kaynagi konvansiyon olacaktir. 

 

COTIF-CIM m.56, tek yetki kuralina yer vermis ve özel bir düzenleme ile dava 

edilen demiryolu tasiyicisinin bagli bulundugu devletin yetkili mahkemelerinde dava 

ikame edilecegini hükme baglamistir. Eger demiryolu tasiyicisi çesitli devlet ülkelerinde 

özerk demiryollari isletiyorsa; her isletme açisindan demiryolu tasiyicisi ayri demiryolu 

tasiyicisi gibi kabul edilecek ve o yer devleti mahkemelerinde dava ikame edilecektir. 

Buna karsin ilgili devletler arasinda özel bir andlasma ya da benzer bir tamamlayici 

hükümleri havi düzenleme var ise buna göre de yetkili mahkemede dava açilabilecektir. 

Ayrica belirlenen devlet mahkemelerinden hangisinde dava ikame edilecegi hususuna 

yer verilmemis ve bu durumda söz konusu devletin iç hukuku kurallari dikkate alinmak 

gerekecektir4. 

Uluslararasi hava tasimalari bakimindan VK m. 28’de yetkiye iliskin düzenleme 

VK m.32’den dolayi sinirli sayida kesin yetkili mahkeme seklinde getirilmistir5. Bu 

hükme göre yetkili mahkeme ; konvansiyon tarafi bir devlet ülkesinde olmak sartiyla 

davacinin seçimine göre tasiyicinin ikametgahinin bulundugu yerde, faaliyet merkezinin 

bulundugu yerde veya varsa sözlesmenin akdedildigi yerdeki isyerinin bulundugu yerde 

                                                                                                                                                                                               
Uluslararasi sözlesmelerdeki yetki kuralini mutlak olarak ortadan kaldiracak bir kural degildir. Zaten 
somut olayda uygulanmasi gereken CMR 31/1. maddesinin ilk cümlesinde de taraflar arasindaki 
anlasma ile belirlenmis akit taraf mahkemelerinde dava açilabilecegi gibi a ve b fikralarinda belirtilen 
yerlerde de davanin açilabilecegi alternatifli olarak belirtilmistir.” (karar elden alinmistir).   

3   VK’daki gibi burada da yetkili mahkemelerin de gösterildigi kanaatimizce kabul edilmek gerekir. 
Ancak asil olan uluslar arasi yeknesak uygulamanin ayni sekilde olmasini temindir. 

4  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.199. 
5  VK m.28’deki mahkemelerden baska bir mahkemede dava ikamesine izin vermemektedir (Diederiks-

Verschoor, a.g.e., s.93, dn.119; Mankiewicz, The Liability Regime of the International Air Carrier, 
s.133).  
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veya varis yeri mahkemesi6 hasar ve/veya ziyadan kaynakli zararin tazminine yönelik 

davada yetkili mahkemelerdir. Burada CMR’nin aksine yetkili mahkeme devletinin 

konvansiyon tarafi olmasi ve sayilanlar disinda yetki anlasmasina izin verilmemesi söz 

konusudur. Böylece konvansiyonun uygulanmama riski bertaraf edilmis olmaktadir. 

Burada tespit edilen yetkili mahkemeler kesin yetkili mahkemeler olup, taraflar sözleme 

ile bunlardan birisinin yetkisi hususunda anlasma yapabilirlerse de, bunlarin disinda 

mahkeme seçimi mümkün degildir7. Bu mahkemelerin disinda, CMR’de oldugu gibi 

yetki sözlesmesi ile de olsa dava ikame olunamaz8. Bu kural lex fori’ye yapilan atiflarla 

uygulanacak hukukun da VK tarafi devletlerde farklilasmasini engeller niteliktedir. Bu 

mahkemelerden birinin seçimi ve davanin ikamesi ile konvansiyondaki yetki sarti 

gerçeklesmis olmak kosuluyla artik diger yetkili mahkemelerde dava ikame 

edilemeyecektir9.  

Bu konvansiyonlarda birden çok yetkili mahkemeye yer verilmis olmasi zarar 

görenin menfaatine olup, verilecek kararin icrai olmasi için en etkili olanda dava ikamesi 

yoluna gidilmek gerekir10. Ayrica mahkemenin seçimi ile talepte bulunan davaci 

uygulanacak usul hukuku ve hatta lex fori uygulamasi bakimindan maddi hukuku dahi 

etkilemis olacaktir11. 

LK ve LVK’da özel olarak yetkiye iliskin hüküm bulunmamaktadir. Buna karsin 

HK m.21, HK’yi uygulayabilecek bir mahkeme olmak sartiyla VK’ya benzer, fakat 

kesin yetkili olmayan bir sekilde sinirli sayida yetkili mahkeme tespitinde 

bulunmaktadir. Bu çerçevede, davalinin ticaret merkezinin bulundugu yer, davalinin is 

merkezi, subesi acentesinden birinin orada olmasi kosuluyla tasima sözlesmesinin 

                                                                 
6  Clarke, Air Carriage, s.180 vd., s.185; Sözer, TSHK Hükümleri,. s.64; a.y., Yolcu Tasimasinda 

Sorumluluk, s.803 vd.  
7  1999 Montreal Konvansiyonunu bu dört adet yetkili mahkeme disinda yolcunun ugradigi zararlar 

bakimindan kaza zamanindaki yolcunun ikametgahi mahkemesini de yetkili kilmaktadir (Sözer, 
Montreal Konvansiyonu , s.183). 

8  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.221; Sözer, Yolcu Tasimasinda Sorumluluk, s.804;  Clarke, Air 
Carriage, s.181.  

9  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.92. 
10  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.223. 
11  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.93. 
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yapildigi yer, yükleme veya bosaltma limaninin bulundugu yer, tasima sözlesmesinde 

belirlenen yetkili yer mahkemelerinde dava ikame edilebilecektir. Ayrica bu yetkili 

mahkemelere ek olarak konvansiyon tarafi devletlerde haciz, el koyma ve sair muamele 

söz konusu oldugunda o yer mahkemelerinde, teminata iliskin meseleler geminin 

bulundugu liman mahkemesinde de dava edilebilecektir. 

BM-CK m.26’da HK ile ayni sekilde yetkili mahkemeler tayin etmis ve taraflara 

uyusmazlik ortaya çiktiktan sonra yetki sözlesmesi yapma imkani tanimistir12. Yetkili 

mahkemenin BM-CK’yi uygulayacak bir mahkeme olma kosulu burada da 

aranmaktadir. 

Müteakip tasiyicilar arasinda görülecek rücu davalari ile COTIF -CIM m.63’te 

düzenlenen rücu davalarinda yetkili mahkeme dava edilen tasiyicinin is merkezinin 

bulundugu yer mahkemesidir. Rücu davalarinda yetki tayininde artik ilgili konvansiyon 

dikkate alinmayacaktir.  

1.2. Tahkim 

Tasima sözlesmesinde taraflar, çikabilecek uyusmazliklarin tahkim yolu ile 

çözümü yolunu da konvansiyonlar uyarinca seçebilecektir. Ancak tahkim sarti ya da 

tahkim sözlesmesinin tasiyici ile gönderen arasinda yapilmasi halinde gönderilen ve 

diger alt tasiyici-tasiyanlari tahkim sözlesmesinin baglayip baglamadigi hususu 

tartismalidir13. Buna karsin, Yargitay HGK kararinda konismentoda yer alan kayitla 

tahkim sözlesmesi yapilmis ise bunun gönderilen ve göndereni ile bunlarin haleflerini de 

baglayacagi sonucuna varilmistir14. Böylece esya ilgililerinin sigortacisi da sözlesmedeki 

                                                                 
12  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.47. 
13  Fehmi Ülgener, “Konismento ve Navlun Sözlesmesindeki Tahkim/Yetki Klozlarinin Uygulanmasi ile 

Ilgili Sorunlar” DHD, Y.4, S.1-2, Mart-Haziran 1999 , s.63; Samim Ünan, “Yargitay Hukuk Genel 
Kurulu’nun 1.2.1995 Gün ve E.1994/11-765 ve K. 1995/39 Sayili Karari Hakkinda Degerlendirme”, 
DHD, Y.2, S.2-3, Ha ziran-Eylül 1997, s.138.  

14  Yarg. HGK 01.02.1995 tar. ve 994/11 -765 ve 1995/39 K. sayili kararinda “Bu tasima mukavelesinin ek 
sartinda “isbu mukaveleden dogabilecek bilcümle ihtilaflar Londra’da hakemler vasitasiyla 
halledilecegi” kararlastirilmistir. Özel Daire ile mahkeme arasindaki uyusmazlik, navlun 
mukavelesinde yer alan tahkim sartinin bu anlasmada taraf olmayan gönderilen Toprak Mahsulleri 
Ofisi ve onun halefi olan davaci sigorta sirketini baglayip baglamayacagi noktasinda toplanmaktadir. 
…konismentonun üçüncü sahis hamili durumunda bulundugunu ve bu sebeple çarterpartideki atif 
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tahkim sarti ile baglidir. Kanaatimizce bu sonuç dogru olmustur. Zira gönderilen, 

sigortaci ve diger ilgililer bir sekilde tasima sözlesmesinde gönderenin hak, yetki ve 

sorumluluklarina halef olmaktadirlar. Tahkim anlasmasinin tasima sözlesmesi sirasinda  

degil sorun çikinca yapilmasi halinde ise;  sadece taraflari ve onlarin haleflerini 

baglamasi gerekir. 

Tahkim heyetinin konvansiyonu uygulamasi gerektigi hususunda bir sartin da 

CMR m. 33 geregi tasima sözlesmesi ya da tasima senedine yazilmis olmasi sarttir. 

Böylece tahkim heyetinin uygulayacagi maddi hukukun da CMR olmasi temin 

edilmistir. Buna karsin sorun çiktiktan sonra da taraflar tahkim anlasmasi yaparak 

sorunu tahkimle çözebilmelidir. Bu durumda tasima sözlesmesi ve senedine kayit sarti 

aranmayacaktir.  

COTIF-CIM ise benzer bir düzenlemeye yer vermemekte m.56 düzenlemesi ile 

getirilen siki zorunlu yetki sarti davali demiryolu devletinin mahkemesine yöne lmis 

olmakta ve bu nedenle tahkimin mümkün olmadigi sonucuna varilmak gerekmektedir.  

VK m. 32 c.2; tahkim yoluyla uyusmazliklarin çözümü ve sorumluluk davasinin 

görülmesine; ancak m.28’deki yargi alanlarindan birinde tahkim sürecinin yürütülmesi 

sartiyla karar verilebilecegini hükme baglamistir 15. Taraflarin tahkim heyetinin 

uygulayacagi maddi hukuku belirlemesine böylece gerek kalmamistir. Hatta lex fori 

uygulanacak hukukun da taraf devlet hukuku olmasi saglanmistir. Bu düzenlemeden 

hareketle tahkim heyetinin maddi hukuk olarak VK’yi ve lex fori olarak taraf devlet 

hukukunu uygulayacagi asikardir 16.  Düzenlemenin açik hükmü karsisinda bagaj ve 

yolcu tasimalarinda tahkim mümkün degildir.  

                                                                                                                                                                                               
yapilan tahkim sartiyla bagli tutulamayacagini iddia edemez” (DHD, Y.2, S.2-3, Haziran-Eylül 1997, 
s.145-147) gerekçeleri ile halefiyet kabul edilmistir. Varilan bu sonuç konismentonun illi bir senet 
olmasindan ve emtia senedi olmamasindan dolayi yerindedir. (Karsi görüs: Ünan, Degerlendirme , 
s.144).  

15  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.94. 
16  Tahkim heyetinin tahkim sürecini VK sisteminin geçerli oldugu bir devlet ülkesinde yürütmesi sarti, 

bu konvansiyonun uygulanmasi hedefini göstermektedir. Taraflar tahkim heyetine uygulanacak  
baskaca maddi hukuk seçiminde bulunamayacagi gibi lex fori’ye yapilan atiflar da o yer hukukunun 
uygulanmasini gerektirecektir (Mankiewicz, a.g.e., s.133). 
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LK ve LVK bakimindan da görev ve tahkim meselesi yargi yetkisinin 

kullanildigi mahkemenin hukukuna göre tayin edilecektir. Türk hukuku bakimindan 

tahkime engel bir durum yoktur. BM-CK m.27 ve HK m.22 ise çikabilecek 

uyusmazliklarin tahkim yoluyla çözümlenmesine cevaz vermektedir. Bu düzenlemeler 

paralel düzenlemeler olup; davacinin seçimine göre tahkim yerinin her halükarda 

yukarida tespit olunan yetkili kilinan yer mahkemeleri çevresinde cereyan etmesi sarti da 

getirilmistir (BM-CK m.27/2; HK m.22/3). Yine hakem heyetinin, tahkim sözlesmesi ya 

da sartinda CMR’de oldugu gibi ayrica yazili olmas i aramaksizin ilgili konvansiyonu 

somut olaya uygulanacak maddi hukuk olarak uygulamalari da zorunludur (CMR m.33; 

BM-CK m.27/3; HK m.22/4). Bu çerçevede tahkim sarti ya da sözlesmesinin yazili 

sekilde yapilmasi ve belirli içerikleri tasimasi gerektigi asikar olup; bunun 

uyusmazliktan önce ya da sonra yapilabilmesi mümkündür 17. Sonraki tahkim anlasmasi 

ile de uygulanacak konvansiyon disi bir hukuk seçimi kabul edilemez. 

1.3. Görev ve Isbölümü  

Tahkim ile ilgil i düzenlemeler disinda görevle ilgili CMR, VK, HK ve BM-

CK’da bir hüküm yoktur. COTIF-CIM ise tahkime izin vermemekle birlikte; görev 

konusunu da düzenlememistir. LK ve LVK ise usule iliskin her hangi bir düzenleme 

tasimadigindan tahkimin dahi ulusal hukuka göre mümkün oldugu sonucuna varilmak 

gerekir. Bunun disinda görev açisindan degerlendirme davanin açildigi yer usul 

hukukuna göre tespit ve tayin olunacaktir 18.  

Türk hukuku açisindan HUMK m.1 ve devami ve yine TTK m. 4/1 ve m.5 

hükümleri dikkate alinarak görevli mahkeme belirlenecektir. Bu çerçevede Türk hukuku 

bakimindan bulundugu yargi çevresinde dava degerine göre varsa; deniz tasimalari 

                                                                 
17  Tahkimle çözümü mümkün uluslararasi ticari sözlesmeler ve tahkim sartlari hakkinda ayrintili bilgi 

için bkz. Van Houtte, a.g.e., Nr.11.02. 
18  Clarke bu noktada mahkemenin davanin sebebine göre davayi görmeye yetkili olmasi ve davalinin 

sifatina göre davayi görmeye yetkili olmasi seklinde kistaslara yer vermekte ve bu noktalarda ulusal 
hukukun etkin oldugunu ortaya koymaktadir (Clarke, Air Carriage , s.181). 
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bakimindan denizcilik ihtisas mahkemeleri (asliye derecesinde) 19, diger tasimalar 

bakimindan asliye ticaret mahkemeleri; yoksa asliye hukuk mahkemeleri veya sulh 

hukuk mahkemeleri görevli mahkemeler olacaktir. Karma tasimalarda zararin meydana 

geldigi asama biliniyor ve bu da deniz tasimasi ise dava tasiyana yöneltildiginde 

denizcilik ihtisas mahkemelerinde dava görülmek gerekir. Bunlarin yaninda, sulh hukuk 

mahkemeleri de görevli davayi görecek mahkemeler olabilecektir 20.  

1.4. Derdestlik 

Eger taraflar arasinda uyusmazligin giderilmesi için yetkili bir mahkemede dava 

ikame edilmis ve belirli ara kararlar tesis edilmis ise; artik ayni konuda ve ayni taraflar 

arasinda CMR m.31/2 geregi yeni dava ikame edilemez. Burada uluslararasi derdestligin 

kabulü söz konusudur.  Buna karsin, dava ikame edilmis olmasina ragmen davanin 

görüldügü yerde verilen ara kararlari icra edilemiyorsa; icra kabiliyetini haiz bir karar 

için yeni dava ikamesi mümkündür.  CMR m.31/2 açikça bu durumda derdestlik 

itirazinin geçerli olamayacagini ve yeni bir dava ikamesini salik vermektedir. 

Bu noktada bir baska hukuk sistemi ve mahkemesinde davanin görülmekte 

olmasi hususunun derderstlik itirazi ile ileri sürülebilmesi ve davayi gören mahkemenin 

bunu dikkate almasi gerekir 21. Bu husus özellikle, CMR m.31/2, HK m.21§4 b.a) ve 

BM-CK m.26§4’te özel olarak düzenlenmistir. Diger konvansiyonlar açisindan da 

davayi gören mahkeme baskaca yetkili yer mahkemelerinden açilmis davalari dikkate 
                                                                 
19  TTK’nun 4. maddesine 20.04.2004 tarihinde kabul edilen 5136 sayili kanun ile bir son fikra eklenerek 

TTK’nun 4.kitabinda yer alan deniz ticaretine iliskin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak 
üzere Denizcilik Ihtisas Mahkemelerinin kurulmasi öngörülmüs ve gelinen asamada sadece Istanbul’da 
kurulmustur. Bu konuda ayrintili bilgi için bkz. Orhan Yilmaz, “Denizcilik Ihtisas Mahkemeleri” IBD, 
C.79, S.2005/2 s.415-426.  

20  Türkiye açisindan güncel olan 5.000.000.000 TL. (5.000 YTL.) meblagin altinda olan dava degerleri 
üzerinden açilan davalarda Sulh Hukuk Mahkemeleri ve bunun üzerinde olan davalarda ise Asliye 
Ticaret Mahkemesi (yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi) görevli mahkeme olarak tasimanda kaynakli 
davalarda bakacaktir. TTK açisindan tasimaya iliskin davalarin ticari dava oldugu hususunda bkz. 
Özcan Atalay, “Tasiyiciya Karsi Dava Hakkinin Düsmesi”, ABD, S.2 Ankara, 1980, s.222; Yarg. 11. 
HD, 1996/8567 E ve 1997/1337 K sayili 04.03.1997 tarihli kararinda da tasima sözlesmelerinin mutlak 
ticari islerden sayildigi tespit  edilmektedir (IBD, C.71, S.10-11-12, s.952-953). 

21   Dava açilmasina baglanan usuli sonuçlardan biri olan derdestlik; ulusal hukukumuzda ilk itiraz olarak 
ileri sürülebilecek ve ilk dava açildigi andaki somut olgulara göre karar verilmesi sonucunu 
doguracaktir (Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esaslari, Istanbul, 2001, s.237). 
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alarak derdestlik itirazini ulusal hukuka göre incelemek durumundadir. Özel düzenleme 

bulunmadiginda, devletlerin yargi yetkisine müdahale niteliginde kabul edilen bu nevi 

derdestlik iddiasi tamamen ulusal hukuka tabidir. 

1.5. Kesin Hüküm 

CMR 31/3’te kesin hüküm düzenlenmektedir. Eger bir konvansiyon tarafi ülkede 

verilen bir karar varsa ve icra edilebilmesi için gerekli formaliteler yerine getirilmis ise 

artik diger konvansiyon tarafi ülkelerde de uygulanabilir bir kesin hükümden söz 

edilecektir. Ayrica tekrardan tenfiz veya yeniden yargilama yapilmayacaktir. Ancak 

verilen kararda CMR’de belirlenen tazminatlardan farkli konularda da verilmis bir 

hüküm varsa ya da sadece ara karari söz konusu ise bu durumda diger konvansiyon 

tarafi ülkelerde de icrai bir kararin varligindan m.31/4 düzenlemesi karsisinda söz 

edilemeyecektir. Ayrica mahkeme masraflarini asan ek ödemeler ile tazminatlar ve faiz 

konusunda da bu hüküm caridir. 

Bir baska devlet mahkemesince verilen hüküm de kesin hüküm niteliginde ise 

ikinci kez davanin görülmemesi gerekecek ve bu noktada ilgili yargi mercii söz konusu 

hükmü dikkate alarak yeni bir yargilama yapmaktan kaçinacaktir 22. 

Kesin hükme iliskin;  VK, COTIF-CIM ve LK ile LVK her hangi bir sekilde 

hüküm içermemektedir. Buna karsin; CMR ile paralel bir sekilde HK m.21§4 ve BM-

CK 26§4 b.a) taraflar arasinda ve ayni konuda tekrardan dava ikame edilemeyecegini 

hükme baglamistir. CMR, HK ve BM-CK disinda diger konvansiyonlarda her hangi bir 

düzenleme bulunmamasi tekrardan dava konusu edilebilecek seklinde yorumlanmamali;  

yetkili ulusal usul hukukuna göre islem yapilmalidir. Kesin hüküm elde edildikten sonra 

baska bir devlet ülkesinde icra için yeni bir dava ikamesi yerine kesin hükmün tenfizi 

yeterli olacaktir. 

                                                                 
22  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.94. 
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 2. DAVA VE TALEPTE BULUNABILECEKLER 

2.1. Genel Olarak 

Hasar ve/veya ziyadan kaynakli olarak; esyayi talebe hak sahibi olan gönderen ya 

da gönderilen veya bunlardan talep haklarini temlik alanlar yahutta baskaca bir sekilde 

halefiyetle hak sahibi olanlar akdi sorumluluk geregi davaci olabilir 23. Bunlarin disinda 

akdi iliskide ilgililer disinda esya üzerinde mülkiyet veya mülkiyetten gayri ayni bir hak 

sahibi olan kisiler var ise bunlarin haksiz fiil çerçevesinde haklarini aramalarina da bir 

enge l bulunmayacaktir. Önemli olan, talebin dayanagi olarak haksiz fiil mi yoksa 

sözlesme mi oldugunu tespitte söz konusu kisilerle sözlesme ilgilileri arasinda her hangi 

bir akdi iliskinin var olup olmadigidir.  

CMR ve diger konvansiyonlarda davacinin kim olacagi özel olarak 

düzenlenmemistir24. Buna karsin COTIF-CIM özel olarak davacinin kim olacagini tespit 

etme yolunu seçmistir. Sözlesmenin üçüncü kisi (gönderilen) yararina sözlesme vasfi 

dikkate alinarak, bu çerçevede dava açma hakkinin ne zaman ve hangi kosullarla kimde 

oldugu tespit edilmelidir. Esyaya tasarruf ve tasiyiciya emir ve talimat verme yetkisinin 

kimde oldugu hususu, davaci sifatinin tayininde önemi haiz olacaktir.  

LK ve LVK bakimindan, hüküm bulunmamasina ragmen; yetkili konismento 

hamilinin gerekli talep ve dava haklarini kullanabilecegi anlasilmaktadir. Bu husus 

sadece talepte bulunan-esyanin ilgilisi seklinde açiklanmaktadir. Buna karsin, deniz 

tasimalarinda gönderen ve gönderilen yerine tasitan kavrami ile de akdi talep yetkilisi 

esyanin ilgilisi açiklanmaktadir25. Talepte bulunma yetkisi dava ve taraf ehliyeti 

açisindan COTIF-CIM ile paralel bir sekilde bütün tasimalarda gerek senede ve gerekse 
                                                                 
23  Burada belirleyici olan gönderen ile gönderilen arasinda mevcut akti iliski ve özellikle satis sözlesmesi 

ile tasimaya iliskin tasima senedi belirleyici olacaktir. Bu noktada tasima sözlesmesi sözlesmelerin 
nisbiligi (privity of contract) prensibini belirli ölçüde gölgede birakacak nitelikler göstermektedir 
(Bridge, a.g.e ., s.403-404, Nr. 11.01; 11.02).  

24  Ancak akti sorumluluk geregi, ziya ve/veya hasar sorumlulugu açisindan gönderen ya da gönderilenin 
davaci olacagi asikardir. Tasima bedeline yönelik davada ise araç sahibi sifati davaci olmak için 
önemli olmayacak; sözlesme ile tasimayi taahhüt eden tasiyici olmak sarti aranacaktir (Kendigelen, 
Mütalaalar, s.2). 

25  Ahmet Karayazgan, “Deniz Hukukunda Navlun (Esya Tasima Ücreti) Bakimindan Ilgili Sahislar”, 
IBD, C.67, S.4-5-6, 1993, s.264. 
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gönderen ile gönderilen arasinda bulunan sözlesmeye göre arastirilmak gerekecektir26. 

Bu noktada, tasima sözlesmesinden önce esyanin devrini havi sözlesme ve diger tasima 

evraklari ile de esyanin ilgilisinin kim oldugu arastirilmak gerekir. 

2.2. Gönderen - Gönderilen 

Gönderen ve gönderilen, esyanin ilgilileri olarak tüzel veya gerçek kisilerdir. 

Bunlarin her ikisine karsi, tasiyicinin tasima sözlesmesi ile tasima edimi borcu altina 

girmis olmasi esastir. Ancak hem gönderenin, hemde gönderilenin ayni zamanda dava 

hakki olmayacaktir. Uyusmazlik halinde, hangisinin esyanin ilgilisi oldugu tespit 

edilmelidir27. Davacinin kim oldugu dava ve talepte bulunulurken anlasilabilir olmalidir. 

Sirf isletme adi yazilarak dava ikamesi halinde davanin husumetten reddi 

gerekmektedir 28.  

Tasima sözlesmesi genellikle gönderen ile tasiyici-tasiyan arasinda tasima 

senedinden bagimsiz olarak kurulmaktadir. Ancak, dava ve talep hakki sahibini 

belirlemede; tasima senedi, sözlesme ve sair tasima evraklari birlikte degerlendirilmek 

gerekecektir29. Bu noktada, tasima sözlesmesinin alt iliskisi olan esyanin devrini içeren 

sözlesmede kullanilmis uluslararasi ticaretteki Incoterms terimleri de büyük önem 

                                                                 
26  Bridge, a.g.e., s.404, Nr.11.03. 
27  Bu tespitte, ilgili uluslararasi alim-satim sözlesmesi kayitlarindan ziyade konvansiyon hükümleri 

dikkate alinacaktir. Yarg. 11.HD., 20.01.1997 tar., 1996/8949 E., 1997/45 K. sayili karari: 
“…Uluslarasi Demiryolu Tasimalarina iliskin Konvansiyon ( COTIF )ve eki Demiryolu ile Uluslarasi 
Esya Tasima  Sözlesmesi ile ilgili Bilesik hükümlerin ( CIM ) uygulanmasi gerekmektedir. Bilirkisi 
kurulu; CIM 54/3-a maddesinde gösterilen ve göndericiye dava hakki taniyan kosulun gerçeklestigini 
belirtmisler ve daha sonra görev yapan bilirkisi ise hasar iddiasina konu mallarin alicisi tarafindan 
geri gönderilmedigi için, anilan CIM hükmü uyarinca göndericinin dava hakkinin bulunmadigi 
görüsünü savunmustur. Mahkemece, olaya uygulanmasi gereken CIM hükümlerinin 
degerlendirilmesinden dogan ve sigortalinin halefi olarak davacinin dava hakkinin mevcudiyetine dair 
bulunan bu çekismenin, demiryolu ile yapilan uluslararasi esya tasimalarinda uzman bilirkisi veya 
bilirkisiler kurulundan alinacak rapor yardimiyla özümü yoluna gidilmesi ve sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekirken, satisin FOB seklinde olmasi yüzünden ve sigortalinin mal bedelini tahsil 
etmedigini ispatlayamadigi nedeniyle, halefiyete konu bir dava hakkinin bulunmadigi gerekçesiyle 
davanin reddine karar verilmesi dogru olmamis…”  (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi) ifadeleriyle ayni 
dogrultuda karar vermistir. 

28  Yarg. 11. HD. 24.09.1996 tar. 1996/5792 E, 6037 K. sayili karari ile onanan yerel mahkeme karari için 
bkz. Kendigelen, Mütalaalar , s.4. 

29  Karayazgan, a.g.e., s.265. 
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tasiyacaktir. Özellikle ziya ve/veya hasar zararlarinin tazmininde gönderen ile 

gönderilen arasinda uyusmazlik çikarsa; mahkeme, esyanin  gerçek ilgilisinin kim 

oldugunu husumet bakimindan tespit etmek durumundadir. Yine böyle bir uyusmazlik 

olmasa da ziya ve/veya hasardan zarar göreni tespit önemlidir. Esyadaki nef'i ve hasarin 

gönderenden gönderilene hangi asamada geçtigi bu terimlere göre belirlenecek ve davaci 

sifatini tayinde etkin olacaktir30. Zarar görmeyenin dava ve talep hakkini kullanabilmesi 

için buna yasal ya da akti bir serbesti olmasi gerekir.  

COTIF-CIM m.54 dava açma hakkinin hangi asamada kimde oldugu hususunda 

özel olarak düzenleme yapmistir. Bu çerçevede COTIF-CIM m.54§3 hükmü önem arz 

etmektedir. Gönderilenin hamule senedini aldigi veya esyayi teslim aldigi ya da m.28§4 

yahutta m.31 geregi kendine düsen haklari kullandigi zamana kadar dava açma hakki 

gönderene ait iken; bu haklarin kullanilmasindan sonra dava açma hakki artik 

gönderilene geçmektedir31. Burada esas kriter gönderenin talimat vererek tasima 

sözlesmesini degistirebilmesi imkaninin ortadan kalktigi anin tespitidir. Bu andan sonra 

artik dava ve talep hakki gönderenden gönderilene geçmektedir32. Dava ve talepte 

bulunma hakkinin kimde oldugunu tespit bakimindan gönderen ya da gönderilenin malik 

olup olmamasi degil; hamule senedinde gönderen ve gönderilen olarak belirtilmis olmasi 

esastir. Her ne kadar bu ayrim COTIF-CIM m. 54’te dava açisindan düze nlenmis ise de 

m.53§2 uyarinca talep haklarinin kullanilmasi açisindan da geçerlidir.  

                                                                 
30  Yarg. 11.HD’nin 10.11.1987 tar., 1987/5569 E. ve 6086 K. sayili kararinda “Oysa, uluslararasi 

nitelikli FOB esasina göre yapilan satislarda TTK.`nun 1138. maddesi hükmü uyarinca, satim konusu 
mallarin tasima yapilan araca fiilen yüklendigi tarihten itibaren, nefi ve hasari aliciya ait olacagi 
hükme baglanmis bulunmaktadir. Her davada oldugu gibi tasima sözlesmesinden kaynaklanan 
tazminat davalarinda da öncelikle davaci tarafin bu davayi açmakta hukuki yararinin mevcut olmasi 
zorunludur…dava hakkinin neye dayandigi karar yerinde tartisilip bir sonuca baglanmadan mücerret 
TTK.`nun 785. maddesine dayanilarak davanin kabul edilmis olmasi eksik incelemeye dayandigindan 
kararin davali yararina bozulmasi gerekmistir.” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi).Yargitay bu karariyla 
FOB satis konusu tasimada gönderenin tasima sözlesmesine dayali dava açmakta hukuki menfaatini 
ayrica ispatlamasi gerektigini dogru bir sekilde ortaya koymaktadir .  

31  Gönderilen talimat verme yetkisini COTIF-CIM m.31§3 uyarinca elde etse bile §1’deki talimatlardan   
her hangi birini kullanmadikça dava ve talepte bulunma hakkini elde etmeyecektir. Fiilen söz konusu 
talimatlardan birinin verilmesi sarttir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.191). 

32  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.190. 
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Ayrica gönderenin talepte bulunabilmesi ve dava ikame edebilmesi için COTIF-

CIM m.34§4 uyarinca hamule senedinin esyayi temsil eden ikinci nüshasini da ibraz 

etmesi gerekir. Bu nüshayi ibraz edemeyen gönderenin kural olarak dava açma hakki 

yoktur. Buna karsin gönderilenden yetki belgesi almasi ve bunu ibraz ya da esyanin 

gönderilence reddedilmesi hallerinde gönderen yeniden dava açma hakkina sahip 

olacaktir.  

Esyanin tekrar tasinmasi durumunda dava açma yetkisi karine olarak dava sebebi 

olayin COTIF-CIM m.38§1 geregi; son tasima sirasinda meydana geldigi kabul 

edileceginden son tasima sözlesmesinin gönderilenine ait olacaktir. Ancak, bu karinenin 

aksine zarari doguran olayin daha önceki asamalarda meydana ge ldigi ispat edilirse; 

zararin meydana geldigi tasimanin gönderileninin dava açma hakki oldugu kabul 

edilmek gerekecektir33.  

Uluslararasi hava tasimalari bakimindan ise yükün ziya ve/veya hasarindan 

kaynakli zararlarin tazminini talep hakki yine gönderen veya gönderilendedir34. 

Sözlesmenin tarafi olan gönderen ve yararina sözlesme yapilan gönderilen VK m.14 

düzenlemesi ile her biri kendi adina talepte bulunma hakkina sahiptir. Dava ve talep 

hakkinin her ikisine de taninmis olmasi ve her hangi biri tarafindan kullanilmasi 

mümkündür. Bu kisiler in tasima konusu esyaya iliskin haklarin üçüncü kisilere devir 

edilmesi veya baskaca bir sekilde halef olunmasi halinde bu kisilerin VK m.15 hükmü 

geregi kendi aralarindaki iliskiye hale l gelmeyecektir 35. Ancak VK m.15/2 hava yük 

senedine açik bir hüküm konularak dava ve talep hakki kullanimina dair bu 

düzenlemenin degistirilebilecegini de belirlemis durumdadir. Buna karsin , Deniz Kaner 

tarafindan belirtilen “…gönderilenin ugramis oldugu gecikme zararlari üçüncü sahsin 

zararlaridir….. yükün gecikme sebebiyle ziya veya hasara ugramasi halinde de hukuki 

vaziyet aynidir.” yönlü görüse36 katilmamiz mümkün degildir. Burada gönderilenin de 

                                                                 
33  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.192. 
34  Hangisinin bu hakki kullanabilecegi ise esyaya tasarruf yetkisinin hava yük senedi ve tasima 

sözlesmesi geregi kimde olduguna göre tespit olunacaktir (Deniz Kaner, Gecikme Zararlari, s.138). 
35  Özellikle müteakip tasimalardaki durum için bkz.  Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.88. 
36  Ancak VK m.13 ile gönderilenin de dava ve talep haklarini kullanabilecegini kabul etmekte ise bunun 

sebebinin sözlesme oldugunu kabul etmemektedir (Deniz Kaner, Gecikme Zararlari , s.138). 



 
 
 

340 

üçüncü sahis olmasi halinden degil, sözlesmeye dayali zararlarindan söz edilmek ve 

gönderenin halefi olmasindan kaynakli tasiyiciya basvurma hakkini kabul etmek gerekir. 

Kaldi ki; üçüncü sahis yararina sözlesme görüsü geregi gönderilenin haklari yine 

sözlesmeye dayanmakta ve akti taraf gibi telakki edilmektedir. 

VK m.13/3’te özel bir düzenlemeye gidilmis ve yükün kayboldugunun tasiyici 

tarafindan ikrar edilmesi ya da varmasi gereken zamandan itibaren yedi (7) gün geçmesi 

halinde gönderilenin tam ziyadan bahisle dava ve talep haklarini kullanabilecegi hükme 

baglanmistir. Bu durumda, gönderenin her asamada  4 Sayili Montreal Protokolü 

degisikligi ile getirilen VK m.14 atfi ile dava ve talep haklarini kullanabilecegi sabittir37. 

Gönderen ya da gönderilen arasinda uyusmazlik halinde tasiyicinin tek bir borcu vardir 

ve bunu her hangi birine ifa etmekle sorumlulugu son bulacaktir. 

HK m.1§3’te gönderen tanimlanmis ve Türk hukukunda genel kabul gören ve 

akti iliskiye giren tasitan teriminden daha kapsamli bir sekilde degerlendirilmistir. 

Aslinda söz konusu göndereni ayni zamanda genis anlamda tasitan ve yükleten karsilik 

nitelendirmekte sakinca yoktur. Bu baglamda, dar anlamda tasitan ve yükletenin 

gönderenin adamlari ya da yardimcilari olarak telakki edilmesine engel yoktur. Kisacasi 

diger konvansiyonlarda oldugu gibi gerek akti iliskiye girme ve gerekse esyayi teslim 

dikkate alinarak tasima sözlesmesini akteden taraf olarak tasiyici karsisinda gönderenin 

varligini kabul etmek gerekmektedir. HK m.1§3’e getirilen elestirilere ve gönderen ile 

yükletenin her halükarda farkli kis ilermis gibi degerlendirilmesine katilmamaktayiz38.  

Tasima sözlesmesinde yük ilgilisi olan akti taraf gönderen ve gönderilendir ve 

diger kisiler onlarin yardimci ya da adamlari konumundadir. Iste bu noktada ziya 

ve/veya hasara dayali olarak hak talep edebilecek kisi baslangiç itibari ile uluslararasi 

deniz tasimalari bakimindan da gönderen-tasitan ve sonra gönderilen olmaktadir. 

Gönderilen ayrica, esya üzerinde hak sahipligi veya tasinan esyayi tesellüme yetkisini 
                                                                 
37  Bu degisiklikten önce hem gönderen hem de gönderilenin birlikte dava ve talep hakkina sahip olup 

olmayacagi tartismali olmakla birlikte doktrinde her ikisinin de birlikte talepte bulunabilecegi yönlü 
baskin görüs için bkz. Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.216. 

38  Yazicioglu, Hamburg Kurallari, s.53-54. Yazar; yükleten ya da akti tasitandan hangisi güvertede 
tasimaya muvafakat ederse etsin HK açisindan güverte yüküne iliskin muvafakat sarti 
gerçeklesmektedir seklinde bir sonuca varmaktadir. Oysa HK, sözlesmeyi esas almakta ve sözlesmesel 
gönderene göre diger tasitan yada yükletenin onun adamlari ya da yardimcilari olarak nitelemektedir. 
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ispatla dava ve talep haklarini ayni sekilde kullanabilecektir. HK m.1§4’te gönderilen 

esyayi tesellüme yetkili kisi olarak tanimlanmistir. Ayrica, HK m.15§1 çerçevesinde 

konismentoda gönderilenin adinin da yer alacagi düzenlenmistir. Aksi halde navlun 

sözlesmesi ile gönderilenin kim oldugu belirlenecektir.  

Tasima bedelinin kimin tarafindan ödendigi esyanin ilgilisi sifatini tayinde 

önemli degildir. Hatta ödenmis olmasi da sart degildir. Ödeme gönderence yapilmis ya 

da yapilacak olsa bile tasiyan-tasiyici gönderen ile tasima sözlesmesini kurmakla, 

gönderilenin de akti iliskinin tarafi gibi kendisine karsi sorumluluk yöneltebilecegini 

bilmektedir39.  

Sonuç olarak, ziya ve/veya hasar sorumlulugunda dava ve talep hakkinin 

gönderende olmasi esastir. Süreçte talimat verme yetkisi degismesine göre bu hak 

gönderilene geçmektedir. Hava tasimalarinda ise her ikisine es zamanli olarak dava ve 

talepte bulunma hakki taninmistir. Buna karsin kim bu hakki kullanirsa kullansin, 

gönderen ile gönderilen arasindaki iliskiye halel gelmeyecektir. 

2.3. Gönderilenin Tayin Ettigi Alici 

Eger gönderilen esyayi kabul etme hakkini COTIF-CIM m.31§1 b.c) geregi  bir 

baskasina devretmis ve bu kisi tarafindan hamule senedi tesellüm edilmis ise ya da esya 

teslim alinmis veya sözlesmeye iliskin haklar kullanilmis ise  bu durumda gönderilenin 

dava açma hakki da CIM m.54 §3-b-4 uyarinca sona ermekte ve esyayi tesellüme yetkili 

olan söz konusu temellük eden dava açma hakkini kullanmasi gerekmektedir. 

Ayni sekilde diger tasima sözlesmeleri bakimindan da gönderilenin tayin ettigi 

ya da haklarini temlik ettigi üçüncü kisi artik tasima senedi ya da söz konusu temlik ile 

gönderilen yerine kaim olmaktadir. Böylece söz konusu temellük eden dava ve talep 

haklarini kullanabilecektir 40.  

                                                                 
39  Üçüncü kisi yararina sözlesme ya da üçlü iliskiyi kabul etmis olmakla tasiyici, gerek gönderen gerekse 

gönderilen ve bunlarin halefi konumundaki sigortacilardan gelebilecek talepleri karsilamak durumunda 
kalacaktir (Clarke, The Consignee’s Right , s.10). 

40  Bu noktada dahi talep hakkinin kullanimi sözlesmeye dayanmaktadir (Aksi görüs: Deniz Kaner, 
Gecikme Zararlari, s.139).  
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2.4. Zarari Tazmin Eden Sigortaci ve Temlik Alacaklisi 

Tasima sözlesmesi uyarinca dava ve talep hakki bulunan kisiye yükte meydana 

gelen hasar ve/veya ziyaa iliskin zarar; sigorta sözlesmesi uyarinca tazmin edilmisse 

artik dava ve talep hakki halefiyetle sigortaciya geçmektedir41. Bu çerçevede sigortaci 

tasima sözlesmesinde bir taraf olmamasina ragmen; tasima sözlesmesine iliskin aktif 

dava ehliyetine sahip olabilecek ve tasiyicidan talepte bulunabilecektir42.  

Burada söz konusu olan esyanin ilgilisi tarafindan yapilan esya sigortasinin 

sigortacisidir. Genel olarak halefiyeti TTK m.1301’e; deniz tasimalari açisindan TTK 

m.1361’e dayanmaktadir. Davaci sifati için, halefiyetin sartlarinin da sigortaci tarafindan 

ispati gerekmektedir 43. Geçerli bir sigorta sözlesmesi olmaksizin ya da zarar 

karsilanmaksizin sigortaci dava ikame edemeyecektir. Buna karsin TTK m.1361’e göre; 

m.1301’den farkli olarak sigortaci ayrica temlikname talep etmekte ve esya ilgilisinin 

haklarina halefiyeti kazanmasi temlike de dayandirilmaktadir. Böylece sigortaci 

                                                                 
41  Sigortacinin talep haklari bakimindan da sigortaliyla halefiyet gözetilerek ilgili konvansiyon ve 

kurallara göre sorumluluk tespitinde bulunulacaktir (Rayegan Kender, Türkiye’de Hususi Sigorta  
Hukuku, Sigorta Müessesesi- Sigorta Sözlesmesi, Istanbul, 2005, s.264; Kendigelen, Mütalaalar , 
s.14; s.256). Yarg. 11. HD 24.03.1997 tar., 1592 E., 2043 K. sayili kararinda; CMR’nin sigortacinin 
taleplerinde de uygulanmasi gerektigi belirtilmektedir (karar için bkz. IBD, C.71, S.10-11-12, s.954-
955). 

42 Yarg. 11. HD., 14.10.2004 tar., 2003/13443 E., 2004/9825 K. sayili karari: “…uluslararasi yük kara 
tasimasinin CMR’ye tabi oldugu gözetilerek, teslimin ne sekilde ve nasil gerçeklestigi saptandiktan 
sonra sonuçlarinin CMR Konvansiyon hükümlerine göre degerlendirilerek davacinin rücu hakkinin bu 
çerçevede belirlenmesi gerekirken, asil tasima iliskisi taraflari arasindaki hukuki durum ve davacinin 
halefiyet yolu ile dava hakkinin varligi irdelenmeksizin selefi olan dava disi gönderenin dava hakki 
saptanmadan onun halefi olan davaci sigortacinin alacagin temliki hükümlerine göre dava hakkinin 
dogdugunun kabulü dogru görülmemis, kararin öncelikle bu yön bakimindan davali yararina 
bozulmasi gerekmistir.” (karar elden alinmistir) seklinde olup; alacagin temlikine göre rücu hakkini 
belirlemeden önce temlik edenin davaci sifatinin CMR’ye göre belirlenecegi yönlü karar yerindedir. 
Alacakli yasal diger sebeplere istinaden alacagini devretmis olabilecegi gibi her zaman alacagin 
temliki ile de devir edebilir. Bu durumda geçerli bir alacak temliki ile de cüzi halefiyet ve dava ve 
talep hakki sahipligi kazanilabilir. Ancak temellük eden kendi selefinin davada taraf olmasina 
bakilmaksizin dava hakki oldugunu ortaya koymalidir.  

43  Samim Ünan, “Yük Sigortacisinin Tasiyana Karsi Açtigi Halefiyete Dayanan Rücu Davasiyla Ilgili 
Bazi Sorunlar”, DHD, Y.2, S.4, Aralik 1997, s.99; a.y., “Deniz Yoluyla Yapilan Tasimalarda Yük 
Zararini Ödeyen Sigortacinin Tasiyana Karsi Açtigi HAlefiyete Dayanan Rücu Davasina Iliskin Bazi 
Sorunlar”, Ticaret Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyumu VIII, Bildiriler-Tartismalar, 
Ankara, 26-27 Nisan 1991, Ankara, 1991, s.223. 
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m.1301’in sartlarini saglamasa bile halefiyeti temlikle kazanmaktadir 44. Bu durum 

sigortacinin geçerli sigorta sözlesmesi olmasa ve zarari yanlis olarak tazmin etmis olsa 

da temlikin sagladigi halefiyetle dava hakki kazanmasini saglamaktadir 45. Diger 

tasimalar açisindan da böyle bir temlikle saglanan halefiyet halinde sigortacinin 

halefiyetine iliskin sartlar arastirilmamak gerekir. Gerek temlike dayanan ve gerekse 

kanuni halefiyete dayanan sigortaci açisindan ihbar, hak düsümü ve zamanasimi süreleri 

ayni sekilde isletilecek yeni bir süre söz konusu olmayacaktir 46. Yine tasiyici esyanin 

ilgilisine karsi ileri sürebilecegi her türlü sorumluluktan kurtulma sebebini sigortaciya da 

ileri sürebilecektir. Tasiyicinin sorumlulugu esyanin ilgilisine karsi nasilsa haleflerine 

karsi da aynidir. 

Sigorta  sözlesmesi yapilmasi ve sigorta güvencesi, hemen her türlü tasima 

yöntemi açisindan; gerek esyanin ilgilisi gerekse üçüncü kisilere verilen zararlar 

bakimindan büyük önemi haizdir47. Hemen her tasima yöntemi açisindan tasiyici ya da 

tasiyanin tasima ile ilgili sorumlulugunu gerektirecek riskleri sigorta ettirmesi de 

yaygindir. Bu sigorta ihtiyari bir sorumluluk sigortasi olarak karsimiza çikmaktadir48. 

Buradaki sigortaci ödeme ile esyanin ilgilisine degil tasiyiciya halef olmaktadir. 

Tasiyiciya karsi davaci olarak yer alacak sigortaci; esyanin ilgilisi tarafindan tasinan 

esyadaki menfaatin sigorta ettirilmis olmasi durumunda zarari tazmin eden ve esyanin 

                                                                 
44  Buna karsin sigortada halefiyetin temel sartlari, TTK m.1301 geregi ve temlike gerek kalmaksizin, 

geçerli bir sigorta sözlesmesinin varligi ve sigortacinin sigorta bedelini ödemis olmasidir (Ünan, 
Sempozyum, s.224-232). Yarg. 11. HD., 15.01.2004 tar., 2003/5045 E., 2004/271 K. sayili karari: 
“Dava, TTK.nun 1301 nci maddesinde düzenlenen yasal halefiyet hakkina dayanmaktadir. 
Sigortacinin halefiyet hakkinin varligi için, bir sigorta sözlesmesinin bulunmasi, sigortacinin bu 
sözlesmeye dayanarak sigorta ettirene bir ödeme yapmis olmasi ve sigorta ettirenin kendisine zarar 
verene karsi dava hakkinin mevcut olmasi kosullarinin bir arada bulunmasi gerekir. Halefiyete dayali 
rücu davasi, esas itibariyle sigorta ettirenin kendisine zarar verene karsi açacagi tazminat davasinin, 
onun halefi sifatiyla sigortaci tarafindan açilmasidir.” (karar elden alinmistir).   

45  Ünan, Yük Sigortasi, s.102.  
46  Kender, Sigorta Hukuku, s.268 -269; Ünan, Yük  Sigortasi, s.103 vd. 
47  Fehmi Ülgener, “Genel Olarak Hava Sigortalari ve Hava Tasiyicisinin Mecburi Mali Mesuliyet 

Sigortasi”, IBD, 1990, C.64, S.1-2-3, s.81. 
48  Burada söz konusu olan sigortaci tasiyicinin risklerini sigortalayan ve davali tarafta yer alacak ya da 

sorumluluguna gidilen davali tasiyicinin talepte bulunacagi sigortacidir (Ünan, CMR Sigortasi, s.62). 
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ilgilisine halef olan sigortacidir49. Bu noktada sigortaci esyanin ilgilisine halef olmakla 

onunla ayni kosul ve sinirlar dahilinde tasiyiciya veya onun sorumluluk sigortacisina 

müracaat edebilecektir. Özellikle bu husus; tasiyicinin sorumluluk sigortasi, esyanin 

ilgilisinin de esya sigortasi yaptirdigi durumlarda önemlidir50.  Esyanin ilgilisine halef 

olan sigortaci veya temlik alacaklisi tasiyiciya yönelebilecegi gibi tasiyicinin 

sigortacisindan da ödedigi tazminati rücuen alabilecektir. 

2.5. Tasima Sözlesmesi Uyarinca Ödemede Bulunan Kisi 

COTIF-CIM m.54 §1 uyarinca tasima sözlesmesi geregi ödemede bulunan 

kisinin bu ödemenin iadesi için dava ikame hakki oldugu belirtilmistir. Burada söz 

konusu ödemeler tasima bedeli, ek ödemeler ve m.24’te belirtilen ilave ödemeler ve 

gönderilen tarafindan ödenen rambursman olabilecektir. Gönderen tarafindan yapilan 

ödemeler genellikle hamule senedinin gönderen nüshasinda kayitli masraf ve 

ödemelerdir. Yine tasiyici tarafindan verilen makbuzlarla da bu ödemeler ispat edilebilir. 

Gönderilenin masraf ve ödemeleri de esyayi ya da hamule senedini tesellüm aninda 

belgeye baglanmak gerekir. Haksiz veya fahis rambursmani da gönderilen talep ve dava 

edebilecektir. Bu ödemelerin gönderen ya da gönderilen disinda kisilerce yapilmis 

olmasi halinde CIM m.54 §1 hükmü geregi bu kisiler de dava ve talep haklarini 

kullanarak haksiz olan ödemeyi dava ve talep edebileceklerdir.  

                                                                 
49  Tasinan esyayi sigorta ettiren esyanin ilgilisi gönderen ya da gönderilen esya da tasima sürecinde 

meydana gelen hasar ve/veya ziya nedeniyle ugradigi zarari sigorta sözlesmesi çerçevesinde tazmin 
ettirmekte ve böylece sigortacinin tasiyici veya tasiyana karsi rücuen tazmin amaçli dava ve talepte 
bulunma hakkini elde etmekte ve davaci sifatini kazanmaktadir (Halefiyetin sartlari için bkz. Kender, 
Sigorta Hukuku, s.265 vd.; Ünan, Yük Sigortasi, s.101). 

50  Tasima sigortacisina müracaat halinde, sorumluluk sinirlari dahilinde sigorta söz konusu ise, sigorta 
muafiyet oranlari üzerinden indirilmis bir sekilde ödedigini tahsil eden esya sigortacisinin halen 
muafiyet miktari kadar daha tasiyicinin sorumluluguna gitmesi mümkündür. Zira kendisi tam esya 
degeri üzerinden halefiyete hak kazanmistir. Istanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 05.04.1999 tar. 
1997/973 E. ve 1999/263 K. sayili kararinda “…davalinin mali mesuliyet sigortacisi (B) Sigorta 
AS’nin sigortalisi ile arasindaki sigorta iliskisinden kaynaklanan muafiyet düsüsü 3.sahis 
konumundaki davaci  sigortacisi ve onun kanuni halefi olan davaciya karsi dermeyan 
edilemeyeceginden,…” (Kendigelen, Mütalaalar , s.262) ifadeleri ile CMR’de söz ko nusu sorumluluk 
sinirindan her hangi bir indirim yapilamayacagi yerinde olarak tespit edilmistir. 
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CMR m.21 uyarinca ödemede bulunan gönderilenin de; tasiyiciya karsi, benzer 

bir dava hakki yanlis veya fazla ödemenin iadesi için söz konusu olabilecektir. 

2.6. Rambursmani Talep Hakki Sahibi Gönderen 

COTIF-CIM m.17 uyarinca rambursman tahsili karsiligi esyayi teslim etmeyi 

yükümlenmis olan tasiyici rambursmani tahsil etmeksizin esyayi teslim ederse; 

gönderene karsi sorumlu olmaktadir. COTIF-CIM m.17§2 ve 3, açikça rambursman 

tahsilini yapmadan esyayi teslim eden tasiyicinin belirlenen kadar, bedelden gönderene 

karsi sorumlu oldugunu düzenlemis ve bu konuda dava ve talep hakki da dogal olarak 

COTIF-CIM m. 54§2’de gönderene taninmistir. Rambursmanin hiç tahsil edilmemesi ya 

da tahsil edildigi halde gönderene teslim edilmemesi hallerinde hiçbir fark yoktur.  

Gönderenin rambursman tayinini hamule senedi ile ispatlamasi gerekir51. 

COTIF-CIM m.17 çerçevesinde rambursman miktari ve para birimi konularinin hamule 

senedine kayit edilmesi gerekmektedir. Rambursmani talep eden gönderenin bu bedeli 

talep etmekte hak sahibi oldugunu hamule senedinin ikinci nüshasini ibraz ederek 

ispatlamasi gerekir. Burada ziya ve/veya hasar sorumlulugu söz konusu olmadigindan, 

gönderilenin COTIF-CIM m.54§4 uyarinca yetki vermesi, dava açma hakki saglamaz.  

CMR m.21 düzenlemesi de ayni yönde olup, bizi ayni sonuçlara götürmektedir. 

Tasima senedinde teslimde ödeme sartina yer verilmis olmasi burada yetecektir. Diger 

tasima belgeleri ile tasinan esyanin degeri tespit edilebilecek ve bunu asmayan bir 

miktarla tasiyici sorumlu olacaktir 52.  

                                                                 
51  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.194. 
52  Yarg. 11. HD., 23.09.2004 tar., 2003/12435 E., 2004/8724 K. sayili karari: “CMR Konvansiyonu’nun 

21 nci maddesine göre, mal, aliciya tasiyici tarafindan tasima anlasmasina göre teslimdeki ödeme 
tutari tahsil edilmeksizin teslim edilmis ise, bu durumda tasiyici, göndericiye karsi, teslimdeki ödeme 
tutarini asmayacak miktarda ve aliciya karsi dava açma hakkini kaybetmeksizin tazminat ödemekle 
yükümlüdür.  Somut olayda yükün, mal bedeli tahsil edilmeksizin alicisina teslim edildigi sabittir. 
Alicinin mali kabul etmemis oldugu veya gönderen davacinin malin geri getirilmesi yönünden 
talimatinin istenmesine ragmen verilmedigi hususlarinin davali tasiyicilar tarafindan ispatlanamamis 
oldugu, bunun yaninda ATR belgesinin aliciya verilmis olmasinin da tasima sözlesmesindeki vesaik 
mukabili kaydini hükümden kaldiracak nitelikte bulunmadigina göre, mal bedelinin tamaminin 
tazminine yönelik ve sonucu itibariyle dogru olan mahkeme kararina karsi davalilar vekillerinin diger 
temyiz itirazlari yerinde görülmemistir.” (karar elden alinmistir).   



 
 
 

346 

Bunun disinda diger konvansiyonlarda bu yönde düzenleme bulunmamasina 

ragmen; uygulamada ödeme mukabili teslimi öngören tasima sözlesmelerinde ödemeye 

iliskin vesaiki görmeden esyayi teslim eden tasiyiciya karsi gönderen dava ikame 

edebilmelidir. Yine ödemenin tasiyiciya yapilmasi da sart degildir. Tasiyiciya ödemenin 

belgelendirilmesinin gerektigi vesaik mukabili tasimalarda da ödeme belgesini 

görmeden teslimde bulunan tasiyiciya karsi gönderen dava ikame edebilecektir. Bu 

noktada vaki sözlesmeye aykirilik, ziya ve/veya hasar sorumlulugu disindadir. 

2.7. Esya Üzerinde Mülkiyet veya Baskaca Ayni Hak Sahibinin Davaci Sifati 

Tasima sözlesmesine her hangi bir sekilde katilmasa ya da tasimadan her hangi 

bir sekilde habersiz dahi olsa; esya üzerinde ayni hak sahibi olan kisilerin gerek 

gönderen, gönderilen ve gerekse tasiyicilara karsi haksiz fiilden53 ve esya hukukundan 

kaynakli dava açma hakki her zaman mümkün olacaktir. Bu noktada HK, CMR, COTIF-

CIM, LVK ve BM-CK düzenlemeleri hep akit disi sorumluluga iliskin de sinirli 

sorumluluk getirirken esya üzerinde hak sahibinin haksiz fiil hükümlerine göre 

tasiyicilara karsi dava ikame edebilecegi noktasindan hareket etmis gözükmektedir. Bu 

davada dahi ilgili konvansiyona göre sorumluluk tespitinde bulunulacaktir. Bu konuda 

sadece LK her hangi bir hüküm içermemekteyse de; mahkemenin ulusal hukuku 

elverdigi ölçüde esyada ayni hak sahibi kisiler bundan kaynakli dava haklarini tasiyici 

ve diger ilgililere karsi kullanabilecektir.  

3. SORUMLULUGUNA GIDILEBILECEK KISILER 

3.1. Genel Olarak  

Esas itibari ile tüm uluslararasi tasimalar bakimindan ziya ve/veya hasar halinde  

akti sorumluluk söz konusu oldugu için sorumlulugun yöneltilecegi tarafta akti 

                                                                 
53  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.217. 
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tasiyicidir54. Özellikle araç sahibine ya da zaman çarteri sözlesmesi ile araç kullanana 

sadece bu sifatlari ile dava tevcih edilemeyecektir 55. Dava bir kere yanlis kisiye 

yöneltildi mi, davalinin degistirilebilmesi için hak düsümü ve zamanasimi sürelerinin 

geçmemis olmasi gerekecektir. Aksi halde, tasiyiciya karsi dava yöneltilemeyecektir56. 

Karma tasimalarda tasiyici yerine karma tasima tasiyicisinin da akte aykiriliktan tasiyici 

sifati ile ayni sekilde sorumlulugu söz konusudur57.  

Müteakip tasimanin söz konusu oldugu durumlarda ise birden çok tasiyici davada 

davali taraf olarak yine akti temelde takip ve dava edilebilecektir. Ancak haksiz fiil 

sorumlulugu açisindan tasiyicinin yardimcilari, adamlari ya da üçüncü diger kisilerin 

sorumlulugunun da söz konusu olmasi mümkündür Bu durumda genel hükümlere göre 

sorumluluk cihetine gidilecek, sorumluluk sebebi bu kisilerin islerinden kaynaklanmakta 

ise yine ilgili konvansiyon hükümlerinden yararlanabileceklerdir58. Sorumluluguna 

gidilebilecek kisileri tespitte de ilgili konvansiyon hükümlerinden yararlanmak gerekir. 

3.2. Ilk Son veya Zararin Meydana Geldigi Andaki Tasiyici 

Tasimanin birden fazla tasiyici tarafindan yerine getirildigi müteakip tasimalarin 

söz konusu oldugu tasimalarda CMR m.34 geregi tüm tasiyicilara sorumluluk tevcih 

edilebilecektir. Ilk tasiyicinin ise her halükarda tasiyici sifatiyla davali olarak 
                                                                 
54  Hasar ve/veya ziya sebebiyle ilgili konvansiyona göre tasiyicidan baskaca sertifikasyon otoriteleri, 

klasifikasyon kurumlari,  tasit, lokomotif, gemi ya da uçak üreticileri, tasimada kullanilmayan rast gele 
üçüncü kisilere sorumluluk tevcih edilemeyecek ve hasar ve/veya ziyaa sebebiyet veren olaylar 
nedeniyle bu kisiler sözlesmeye dayali olarak dava edilemeyecektir (Clarke, Air Carriage, s.10-11).  

55  Ingiliz Yüksek Mahkemesi The Jay Bola davasinda önceki gemi sahibine dava açilmis ve daha sonra 
gemi kisa süre içinde el degistirmis olan bir olayda gerçekte tasiyanin gemi sahibi olsun ya da olmasin 
davali sifati tasima taahhüdünden dolayi olmakla hak düsürücü süre geçtikten sonra tasiyana da 
davanin yöneltilemeyecegine hükmetmistir (Payabi v. Armstel Shipping Corp., The Jay Bola, W.L.R., 
2, 1992, s.898). 

56  Zaman çarteri ile çarterlenmis geminin malikine yöneltilen davada çarterleyene davanin ikamesi 
gerekirken yanlis dava ikame edilmis olmakla; davaliyi degistiren davacinin dava açmakta hak düsümü 
sürelerinin geçmemis olmasi gerekir (Bridge Shipping Pty. Ltd. v. Grand Shipping S.A., The Green 
Sand, C.L.R., 173, 1991, s.231; Kararin degerlendirmesi için bkz. Nigel Meeson, “Substitution of 
Parties After Expiry of the Hague Rules Time Limit”, LMCLQ,  1992, s.427 vd.).   

57  Karma tasima tasiyicisinin salt tasiyicidan ziyade bir çok faaliyeti gerçeklestirmeyi üstlendigi ve bir 
organizasyonu yürüttügü temelinden hareketle farkli terim kullanilmasi cihetine gidilmistir (Arkan, 
Karma Tasimada Hukuki Sorunlar, s.346). 

58  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.218. 
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sorumlulugu söz konusu olacaktir 59. Ilk-akti tasiyiciya husumet yöneltilmesi halinde, 

diger sorumlulara karsida dava açilabilir60. Bu tasiyicilardan ilk, son ve eger hasar 

ve/veya ziyain meydana geldigi tasiyici biliniyorsa, herhangi birine ya da bu üçüne 

birden dava açilmasi mümkündür61.  

Kendisine dava ve talep yöneltilebilecek demiryolu isletmesini belirleyen 

COTIF-CIM m.55§3, kapsamli bir müteselsil sorumlulugun önünü keser niteliktedir. Bu 

hüküm uyarinca dava ve talep haklarinin yöneltilebilecegi tasiyicilar ilk akti tasiyici olan 

gönderici, son tasiyici konumundaki alici veya zararin meydana geldigi demiryolu 

tasiyicisi olarak belirlenmistir62. Sadece bunlardan birine dava ve talebin yönelmesi 

gerekmektedir. Yani bir  kere davali seçimi yapildi mi; m.55§4 geregi artik baskaca 

demiryolu tasiyicisi dava edilemeyecektir63. Ancak sadece talepte bulunulan bir 

                                                                 
59  Tasima senedinde tasiyici olarak baskasi gösterilse bile, tasima sözlesmesi ile tasimayi üstlenen akti 

tasiyicinin varligi fatura ve sair delille ispatlanabiliyorsa, tasiyici sifatiyla sorumluluguna 
gidilebilecektir. Bu durumda, söz konusu kisi acentelik ya da tasima isleri komisyonculugu iddiasinda 
da bulunamaz ve alt tasiyici onun ifa yardimcisi konumundadir (Kendigelen, Mütalaalar, mütalaa için 
bkz. s.93-95; Yarg. 11. HD, 28.12.1998 tar., 1998/7785 E. ve 9681 K. sayili onma karari için bkz. 
s.104; Ülgen, Uluslararasi Tasimacilik, s.46). 

60  Yarg. 11. HD. 22.04.2004 tar., 2003/9328 E., 2004/4331 K., sayili karari: “…sigorta ettiren ile tasima 
sözlesmesi düzenleyen ve ilk tasiyan durumunda olan davaliya husumet yöneltilebilecegi…” (karar 
elden alinmistir).   

61  Bu husus sadece hasar, ziya ve gecikme için özel olarak belirtilmis olmakla, vesaik mukabili 
tasimalarda, tasiyicinin rambursmani almaksizin teslim gerçeklesmis olmasi hususunda özel bir 
düzenleme bulunmamakla; sadece bir tasiyiciya davanin yöneltilmesi gerekecektir (Kendigelen, 
Mütalaalar, s.275). Burada tasiyicilar arasinda teselsül bulunmadigi ileri sürülmektedir (Kendigelen, 
Mütalaalar, s.276). Buna karsin, müteakip tasiyicilar ile gönderen arasinda sözlesme, tasima senedine 
göre esyayi tesellüm ile kurulmakla, TTK m.7’deki teselsül karinesi burada da isletilmek gerekir. 
Kanaatimizce, burada sadece CMR m.21’e dayanan davalar, CMR m.36’da belirtilmediginden; ulusal 
hukuka göre belirleme yapilmakta ve TTK m.787’den kaynaklanan davanin tek bir tasiyiciya açilmasi 
sarti söz konusu olmaktadir.  Çünkü, ulusal hukukta sadece bu tasiyicilardan biri aleyhine dava ikame 
edilebilmektedir. Yarg. 11.HD’nin 04.06.1998 tar. ve 1998/2620 E., 4139 K. sayili kararinda 
“…davaci tarafa süre verilip, davayi hangi davali hakkinda sürdürmek istedigi sorulmak suretiyle 
davanin bir davaliya hasredilmesi…” gerektigi yönünde karar verilmistir (Batider, Y.1998, C.XIX, 
S.3, s.203-204). 

62  Burada getirilen sorumluluk müteselsil sorumluluk degil kolektif sorumluluktur denilmekte ve fakat 
ayrim pek açik bir sekilde ortaya konulmamaktadir (N.I. Franko,a.g.e., s.32). 

63  COTIF-CIM m.55§4’ün bu açik hükmüne ragmen esyanin ilgilisinin davali olarak varis demiryolu ya 
da gönderen demiryolunu seçmeyerek zararin meydana geldigi demiryolunu davali olarak seçmesi ve 
bu davada zararin o demiryolu tasimasi sirasinda meydana geldiginin ispatlanamamasi halinde diger 
tasiyicilara halen dava ve talep haklarinin yöneltilebilecegini söylemek mümkün degildir. Buna karsin, 
Arkan ise; seçim hakkinin sadece varis ve gönderen demiryolu tasiyicisi arasinda söz konusu oldugu 
gibi bir sonuca varmaktadir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.197).   
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demiryolundan sonra; baska bir demiryoluna dava ikame edilmesinde bir engel yoktur. 

Zira seçim hakkinin dava açmakla kullanilmis sayilacagi, hüküm geregidir.  

Alici demiryolu tasiyicisina esya ve hamule senedi hiç ulasmamis olsa bile 

m.55§3, c.2 geregi dava ve talep yöneltilebilecektir. Alici demiryolu isletmesi, hamule 

senedinde gösterilmis varis garinin hatlari üzerind e bulundugu isletme olup; eger tasima 

sürecinde varis gari talimatla degistirilmisse bunun ispati ile alici demiryolu söz konusu 

varis garin demiryolu tasiyicisi olacaktir. Böylece talimatla degistirilmeden önceki 

demiryolu isletmesine dava yöneltilemez. 

Tekrar tasima söz konusu ise, son tasima sözlesmesinde gönderen demiryolu 

tasiyicisi ile alici demiryolu tasiyicisina karsi dava ve talep haklari yöneltilecektir. Bu 

durumda son tasima sözlesmesinden önce zararin meydana geldigi ispat edilirse; ilk 

tasima sözlesmesine göre gönderen ve alici demiryolu tayini yapilacak ve ona göre 

dava li belirlenecektir. Yine listeye kayitli kara ve su yollarinda zararin meydana gelmesi 

halinde söz konusu suyolu ya da karayolu tasiyicisina da dava ve taleplerin yöneltilmesi 

mümkündür. Bu tasiyicilar da tasima ortamlarina bakilmaksizin m.3§3 geregi COTIF-

CIM çerçevesinde sorumlu olacak ve dava edilebilecektir64.   

COTIF-CIM m.55§5 özel bir düzenleme ile dava ve talepte bulunulabilecek 

demiryolu tasiyicilarina ek davali tasiyicilarin da olabilecegini hükmünü getirmistir. 

Gerek varis, gerek gönderici ve gerekse zararin meydana geldigi demiryolu olmadigi 

halde; gönderen ya da gönderilen veya baskaca yükün ilgilisine karsi dava ve talep 

yönelten ve tasimaya katilan bir demiryolu tasiyicisinin bu talep ve davasina karsi def’i 

veya karsi dava seklinde dava yöneltilmesi mümkün kilinmistir. Aslinda burada karsi 

davali ya da karsi borçlu sifati ile davalilik söz konusu olmaktadir. Konvansiyonun 

böyle bir düzenleme getirmekteki amaci usul ekonomisi ve tasima sözlesmesinden 

kaynaklanan tüm dava ve taleplerin tek bir dava ile çözümünü kolaylastirmak olsa 

gerektir65. Burada esyanin ilgilisi, kendisinin diger tasiyicilarindan olan talep hakkini 

m.35’deki müteselsil sorumlulugu isleterek kendisine yönelinmesi halinde 

                                                                 
64  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.196. 
65  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.197. 
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kullanabilmektedir. Böylece m.35’deki müteselsil sorumluluga ragmen getirilen dava ve 

talep yöneltilebilecekleri sinirlandiran m.55§3; §5 ile genislemektedir. COTIF-CIM 

çerçevesinde geçerli bir tasima sözlesmesine dayanan dava ve talep haklarinin 

kullanilmasinda davalinin kim olacagini tespit için uygulanacak bu hüküm tasima 

sözlesmesi disi; ancak COTIF-CIM’den kaynakli diger dava ve talepler açisindan 

uygulama alani bulmayacaktir66.  

Uluslararasi hava tasimalari bakimindan VK m.30/3’te, müteakip tasimalarla67 

ilgili olarak özel bir düzenleme getirilmis ve gönderenin ilk tasiyiciya karsi; 

gönderilenin ise son tasiyiciya karsi dava ve talep haklarini kullanabilecegi 

düzenlenmistir68. Yine her bir yük ilgilisinin esyada vaki zararin meydana ge ldigi andaki 

tasiyiciya karsi da dava  ve talep haklarini kullanabilecegi hükme baglanmistir. Bu 

hüküm geregi ilk, son ve esyada vaki zararin meydana geldigi andaki tasiyicinin 

sorumlulugunun müsterek ve müteselsil bir sorumluluk oldugu da hükme baglanmistir. 

Bu tasiyicilara karsi; COTIF-CIM’in aksine VK açisindan  birlikte dava ve takip konusu 

edilebileceklerdir69. 

HK m.10§4 geregi fiili tasiyici ile akti tasiyici müteselsilen sorumludur. Özel bir 

davali sifati belirleme de bulunmamaktadir. Bu nedenle her bir tasiyiciya karsi ayri ya da 

birlikte dava ikame edilmesine bir engel bulunamamaktadir. Bu çerçevede COTIF-CIM 

disinda konvansiyonlarda müteselsilen sorumlu olan zararin meydana geldigi andaki 

müteakip tasiyicilarla birlikte  ilk ve son tasiyiciya dava yöneltilmesine bir engel 

bulunmamaktadir.  

Bütün tasima yöntemleri açisindan tasiyicinin acentesi mevcutsa ve acente 

sifatiyla tasiyicilar adina aracilik ve sözlesme kurma faaliyetinde bulunulmakta ise özel 

                                                                 
66  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.195-196. 
67  Müteakip tasimanin varligi için her bir tasiyici ile gönderenin ayri ayri sözlesme yapmasi ya da ilk 

tasiyicinin diger tasiyicilari temsilen gönderen karsi taahhütte bulunmasi gerekmektedir. Yarg. 11. HD. 
15.10.1999 tar., 1999/5531 E., 7886 K. sayili karari ayni yöndedir (YKD 2000, C.26, S.3  s.388-390).  

68  Özellikle uygulama örnekleri için bkz. Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.88. 
69  VK ilk düzenlemesinde birden çok tasiyicinin dava ve talebe muhatap olmasini kabul etmezken bu son 

durum için Lahey Protokolü ile mümkün olmustur (Lord McNair, a.g.e., s.233). 
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bir durum olarak tasiyiciya izafeten bu kisilere de dava yöneltilebilecektir70. Söz konusu 

olan acente; gerek ilk, gerek son, gerekse zararin meydana geldigi tasima sürecindeki 

tasiyicinin acentesi olabilir71.  

3.3. Sözlesme Geregi Aldigini Iade Edecek Tasiyici 

COTIF-CIM m.55 §1 uyarinca esyanin ilgilisi ya da baskaca bir kisi tarafindan 

yapilan haksiz oldugu iddia edilen bir ödemenin ya da fazla oldugu iddia edilen 

ödemenin geri iadesinin istenmesi halinde dava ve talebin ödemeyi alan demiryolu 

tasiyicisi ya da lehine tahsilatin yapildigi demiryolu tasiyicisina yöneltilmesi 

gerekmektedir. CMR m.21 düzenlemesi için de ayni sekilde ödemeyi alan tasiyici dava 

ve talep muhatabi olacaktir. 

3.3. Rambursmanin Talep Edilebilecegi Tasiyici 

Gönderen rambursmanla ilgili her türlü dava hakkini COTIF-CIM m.55§2 geregi 

ancak ilk tasimayi üstlenen çikis -gönderen demiryolu tasiyicisina karsi ileri sürebilir. 

Fazla ödenen rambursmanla ilgili gönderilenin dava hakki ise COTIF-CIM m.55 §1 

kapsamindadir. Yine CMR m.21 açisindan da esyanin tesliminde bedelini alma 

yükümlülügüne aykiri davranan tasiyiciya karsi esyanin degeri ile sinirli dava ve talep 

yöneltilebilecektir72. Müteakip tasima söz konusu ise burada da akti sorumluluk ilk 

tasiyicinin sorumlulugudur ve davanin ona yöneltilmesi gerekir. 

                                                                 
70  Kendigelen, Mütalaalar, s.107. 
71  Acentenin düzenledigi hava yük senedinde tasiyici olarak gösterilen tasiyiciyla birlikte ayrica acenteye 

dava yöneltilmesi dogru olmamaktadir. Zira, acenteye karsi dava izafe ten yöneltilmis olmakla, hem 
tasiyici ve hem de acentenin davali gösterilmesi yanlistir. Hüküm sadece tasiyiciya karsi verilecektir 
(Kendigelen, Mütalaalar , s.417).    

72  Yarg. 11. HD., 23.09.2004 tar., 2003/12435 E., 2004/8724 K. sayili karari: “CMR Konvansiyonu’nun 
21 nci maddesine göre, mal, aliciya tasiyici tarafindan tasima anlasmasina göre teslimdeki ödeme 
tutari tahsil edilmeksizin teslim edilmis ise, bu durumda tasiyici, göndericiye karsi, teslimdeki ödeme 
tutarini asmayacak miktarda ve aliciya karsi dava açma hakkini kaybetmeksizin tazminat ödemekle 
yükümlüdür.  Somut olayda yükün, mal bedeli tahsil edilmeksizin alicisina teslim edildigi sabittir. 
Alicinin mali kabul etmemis oldugu veya gönderen davacinin malin geri getirilmesi yönünden 
talimatinin istenmesine ragmen verilmedigi hususlarinin davali tasiyicilar tarafindan ispatlanamamis 
oldugu, bunun yaninda ATR belgesinin aliciya verilmis olmasinin da tasima sözlesmesindeki vesaik 
mukabili kaydini hükümden kaldiracak nitelikte bulunmadigina göre, mal bedelinin tamaminin 
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3.4. Haksiz Fiil Sorumlulugu Bakimindan Davali Sifati 

Tasiyicinin tasimada kullandigi adamlari ve yardimcilarina karsi haksiz fiil 

sorumluluguna dayali gönderen veya gönderilen tarafindan dava ve talep haklarinin 

kullanilmasi söz konusu olmaktadir. Yine tasiyicinin da esyanin ayni hak sahiplerine ve 

üçüncü kisilere karsi haksiz fiil sorumlulugu geregi davali olmasi mümkündür. Bu 

durumda, sorumluluk hükümleri bakimindan ilgili konvansiyon uygulama alani bulacak 

ise de gönderen veya gönderilenin akti sorumluluk ve haksiz fiil sorumlulugunu birlikte 

isletmesine bir engel yoktur. Haksiz fiil sorumluluguna iliskin dava açilmis olmasi, akti 

sorumlulara dava ikamesini73; akti sorumluluga iliskin dava açilmasi haksiz fiile dayali 

dava açilmasini engellemez. Tasiyicinin yardimci ve adamlarinin haksiz fiil 

sorumlulugunun isletilebilmesi için ziya ve/veya hasar ile  kusurlu davranislari arasinda 

uygun illiyetin de ayrica ispatlanmasi gerekmektedir74.  

Esya üzerinde ayni hak sahibi olanlarca tasiyiciya, gönderen ve gönderilene, 

tasiyici ve gönderen ile gönderilenin adamlari ve yardimcilarina karsi haksiz fiil 

sorumluluguna dayali tazminat ve zararin giderimi taleplerinde bulunulabilecektir. Bu 

durumda esya üzerinde ayni hak sahibi olanlarla söz konusu kisiler arasinda akti bir 

iliskinin var olup olmadigina bakilacaktir. Ancak, tasiyicilar ve tasiyicilarin adamlari ile 

yardimcilarina karsi açilan davalarda ilgili konvansiyon uyarinca sorumluluk tespitinde 

bulunulacaktir. Buna karsin; gönderen,  gönderilen ve bunlarin adamlari ile 

yardimcilarina yöneltilen davala rda artik konvansiyon degil ilgili hukuk uyarinca zarar 

ve tazminat belirlenecektir. 

                                                                                                                                                                                               
tazminine yönelik ve sonucu itibariyle dogru olan mahkeme kararina karsi davalilar vekillerinin diger 
temyiz itirazlari yerinde görülmemistir.” (karar elden alinmistir).   

73  Ancak açiklandigi üzere bu türden haksiz fiil sorumlulugu halinde de tasiyici-tasiyan ve bu kisilerden 
toplam tazmin edilecek zarar miktari belirlenen sinirli sorumluluk miktarini hiçbir sekilde 
asmayacaktir  (Diamond, a.g.e., s.248-249). 

74  Bu durumda tasiyici ile ihtiyari dava arkadasi olarak dava edilebilirler. Ancak bu illiyetin 
kurulamamasi halinde yardimci ve adamlara yöneltilen davanin husumetten reddi gerekir (Kendigelen, 
Mütalaalar, s.15-16). 
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3.5.Rücu Davalisi 

VK m.30A konvansiyondan kaynakli sorumlu olanin baskaca kisilere rücu 

etmesi imkanina konvansiyonun her hangi bir sinirlama getirmedigi hükmünü 

tasimaktadir. Bu durumda müteselsilen sorumlu olan tasiyicilarin birbirleri arasinda rücu 

iliskileri ve tasiyici ile kusurlu yardimcilari arasinda rücu iliskileri ya da yardimcilarin 

tasiyicilara rücu imkanlari ve yine tazminati ödeyen sigortacinin sorumlu kisi ya da 

kisilere rücu etmesi konvansiyon disindadir. 

Özellikle, COTIF-CIM m.59 ile m.64 arasinda demiryolu isletmeleri arasindaki 

iliskileri düzenlerken, demiryolu tasimalarinin niteligi geregi rücu hakki ve davasi da 

ziya ve/veya hasar bakimindan m.60’ta ayrica düzenlenmistir. M.60§1 b.a) geregi 

zararin meydana geldigi demiryolu tasiyicisi zararin tazmininde nihai sorumlu kisi 

olarak tayin edilmistir 75.  

Birden çok demiryolunun zararin olusumuna katkisi varsa, gerçek zarara katki 

paylari ispatlanabiliyorsa; bunlar m.60§1 b.b) geregi müterafik kusurda oldugu gibi 

hesaplanacak sekilde; zararin ne kadarinin hangi tasiyici sürecinde gerçeklestigi 

ispatlanamiyor ise m.60§1 b.c) uyarinca zarara katkisi oldugu sabit demiryollarinin 

kullandigi mesafeler oraninda paylastirilacaktir. Ödemeden aciz halinde olan tasiyicinin 

rücuen tazmin borcu diger tasiyici demiryollari arasinda m.60§2 geregi tasimaya 

katilinan mesafeler oraninda paylasilacaktir. Tasiyicilar arasindaki rücu sorunlari ve 

davasi COTIF-CIM m.62§5 geregi hiçbir sekilde tasiyici ile esyanin ilgilisi arasinda 

görülen davaya dahil edilemeyecektir. 

Diger konvansiyonlar açisindan da yardimcilarla tasiyici, müteakip tasimada 

tasiyicilar ve alt tasimada akti tasiyici ile fiili tasiyici arasindaki iliskiye konvansiyon 

uygulanmayacaktir. Burada rücu davasinda ilgili iliskiye uygulanacak hukuka göre 

çözüm üretilecektir.  

                                                                 
75  Gönderenin zararini tazmin eden ilk tasiyicinin, usulüne uygun talimat almaksizin üçüncü kisiye 

teslime ragmen, mücerret son tasiyici beyanlarini dikkate alarak sebepsiz zenginlesme iddiasi ile 
gönderene ödedigini geri almaya yönelik sebepsiz zenginlesme iddiasi ile dava açmasi halinde davanin 
reddi gerekir (Kendigelen, Mütalaalar , s.442-445). Ilk tasiyici zarara sebebiyet veren ve usulüne 
uygun talimat almaksizin üçüncü kisiye teslimde bulunan tasiyiciya rücu etmek durumundadir.  
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3.6. Tasima Sigortacisinin Davali Sifati 

Tasiyicinin tasima risklerine karsi sigorta yaptirdigi durumlarda söz konusu 

sigorta sorumluluk sigortasi olmakla birlikte, sigorta genel ve özel sartlarinda özel bir 

yasak bulunmadigi sürece esyanin ilgilisi; tasiyici ile birlikte sigortaciya da dava ve 

talep haklarini yöneltebilecektir76. Yargitay uygulamasinin tüm sorumluluk sigortalari 

bakimindan ayni sekilde oldugu; sigorta sözlesmelerini de üçüncü kisi yararina sözlesme 

gibi degerlendirmenin mümkün oldugu belirtilmektedir. Türk uygulamasi yangin 

sigortasindan hareketle kiyasen tüm sorumluluk sigortalarinda bu yönde bosluk 

doldurma cihetine gitmektedir77. Ancak, kanun koyucunun burada bilinçli olarak sustugu 

ve aslinda sayilanlar disinda sorumluluk sigortalari açisindan üçüncü kisi zarar görenin 

dava edilmesinin engellenmek istendigi de ileri sürülebilecektir78. Tasima hukukunda 

korunmasi gereken menfaatin esyanin ilgilisinin menfaati oldugu ve her hangi bir 

sekilde tasiyiciyi sigortaya yöneltenin gerçekte esyanin ilgilisinin menfaati oldugu 

gözlendiginde Yargitay uygulamasi yerinde gözükmektedir. Kaldi ki, sigortacidan 

tasiyicinin talep edebilecegi tazminatin temelinde sigortalinin ödemesi gereken tazminat 

yatmakta ve ekonomik müzayaka halinde olan sigortalilara karsi; esyanin ilgilisi lehine 

böylece ciddi bir koruma saglanmaktadir.Yargitay uygulamasinin Fransiz uygulamasina 

yaklastigi, Alman hukukundaki gibi zorunlu sorumluluk sigortalarindaki sistemin 

ihtiyari sorumluluk sigortalarina tesmil edilmemesi gerektigi ve uygulamanin genel 

hukuk prensiplerine aykiri oldugu tespit edilmektedir 79. Özellikle tasima risklerine karsi 

                                                                 
76  Yarg. HGK 31.01.1996 tar. 1995/11 -980 E. ve 1996/18 K. sayili karari bu yöndedir. Ancak yangin 

sigortasi, trafik sigortasi, tüpgaz sigortasi gibi özel olarak bu sekilde dava edilme imkaninin, diger bir 
sorumluluk sigortasi olan tasima sigortasina tesmil edilmesi Ülgen tarafindan Alman hukukundan 
hareketle elestirilmektedir (Hüseyin Ülgen, “Tartismalar”, Ikinci Sigorta Hukuku ve Yargitay 
Kararlari Sempozyumu, SHD, Y.1998, S.1,  s.73-74).  

77  Samim Ünan, “CMR Sigortasinda Zarar Gören Üçüncü Kisinin Konumu ile Ilgili Yargitay Kararinin 
Degerlendirilmesi”, Ikinci Sigorta Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyumu-Tartismalar, 
SHD , Y.1998, S.1,  s.63. 

78  Ünan, CMR Sigortasi, s.70. 
79  Ünan, CMR Sigortasi, s.72; Kender  ise, sigorta sartlarinda üçüncü kisinin dava hakki taninmis ise 

sigortacinin dava edilebilecegini aksi halde edilemeyecegini belirtmektedir (Rayegan Kender, 
“Tartismalar”, Ikinci Sigorta Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyumu, SHD, Y.1998, S.1,  
s.75). 
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sigorta yaptiran tasiyicin in sigorta bedelini alarak baskaca bir sekilde degerlendirmesine 

izin vermektense; bir an önce esyanin ilgilisinin zararini tazmine yönelen uygulamaya 

yapilan bu denli agir elestiriler kabul edilemez. Yönelinen riskle dogrudan ilgili olan 

tasiyici kadar esyanin ilgilisidir ve çogu zaman tasiyici tasima sigortasini onun talebine 

göre yerine getirmektedir. Bu nedenle tasiyici ile sigortacisinin birlikte veya ayri ayri 

dava ve takip edilmesi yerindedir.  

4. ISPAT  

Yargilama hukukuna iliskin olmakla birlikte ispata iliskin kurallar ve karineler 

bütün konvansiyonlarda yer almaktadir. Bunlara ek olarak karayolu tasimalari 

bakimindan CMR m.1880; demiryolu tasimalari bakimindan COTIF-CIM m.37, 38, ve 

39’da özel olarak ispat külfetine iliskin hükümlere yer verilmistir.  

CMR m.18/2, m.17/4 ’te getirilen özel kurtulus sebeplerinin muhtemelen zarara 

sebebiyet verdigi iddiasini ortaya koyan tasiyici81 üzerindeki ispat külfetinin yer 

degistirmesini düzenlemektedir. Tasiyicinin lehine saglanan karinenin aksini ispat 

külfeti esyanin ilgilisinin üstündedir. Buna karsi iddialari olan tasiyici yine bu iddialarini 

da ispat etmek durumunda kalmaktadir 82. Bu çerçevede özellikle tasima senetlerine 

iliskin maddelerde düzenlenen tasima senedinin karine teskil etmesi göz ardi edilemez. 

Zira, böylece tasimaya baslama aninda esyanin senede uygun olmadigi hususunu ispat 

külfeti her halde tasiyicinin üstünde olmaktadir83. 

                                                                 
80  Özellikle m.18/1 ve m.18/2 iki farkli ispat sistemi getirmektedir. Ilk halde genel kurtulus sebeplerine 

dayanan tasiyicinin esyanin ilgilisinin kusuru, esyanin kusuru veya kaçinilmaz olayi ispatla 
sorumluluktan kurtulmasi mümkün iken ikinci halde özel sorumluluktan kurtulma sebeplerinin 
varligini ortaya koymasi yetmektedir. Bundan sonra bu özel sebeplerin ziya ve/veya hasara yol 
açmadigi esyanin ilgilisince ispatlanacaktir (Liobuton, a.g.e., s.91).  

81  Tasiyicinin sadece söz konusu özel kurtulus sebebi ile meydana gelen zarar arasinda bir illiyet baginin 
olasiligini ispatlamasi m.18/2 açisindan yeterli olmaktadir (Liobuton, a.g.e., s.92). 

82  Liobuton, a.g.e., s.92. 
83  Kural olarak esyayi teslim alirken tasiyicinin esyayi sözlesmeye ve tasima senedine uygunluk 

açisindan kontrol etme yükümlülügü vardir. Bu konuda gerekli çekinceleri tasima senedine kayit 
imkani da vardir. Bu çerçevede en azindan görünüs itibari ile gerekli inceleme yapilarak esya teslim 
alinmak gerekir. Aksi halde karine olarak esyanin senet ve sözlesmeye uygunlugu kabul edilecektir 
(P.Ruitinga, “Onus of Proof And Liability-Some Notes As to Articles 8, 9, and 10 of the CMR 
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Havayolu tasimalari bakimindan ise sorumluluk düzenlemeleri içinde m.18’deki 

sorumluluk sebepleri, m.21/2’deki müterafik kusur bakimindan ispat külfetine iliskin 

hükümler yer almakta; ayrica diger sorumluluk hükümlerinde de buna benzer ispat 

külfetinin kimde oldugu hususunda düzenlemeler vardir. Deniz yolu tasimalari 

bakimindan gerek HK ve gerekse LK ile LVK’da ve karma tasimalara iliskin BM-

CK’da özel olarak ispat külfeti ile ilgili bir düzenlemeye gidilmemistir.  

Genel olarak konvansiyonlarda sorumluluga iliskin düzenlemelerden ispat 

külfetinin kimde oldugu anlasilabilmektedir. Bu noktada esyanin ilgilisi esyada vaki 

hasar ve/veya ziyai ve bunun tasima sürecinde meydana geldigini ortaya koyacaktir. 

Bütün konvansiyonlar açisindan esyanin teslim alindigi sekilde teslim edilmemesi bu 

süreçte meydana gelen zarar için karine teskil edecektir84.  

Dava ve talepte bulunan esyanin ilgilisinin tasimaya verilen esyanin tasimaya 

verildigi nitelik ve/veya niceliklerde teslim edilmedigini ya da hiç teslim edilmedigini 

dolayisi ile zarar sebebi olan ziya ve/veya hasari ispati gerekir. Bundan sonra tasiyici 

kurtulus sebeplerine dayanacak ve bunlarin varligini ispat külfeti altinda olacaktir85. Bu 

noktada bir inci grup kurtulus sebeplerinin ve illiyet baginin birlikte ispati ile tasiyici 

sorumluluktan kurtulabilecek iken; ikinci grup kurtulus sebeplerini ispatlasa bile esyanin 

ilgilisi kurtulus sebebi ile zarar arasinda illiyet baginin olmadigini ispatlarsa sorumlu 

kalmaya devam edecektir. 

Deniz tasimalari bakimindan sefere elverissizlik iddiasinda bulunan esyanin 

ilgilisi elverissizligi ve zararla arasinda illiyet bagini ispat etmek durumundadir. Bundan 

sonradir ki; tasiyan gerek kendisi ve gerekse adamlari ve yardimcilarinin elverisliligi 

temin için gerekli özeni gösterdigini ispatla yine sorumluluktan kurtulma imkanina sahip 

olacaktir86. 

                                                                                                                                                                                               
Convention”, International Carriage of Goods By Road (CMR), General Editor Jan Theunis, 
Published Under the Auspices of The International Road Transport Union, London, 1987, s.46). 

84  COTIF-CIM m.11§3, m.35; CMR m.9, m.17; VK m.11, m.18/1; HK m.5, m.15; BM-CK m.8, m.16. 
85  The Hellenic Dolphin, Q.B., (Admiralty Court), 1978-2 Lloyd’s Rep. s.339. 
86  Tetley, Cargo , s.47; Özdemir, a.g.e., s.20. 
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Tasima senedinde yazili kayitlarin karine olma özelliginin aksini ispat külfeti 

gene l olarak tasiyici üzerindedir. Yargilamayi yapan merci bu konuda tasiyicinin her 

türlü delilden yararlanmasina izin vermek durumundadir. Zira, burada bir olgunun tespiti 

söz konusu olmaktadir87. Ancak özellikle emre yazili tasima senetlerinin söz konusu 

oldugu durumlarda senedin iyi niyetli üçüncü kisilere devredilmesi söz konusu ise 

tasima senedi artik tartismasiz bir sekilde esyanin tasiyiciya teslimi ve tasima 

sözlesmesinin içerigi bakimindan kesin delil olarak degerlendirilmelidir 88. Devir 

edilmesi ile emre yazili konismento ve tasima senedine baglanan bu kesin karine 

fonksiyonu sadece üçüncü kisi açisindandir. Alt iliskiye göre tasiyici rücu yoluyla 

gönderene basvurarak aksini iddia ve ispat edebilecektir. 

Ispat külfetinden kasit, uyusmazligin ne sekilde oldugunun kabul edilebilir 

ölçüde ispat vasitalari ile sunulmasidir. Zorunlu olarak kesin ve net bir sekilde mahkeme 

huzurunda ispat vasitasi sunulmasi sarti aranmaksizin kabul edilebilir delillerle ispat 

yeterli görülmelidir 89. Bu çerçevede sunulan delillere de her asamada süphe ile bakilmali 

ve aksini ispat imkani olup olmadigi arastirilmalidir. 

Özellikle zarar sebebi olan hasar ve/veya ziyain taraflarin birlikte kabule ettigi 

bilirkisilerce tespit edilmesi halinde, zararin miktarinin kabul edilmesi gereken delillerle 

ispatlandigi sonucuna varilmalidir. Fakat bu noktada ilgili konvansiyonun varma ya da 

gönderme yeri esya degeri kriterlerine uygun davranilmasi arastirilmalidir. Tek tarafli 

olarak yaptirilan bilirkisi incelemeleri ve zarar tespitleri, aracin elverisliligine iliskin 

raporlar ve sertifikalara kati delil nazari ile bakilamaz. Bunlarin dogrulugu ayrica 

arastirilmalidir. 

Uluslararasi tasima konvansiyonlarinin maddi hukuk olarak uygulanmasi 

yaninda; ispata iliskin getirilen spesifik düzenlemeler göz ardi edilmemelidir. Karineler 

ve aksini ispatla ilgili sorumluluk düzenlemelerine uyulmalidir. Bunlara ek olarak; 

                                                                 
87  Bütün uygun düsebilecek delillerin mahkemece kabul edilmesi ve prima facie evidence seklinde 

olusan karinelerin gerçekligi arastirilmalidir (Advocate General of Ceylon v. Scindia Steam 
Navigation Co. 1961-2 Lloyd’s Rep., s.173). 

88  LK’da olmamakla birlikte LVK m.3/4’e eklenen son cümle  ve HK m.16/3-b’de bu husus özel olarak 
düzenlenmistir. 

89  Tetley, Cargo , s.52. 
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yargilamayi yapan merci, ispata iliskin kendi usul hukuku prensiplerini de dikkate 

almaktan kaçinmamalidir90. Taraflarin delil sözlesmesi yapip yapamayacagi hususunda 

özel hüküm bulunmamakla birlikte; ilgili konvansiyonun emredici yapisina uygun delil 

sözlesmeleri ulusal usul hukukuna göre degerlendirilmelidir.  

Ilgili konvansiyon hükümleri yaninda, yargilamanin yapildigi yer usul hukuku da 

taraf iddia ve savunmalarinin ispatinda önemli rol oynamaktadir. Bu çerçevede Türk 

hukuku bakimindan uluslararasi tasimalara iliskin ticari davalarda TTK’daki 

düzenlemeler yaninda HUMK’daki hükümler uygulanir. Özellikle bu noktada ticari 

defterler (TTK m.82 vd .), fatura ve teyit mektuplari (TTK m.23) ve hususiyetle TTK 

m.1443’te sayilan belgeler özel ispat vasitalari olarak burada da kullanilacaktir.  

5. DAVA VE TALEP HAKLARININ DÜSMESI  

5.1. Genel Olarak 

Inceleme konusu edilen her konvansiyonda tasima süresi sonunda esyanin 

itirazsiz tesellümü halinde tasima sözlesmesinin geregi gibi ifa edildigi karine olarak 

kabul edilmektedir 91. Bu çerçevede ziya ve/veya hasar bakimindan ihbar süreleri 

getirilmekte ve bu sürelere uyulmamasina belirli sonuçlar baglanmaktadir. Bu süreler 

özellikle kismi ziya ve hasar halinde büyük önem tasimaktadir. Bildirim sürelerine 

uymama, dava ve talep haklarinin kullanilmasini engellemekte bu haklarin düsmesine 

neden olmaktadir. Bu nedenle ihbar sürelerine uyulmamasinin bu denli agir sonucu 

karsisinda  istisnalar da taninmis ve yerinde olarak her süre geçmesi dava ve talep 

haklarinin düsmesine sebep olmamaktadir.  

Ayrica; VK, LK ve LVK düzenlemelerinin getirdigi dava açma sürelerinin  hak 

düsümü süreleri olarak düzenlendigi gözlenmektedir. Hak düsümü sürelerinin geçmesi 

de dava ve talep haklarini düsürücü etki göstermektedir.  

                                                                 
90  Özdemir, a.g.e., s.21. 
91  TTK m.788 bakimindan benzer düzenleme ve uygulama örnekleri için bkz. Atalay, a.g.e., s.223 vd. 
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5.2. Bildirim Sürelerine Uyulmamasi  

5.2.1. Genel Olarak 

Kural olarak, bütün konvansiyonlarda hasar ve kismi ziya açisindan bildirim 

süreleri öngörülmektedir. Bu sürelere uyulmamasi genellikle talep ve dava haklarinin 

düsmesi sonucunu dogurmamakta; tasiyici lehine esyanin tam teslimine iliskin karine 

olusturmaktadir 92. Ziya veya hasarin varliginin daha önceden taraflarca tespit edilmesi 

halinde ise böyle bir bildirime gerek bulunmamaktadir. Bir kisim hasarin taraflarca 

tespit edildigi diger bir kismin ise iddia edildigi durumlarda idd ia olunan kismin ayrica 

ispatlanmasi gerekir93. Görüldügü gibi, bu sürelere uyulmamasi talep haklarini ortadan 

kaldirmamaktadir94. sadece COTIF-CIM ve VK düzenlemesi bu kuralin istisnasini 

olusturmaktadir. Buna karsin, diger konvansiyonlar açisindan da sürelerin geçmesinin 

                                                                 
92  Bu karinenin aksi ispatlanabilir. Mahkemece sadece bildirim sürelerine uyulmadigindan dolayi 

davanin red edilmeyip, esyanin ilgilisine esyada olusan zararin teslimden önce meydana geldigini ispat 
etme hakki taninmalidir. Ancak bu konuda Yargitay aksi yönde kararlarda vermektedir. Yarg. 11. HD., 
01.04.2004 tar., 2003/8616 E., 2004/3413 K., sayili karari: “…tasinan emtianin hasarli olarak veya 
bozuk olduguna dair herhangi bir serh konmadan teslim alindigi, tasimadan dolayi emtianin 
bozulduguna yönelik faksin CMR Konvansiyonu’nun 30 ncu maddesindeki sürelere uygun çekilmedigi 
gerekçesiyle, davanin reddine karar verilmistir .” (karar elden alinmistir). Deniz tasimalari ile ilgili 
olarak da; Yarg. 11. HD., 18.11.1993 tar., 1992/6792 E., 1993/7535 K. sayili karari: “Davali 
tasiyiciya, TTK.nun 1066/1-2 maddelerde belirtildigi sekilde yapilmis bir ihbar olmadigi gibi usulünce 
yetkili makamlara yaptirilmis bir noksanlik tespiti de yoktur…Bu itibarla, davaliya usulünde yapilmis 
bir ihbar ve yetkili mercilere yaptirilmis bir tespit olmadigi halde noksanliktan sorumlu tutmak dogru 
degildir.” (Kazanci Içtihat Bilgi Banakasi) ifadeleri ile ihbar ya da tespiti sart kosmaktadir.  

93  Yarg. 11. HD., 28.01.1992 tar., 1990/5094 E., 1992/536 K. sayili karari: “…nakliyat poliçesi ile 
sigortali merdanelerden 4 adedinin tasima sirasinda hasarlandigindan dolayi sigortaliya ödedigini 
belirttigi tazminati davali tasiyicidan rücuen tahsilini istemis olup, mahkemece hasarin tasima  
sirasinda meydana geldiginin kanitlanamadigi gerekçesiyle dava reddedilmis ise de, 14.4.1988 tarihli 
kargo raporunda 1 adet merdanenin kirik ve ezik tahliye edildiginin belirtilmis olmasina ve kargo 
raporunu davalinin acentesinin de imzalamis bulunmasina ve artik davali tasiyicinin 1 adet merdane 
yönünden T.T.K. 1066/fikra son hükmünden istifade edemeyecek olmasina ve konsimento da malin 
faturasina atif yapildigindan T.T.K.nun 1114 maddesinin tatbik yeri olmayip gerçek zarar saptanarak 
buna göre bir karar verilmesi gerekirken… ” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi) ifadeleri ile yerel 
mahkeme kararini bozmustur. Söz konusu TTK uygulamasi ilgili konvansiyonlar açisindan da aynen 
geçerlidir.  

94  Yarg. 11. HD., 30.11.2004 tar., 2252 E., 11719 K. sayili karari: “Davali vekili, CMR. 
Konvansiyonunun 30 ncu maddesi hükmü geregince, belirli süre içinde hasar tespiti ve ihbari 
yapilmadigini, müvekkilinin mali aldigi sekilde teslim etmis sayildigini savunarak, davanin reddini 
istemistir. Mahkemece, hasar ihbarinin süresinde yapilmadigi gerekçesiyle davanin reddine dair 
verilen karar… bozulmustur…” (karar elden alinmistir)  ibareleri ile hakli olarak bu sürelerin hak 
düsümü süresi olmadigi ortaya konulmustur. 
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sorumluluktan kurtarici rolü, aksinin ispati mümkün ama iyice zorlasmis bir karine 

olmakla dava ve talep haklarinin düsmesi basligi altinda ele almaktayiz. Açik ve gizli 

hasar ve kismi ziya olmasina göre süreler farklilik göstermektedir95. Tam ziya halinde 

ise artik bildirime gerek yoktur. Bildirim sürelerine riayetsizlik, demiryolu tasimalarinda 

hak düsürücü süreler gibi  re’sen mahkeme tarafindan dikkate alinmak gerekecektir96. 

Zira, burada süreler hakkin düsmesine neden olmakla hakkin varligi ya da yoklugu 

mahkemece incelenecektir. Diger konvansiyonlarda ise tasiyici tarafindan bu iddia ileri 

sürülmekle lehine karine elde etmis olacaktir. 

5.2.2. COTIF-CIM  

COTIF/CIM m.57§1 geregi esyanin hak sahibi tarafindan teslim alinmasi; kismi 

ziya, hasar ve gecikmeden kaynakli tasiyiciya yöneltilebilecek her türlü talep hakkini 

düsürmektedir 97. COTIF-CIM m.57§2 uyarinca esyanin disindan anlasilamayan hasar 

ve/veya ziya hallerinde dahi bu nevi zararlarin tesellümden itibaren en geç yedi (7) gün 

içinde tasiyiciya bild irilmesi sarttir. Sürelere tatil günü de dahil ancak tesellüm gününü 

takip eden günden baslayacaktir. Bu sürenin son günü resmi tatil gününe rastlar ise o 

zaman sonraki ilk is günü süre dolmus sayilacaktir98. Teslime böylesi haklari düsürücü 

bir sonucun baglanmasi ve siki kurallara baglanmis olmasinin gerekçesi agir sorumluluk 

sartlari altinda olan demiryolu isletmesinin hukuki durumunun bir an önce açikliga 

kavusturulmasi olabilir99. Buradaki manada bir teslimin olmasi için hak sahibince 

                                                                 
95  Demirsoy; bildirim süreleri içinde zararin ihbar edile cegini belirtmektedir (Demirsoy, a.g.e., s.92). 

Kanaatimizce burada bildirilecek olan zarar sebebi hasar ve/veya ziya olup; zararin ne oldugu 
konusunda bir bildirim sart degildir. 

96  Yarg. HGK, 10.10.1962 tar. T/64 E. ve 34 K. sayili kararinda her ne kadar TTK m.1067’de düzenlenen 
sürenin hak düsümü  süresi olduguna iliskin ise de; TTK m. 788’de yer alan bildirim süreleri ile ilgili 
açiklamalarda da bulunmakta ve bu sürelerin tazmin talep hakkini kaldirdigini belirtmektedir (Batider, 
C.II, S.3, s.503). Ayni yönde: Arkan, Kara Tasimalari , s.202; Demirsoy, a.g.e., s.92. 

97  Türkçe çeviride “demiryoluna karsi açilmis her davayi sona erdirir.” seklinde yapilan çeviri hatali 
olmustur. Açilmis davanin düsmesi yaninda dava açma hakki hatta talep hakki da düsmektedir. 
Ingilizce metinde geçen “… shall extinguish all rights of action against the railway arising from the 
contract of carriage…” ibarelerinden anlasilmasi gereken, sadece davanin degil buna iliskin her 
hakkin düsmesidir. 

98  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.172. 
99  Arkan, Kara Tasimalari , s.198 -200; a.y., Demiryolu Tasimalari, s.165.   
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esyanin dogrudan veya dolayli zilyetliginin gönderilen tarafindan devir alinmis olmasi 

gerekir 100. Çünkü esyayi inceleme ve ona göre ihbarda bulunma imkanina o zaman 

kavusmaktadir.  

Esyanin disindan sayma, koklama, dinleme, etraflica bakma gibi yollarla 

anlasilmayan hasar ve/veya kismi ziyain varligi mümkündür. Bu durumda da esyanin 

kayitsiz sartsiz teslim alinmasi ile dava ve talep haklari düsmeyecektir 101. Esyanin 

gerçek durumunu anlayamayacak durumda olan gönderileni korumak için COTIF-CIM 

m.57§2 b.b)’de özel bir düzenleme getirilmistir.  

Kayitsiz sartsiz teslimi müteakip, ziya ve/veya hasarin ögrenilmesinden itibaren 

derhal COTIF-CIM m.52 hükmünce bir tespit tutanagi düzenlenmesi için gönderilen 

tarafindan basvurulacaktir. Bu basvuru, teslimden itibaren en geç yedi (7) gün içinde 

yapilmak gerekmektedir. Ayrica esyanin teslimden önce ve tasinma esnasinda hasar 

ve/veya ziyaa ugradigini ispat külfeti de yine gönderilen üzerindedir. Iste bu ikinci sart 

gönderilen açisindan güç bir sart olarak getirilmis gözükmektedir. Zira esyanin 

tasiyiciya teslimi ile tasiyicinin esyayi gönderilene teslimi arasinda hasar ve/veya ziyain 

meydana geldigini ispatlayamadikça gönderilen sonra kesfettigi bu kötü duruma 

katlanmak zorunda kalmaktadir. Tasiyicinin ihtirazi kayit koymaksizin hamule senedini 

ve esyayi teslim almis olmasi iddiasi ile buradaki hak sahibinin iddiasi ispat 

edilemeyecektir. Çünkü, bu gizli hasar veya ziya hali onun gözetimi sirasinda da fark 

edilmemis olabilir102.  

Esya varis garina ulastiktan sonra yeni bir tasima sözlesmesi ile kendi hakimiyet 

sahasindan hiç çikmadan baska bir yere ayni tasiyici tarafindan ulastirilacak olursa; 

COTIF-CIM m.38 §1 uyarinca ileride tespit olunacak kismi ziya ve hasarlarin bu sonraki 

tasima sözlesmesinin ifasi sürecinde meydana geldigi var sayilmaktadir. Bu çerçevede, 

esya hiç teslim edilmeksizin ilk sözlesme sona ermis olmakta ve ikinci sözlesme 

                                                                 
100  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.166. 
101  Bu durumda bildirim süreleri imkani söz konusu olacaktir ( Sözer, TSHK Hükümleri, s .62-63). 
102  Bu durumda esyanin hasarsiz ve tam olarak tasiyiciya teslimine iliskin tanik dahi dinletilebilecektir 

(Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.172).  



 
 
 

362 

sürecine iliskin bir karine olusturulmaktadir 103. Ancak burada olasi sorumlulugun 

düsmesini engellemek için COTIF-CIM m.57§3 ile esyanin tekrar tasinmasi halinde ilk 

tasimanin ifasi sirasinda meydana gelen hasar ve kismi ziyadan tazminat hakkinin 

düsmesi, sonraki tasimadan sonra teslimin gerçeklestigi anda gerçeklesebilecektir.  

Teslim ile sadece sözlesmesel degil COTIF-CIM’e dayali tüm talep haklarinin 

düsmesi söz konusudur. Zira, COTIF-CIM m.51§1 açikça tasiyiciya yöneltilecek tüm 

tazminat taleplerinin COTIF-CIM kosullarina tabii oldugunu hükme baglamistir. Bu 

çerçevede haksiz fiilin COTIF-CIM’den kaynakli bir talep hakki bahsettigi durumlarda 

teslimin bildirimsiz  yapilmasi ve sürenin geçmesi bu talep haklarini da düsürecektir 104.  

5.2.3. VK  

Uluslararasi havayolu tasimalari bakimindan bagaj ve esya tasimalarini birlikte 

düzenleyen VK m.26/1 esyanin, teslim almaya yetkili kisi veya temsilcisi tarafindan 

itirazsiz tesellümü halinde hava yük senedine göre ve iyi halde teslim edildigine karine 

teskil etmektedir105. Bu husus özellikle hasar ve fark edilmeyecek ölçüde az olan kismi 

ziya hali için önem arz etmektedir 106. Eger esya teslim alindiktan itibaren bagaj için yedi 

(7) gün, esya için ondört (14) gün geçirilir ve bu süre içinde her hangi bir hasar ve ziya 

bildirimi yapilmazsa; tasiyiciya hilesi dis inda107 sorumluluk yöneltilemez108. Burada söz 

konusu itirazin VK m.26/3’te belirtilen sartlari tasimasi, baska bir ifadeyle ya hava yük 

                                                                 
103  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.167. 
104  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.168-169. 
105  Tesellüme yetkili kisiye teslim sart olup, teslim ile karine dogmaktadir (Clarke, Air Carriage, s.171). 
106  Hasar halinde ihbari dava sarti olarak arayan ve fakat kismi ziya halinde ise ihbarin sart olmadigi 

görüsünün egemen oldugunu beyan eden  Sözer; VK m.26/2 lafzindan hareket etmektedir (Sözer, 
TSHK Hükümleri, s.63, dn.173). Oysa kismi ziya halleri olarak gösterilebilecek ve hemen fark 
edilemeyen zayiatlarin da bu kapsamda ele alinmasi diger tasima yöntemlerine iliskin 
konvansiyonlarla uyumlu olacaktir. 

107  VK m.26/4’te belirtilen hile konvansiyonda tanimlanmamistir. Ancak bunu ispat külfeti esyanin 
ilgilisinin üstündedir (Clarke, Air Carriage , s.179). 

108  Gecikme halinde bu itirazin esyanin tesliminden itibaren en geç yirmi bir (21) gün içinde yapilmasi 
hükme baglanmistir. Burada gecikmenin sebep oldugu hasar açisindan da bu süre uygulanabilecektir 
(Deniz Kaner,Gecikme Zararlari, s.140). VK m.26/2’in Türkçe çevirisinde yirmi bir günlük (21) 
süre, yirmi (20) gün olarak gösterilmistir. Bu noktada Türkiye açisindan gecikme halinde kabul 
edilecek olan süre yirmi (20) gündür (Türkç e metin için bkz.Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.526).  
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senedi üzerine yazilmak suretiyle yapilmasi ya da ayri yapiliyorsa yazili yapilmasi 

gerekmektedir. Önemli olan yazili itirazin bu sürede yapilmasi (gönderilmesi) ve itirazin 

içeriginde mesnet hasar ve/veya ziyain belirtilmis olmasidir109. Bu sürelerden önce ve 

hatta tasima sürecinde ihbar yapilmis ise; artik yeni bir bildirime gerek olmaaycaktir110. 

Itirazin tasiyiciya varmasinin bu süre içinde olmasi VK m.26/3 hükmü karsisinda 

aranmayacaktir. Ancak itirazin gönderildigi vasita geçerli bir vasita olmali; kaybi ya da 

ulasmamasi riski tasiyicinin üstünde kalmalidir 111. 

VK açisindan, görüldügü üzere, hasar ve kismi ziya halinde; itirazs iz tesellümden 

itibaren söz konusu ondört (14) günlük sürenin de itirazsiz geçirilmesi dava açma 

hakkini ve takibat yapilmasini engelledigi için, mutlak olarak tasiyiciyi sorumluluktan 

kurtarici niteliktedir112. Özellikle kismi ziya söz konusuysa ve zayiat bir esya partisinin 

tamamini kapsamiyorsa her halükarda ziyain ihbar edilmesinin sart oldugu ileri 

sürülmektedir113. Bu görüs bir tasima sözlesmesine göre,  tek bir senede baglanmis 

birden çok ünite telakki edilen ve ayri tasinan esyalar açisindan yerinde gözükmektedir. 

Zira burada tamami zayi olan esya , sözlesme bakimindan halen bir kismi ziya 

konusudur. Buna karsin  Clarke; hakli olarak tek senede baglanmis esya ünitelerinden 

birinin tamamen ziyai ya da farkli senetlerle tasinan esyanin tamamen ziyai seklinde 

gerçeklesen kismi ziya hallerinde sürelere baglanmis itiraz zorunlulugunun aranmamasi 

gerektigini savunmaktadir. Yazar; bu durumda söz konusu ziyai belirtilen esya için tam 
                                                                 
109  Mücerret yazili ya da sözlü itiraz esyanin sözlesmeye uygun tesellümüne iliskin karineyi ortadan 

kaldirmaz (Clarke, Air Carriage, s.173). 
110 Yarg. 11.HD., 19.02.2002 tar., 2001/11076 E., 2002/1393 K. sayili karari: “Davaya konu tasimayla 

ilgili hava yük senedi, Istanbul-New York arasi tasimayla ilgili olarak 15.10.1997 tarihinde 
düzenlenmis, ayni tarihte varis yerindeki ithalat trafigi bölümü yetkilisi Lorraine Vizzare imzasi ile 
davali sirkete 9 karton dis kutunun islanmis oldugu ihbari yapilmistir. Bu tarihte yük aliciya teslim 
edilmedigine göre, tasima henüz tamamlanmamis durumdadir. Bu ihbar yük henüz depoya dahi 
alinmadan yapilmistir. O halde ihbarin tasima isleminin disinda üçüncü bir sahisça yapilmasi söz 
konusu olamaz. Esasen davali dayanagi olan 21.10.1997 tarihli teslimat belgesinde dahi hasara dair 
ihtirazi kayit yer almaktadir. Bu nedenlerle mahkemece, Varsova Konvansiyonu'nun Lahey Protokolü 
ile degisik 26/2. maddesinde öngörüldügü sekilde süresinde ihbar yapildiginin kabulü ile davadaki 
diger hususlarin incelenmesine geçilmesi gerekirken…” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi). Bu sekilde 
yapilan bildirimlerde bildirimi yapan esyanin ilgilisi nam ve hesabina hareket etmektedirler.  

111  Clarke, Air C arriage, s.179. 
112  Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.189; Deniz Kaner, Ihbar Mükellefiyeti, s.52-53; a.y., Gecikme 

Zararlari, s.140; Arslan, Tekinay Armagani , s.112. 
113  Deniz Kaner, Ihbar Mükellefiyeti , s.53. 
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ziya telakki etmektedir114. Burada zayi olan esya tamamen zayi olmakla ihbara gerek 

kalmaz115. Özetle ilk görüsle birlikte bu görüsü tamamlayacak olursak, bir ünite esyanin 

tam ziyai veya tam parti tasinan esyanin ziyai halinde bildirim sartinin aranmayacagi 

sabittir 116. Sonuç olarak, kismi ziya halinde ihbar mükellefiyeti tartismali kalmakta ise 

de genel kabul hasar halinde ihbarin zorunlu olmasi seklindedir. 

VK m.26/4’te getirilen hile halinde bildirim sürelerinin geçmesinin önemi 

yoktur. Ancak burada kasit ve agir kusur yetmemekte tasiyicinin hile ile bildirim süreleri 

içinde esyanin ilgilisinin hasar ve/veya ziyai ögrenmesini engellemis olmasi sarti 

aranmaktadir117. Bu hususta hilenin varligi ulusal hukuka göre tespit olunacaktir. 

5.2.4. Diger Konvansiyonlar 

Uluslararasi karayoluyla esya tasimalari bakimindan CMR m.30’da gönderilenin 

esyayi kontrol etmeden ya da hasar ve/veya ziyain açikça görüldügü hallerde teslim 

aninda118 yahutta açikça tespit edilemeyen hasar ve ziya halinde teslim anindan itibaren 

yedi (7) gün geçmekle her hangi bir bildirim yapilmazsa; esyanin tasima senedi 

düzenlenen hallerde tasima senedine göre teslim ile tasimanin gerçeklestigine karine 

                                                                 
114  Clarke, Air Carriage, s.176-177. 
115  Ayrica teslimden önce tasiyici tarafindan ziya veya hasarin meydana geldigine iliskin kabulü olmasi 

halinde de, artik ihbar mükellefiyeti yoktur. Yarg. 11. HD., 26.01.2004 tar., 2003/5942 E., 2004/702 
K. sayili karari: “…davali Türk Hava Yollari’nin 24.10.2000 tarihli yazisinda noksanligin kendi 
tasima kesitinde meydana geldigini kabul ettigi, Varsova Konvansiyonu’nun 26 nci maddesine göre 
aliciya kayip mallara iliskin ihbar mükellefiyeti yüklenmedigi, davali Türk Hava Yollari’nin sinirli 
olarak sorumlu oldugu…” (karar elden alinmistir).    

116  Buna karsin Yargitay kismi ziyain niteligini tartismaksizin açikça noksan teslim halinde ihbar 
mükelefiyetinin aranmayacagina hükmeden yerel mahkeme kararini onamistir (Yarg.11. HD., 
12.04.2004 tar., 2003/9472 E., 2004/3832 K. sayili karari: “…Varsova Sözlesmesi, Lahey Protokolü ve 
bunu degistiren 4 nolu Montreal Protokolü hükümleri uyarinca, noksan teslimatta gönderilen veya 
teslim alinan ihbar yükümlügünün bulunmadigi …” (karar elden alinmistir).  Böylece, Yargitay 
uygulamasindan lafza siki bagli kalarak sadece hasar halinde ihbar mükellefiyet arandigi 
anlasilmaktadir. Yarg.11. HD., 23.11.2004 tar., 11763 E., 11402 K. sayili karari: “Varsova/Lahey 
Konvansiyonu’nun 26. maddesindeki ihbar yükümlülügünün sadece hasar haline iliskin oldugu, somut 
olayda ihbara gerek bulunmadigi, konvansiyonun 22/A-3 maddesine göre hava tasiyicisinin sinirli 
sorumlu oldugu…” (karar elden alinmistir).   

117  Clarke, Air Carriage, s.179. 
118  Teslim anindan önce ziya ve hasar mahkeme karari ile delil tespit i seklinde tespit edilmis ise; artik 

ayrica bildirime gerek kalmaksizin TTK m.788/1’de oldugu gibi dava ve talep hakki düsmeyecektir. 
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olusacaktir119. Pazar ve teslim mahallindeki resmi tatil günleri sürelerin hesabinda 

sayilmayacaktir. Yine süre hesaplarinda teslim ve kontrol tarihi de hesaba 

katilmayacaktir. Ayrica bild irimin süresi içinde yazili yapilmasi gerekmektedir. Bu 

çerçevede bildirim yapilmaksizin bildirim süresinin geçirilmesi halinde tasiyicinin 

sorumluluktan kurtulmasi açisindan lehine kanit  olusacaktir. Bu sadece bir karine olup, 

aksi ispatlanabilecegi gibi  asagidaki sürelere uymamadan dogan karineyi ortadan 

kaldiran sebepler de dikkate alinarak degerlendirilmek gerekir. Burada talep ve dava 

haklari düsmemekte, tasiyici lehine karine olusmaktadir.  

LK ve LVK m.3§6’da bosaltma limaninda esyayi teslim almaya yetkili 

gönderilen ya da onun yardimci ve adamlarinca esyanin tesellümünden önce veya 

tesellüm aninda ziya ve hasardan tasiyan, yardimci ve adamlarinin yazili bildirimle 

haberdar edilmesini sart kosmaktadir120. Gizli veya hemen anlasilamayan hasar ve/veya 

ziya hallerinde ise tesellümden itibaren en geç üç (3) gün içinde yazili bildirimde 

bulunulmasi sarttir 121. Eger bosaltma limaninda birlikte ekspertiz yapilmasi söz konusu 

ise artik yazili bildirim sarti aranmaz122. Yazili bildirim ya da ekspertiz incelemesi söz 

                                                                 
119  Kendigelen; “…tasima senedinin teslim almaya iliskin bölümünde kabul anlamina gelebilecek 

herhangi bir imza bulunmadigi gibi …” ifadeleriyle, teslim etmeyi iddia edenin bu durumda, teslimi 
ispatlamasi gerektigini; yoksa ihtirazi kayitsiz teslimden söz edilemeyecegini hakli olarak 
vurgulamaktadir (Kendigelen, Mütalaalar, s.184). 

120  Richardson, a.g.e., s.42; Yarg. 11. HD’nin 05.12.1985 tar., 1985/6758 E. ve 6661 K. sayili kararinda 
ihbar mükellefiyetinin rolü su sekilde açiklanmaktadir: “Bu durumda, teslim borcu, yükün gemiden 
çikarak bordada gönderilene verilmekle, 22.8.1983 günü yerine getirilmis demektir. Hal böyle oldugu 
halde, gönderilenin TTK.nun 1065. maddesi hükmüne göre, mallarin hal ve vaziyetini ölçü, sayi ve 
tartisini tespit ettirmek maksadi ile muayene ettirmedigi ve keza ayni kanunun 1066. maddesi hükmüne 
göre mallarin ugramis oldugu ziya ve hasari tasiyana veya bosaltma limanindaki temsilcisine yazili 
olarak ihbarda bulunmasi gerekirken, ihbar etmedigi anlasilmaktadir. Davali, tasiyicinin mali 
23.8.1983 günü teslim ettigi halde 9 gün sonra 1.9.1983 tarihinde düzenlenen ambar zabit 
varakasinda ve keza teslimden çok sonra 24.10.1984 tarihinde düzenlenen kargo raporunda ve 
18.10.1983 tarihli tutanakta tasinan mallardaki ziya ve hazar tespit edilmis ise de, bu belgelerde 
tasiyici veya temsilcisinin imzasi bulunmadigi anlasilmakla ve binnetice ayni maddenin 3. fikrasi 
hükmü geregince, davali tasiyicinin mallari konsimentoda yazili olan halde teslim ettigi ve mallardaki 
ziya ve hasarin tasima sirasinda meydana gelmedigi yolunda tasiyici lehine karine oldugunun kabulü 
gerekmekte olup…” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi). 

121  Üç günün son günü resmi tatil gününe denk geldigi takdirde ilk çalisma günü sürenin bitmesi kabul 
edilmektedir (Pristam v.  S.Russell and Sons Ltd. Q.B., 1973, s.366; Richardson, a.g.e., s.43). 

122  Ancak bu ekspertiz incelemesinin de belirtilen süreler içinde yapilmasi sarttir. Yargitay herhangi bir 
ihtirazi kayit olmaksizin teslim alinan konteynerlerin teslimden iki ay sonra yaptirilan hasar tespiti ile 
teslimden önce hasarlanmanin ispatlanamayacagini kabul etmistir (Yarg. 11. HD. 04.12.2001 tar. ve 
2001/7490 E., 9561 K. sayili karari, IBD, C.76, S.1, Istanbul, 2002, s.280). Yine, Yarg. 11.HD’nin 
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konusu olmadigi takdirde esyanin bosaltma limaninda konismentoda belirtilen sartlarda 

teslim edildigi yönünde aksi esyanin ilgilisince ispatlanmasi gereken karine olusacak ve 

sorumluluktan kurtulma sonucunu dogurabilecektir. 

HK m.19, açik hasar ve/veya ziya halinde hemen yazili bildirim yerine tesellümü 

takip eden ilk isgününde yazili bildirimi yeterli görmektedir. Yine gizli ve hemen 

anlasilamayan hasar ve/veya ziya halleri için esyanin tasiyiciya teslimini takip eden 

günden baslamak üzere onbes (15) gün içinde yazili bildirimde bulunulmasina cevaz 

vermektedir. Bu sürenin bildirimsiz geçmesi halinde ise tasima konusu esyanin tasima 

belgeleri ve sözlesmeye uygun teslim edildigi yönünde tasiyiciya bir karine 

saglamaktadir. HK açisindan da esyanin teslimi sira sinda bir ekspertiz raporu 

düzenlenmis ve bu raporda hasar ve/veya ziyaa iliskin kayitlar yer almakta ise yazili 

bildirim sarti aranmamaktadir. HK m.19§6’da fiili tasiyiciya yapilan bildirimin akti 

tasiyiciya ya da akti tasiyiciya yapilan bildirimin de fiili tasiyiciya yapilmis sayilacagi 

özel olarak düzenlenmistir.  

Tasiyiciya da bildirim görevi yükleyen HK m.19§7’de; meydana gelen hasar 

ve/veya ziyain niteligi konusunda meydana gelmelerinden itibaren en geç doksan (90) 

gün içinde ya da esyanin gönderilene tesliminden sonra, gönderen veya diger esyanin 

ilgililerine tasiyanin da bildirimde bulunmak zorunlulugu vardir. Aksi halde bildirimde 

bulunmayan tasiyici esyadaki hasar ve/veya ziyain esyanin ilgilisinin kusurundan 

kaynaklandigini ileri sürme hakkini kaybedecektir. Diger bir deyisle, tasiyan tarafindan 

bu bildirim gönderen ve ilgilere yapilmakla onlarin kusuruna dayali savunma 

imkanlarindan yararlanma hakkini elde etmektedir.  

BM-CK m. 24§1, açik hasar ve/veya ziya açisindan HK m.19 ile ayni olup; 

gönderilenin esyayi tesellümünü takip eden ilk isgünü bir bildirim yapilmazsa prima 

facie esyanin karma tasima senedine uygun teslim edildigi yönünde karine 
                                                                                                                                                                                               

03.02.1986 tar., 1985/7691 E. ve 1986/386 K. sayili kararinda “Olayda, mahkemece veya yetkili 
makamca veyahut bu husus için resmen görevlendirilmis bir eksperce yapilmis bir tespit ve süresinde 
yapilmis bir ihbar mevcut degildir. Bu durum karsisinda TTK.`nun 1066/III. maddesi hükmü geregince 
mallarda meydana gelen hasarin davali tasiyanin sorumlu olmayacagi bir sebepten ileri geldiginin 
kabulü zorunludur. Ancak, yine ayni madde geregince davacinin, bu hususun aksini ispat etmek hakki 
mevcuttur” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi) ifadeleriyle sanki ekspertiz ve ihbarin birlikte aranmasi 
gibi bir sonuç çikmakta ise de bu ikisinden biri yeterli ve sarttir. 
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olusacaktir123.  Ancak açik olmayan zararlar için yazili bildirim için taninan süre daha az 

olarak alti (6) gün olarak belirlenmistir124. Eger m.24§3 geregi birlikte ekspertiz 

incelemesi yapilmakta ise artik yazili bildirime gerek yoktur; ancak ekspertiz raporuna 

kayit ettirilmek yeterli olacaktir 125. Bu bildirim süresine ve yazili bildirim sartina 

uymaksizin yapilmayan ihbardan dolayi esyanin ilgilisi talep ve dava hakkini 

kaybedecektir 126. Ayrica tasiyicinin gönderen ya da esyanin ilgilisinin kusuruna 

dayanmasi halinde sorumluluk gerektiren olayin vuku buldugu andan itibaren doksan 

(90) gün içinde gönderene yazili bildirim yapmis olmasi da BM-CK m.24§6 uyarinca 

sarttir. Görüldügü gibi burada tasiyiciya da sorumluluktan kurtulma ya da esyanin 

ilgilisinin sorumluluguna gidilebilmesi için bildirim zorunlulugu getirilmektedir 127.Aksi 

halde tasiyici gönderenin ya da adamlari veya yardimcilarinin kusuruna 

dayanamayacaktir. Buradaki sürelerin son günü bir isgününe denk gelmiyorsa ilk 

isgününe kadar süre uzamaktadir (BM-CK m.24§7). 

Tasiyicinin sorumlulugunu gerektiren hasar ve/veya kismi ziya açisindan talepte 

bulunmak için öncelikli bildirimin sart kosulmasi ve sürelerle sinirlama getirilmesi 

hukuk güvenligi ve tasiyicinin sorumlulukla muhatap olup olmayacagi konusunda daha 

uzun bir süre belirsizlik içinde bekletilmemesi açisindan yerindedir. Ayrica geçecek 

daha uzun bir süre, esyada meydana gelen zarar sebeplerinin tespitini ve böyle bir 

tespitin güvenilirligini zedeleyecek oldugundan böylesi sürelerin tüm tasima 

konvansiyonlari açisindan büyük önemi vardir. Bu nedenle söz konusu süreler gecikme 

zararlari bakiminda daha uzun düzenlenmistir. Gecikme zaten baslangiçtan itibaren 

tasiyicinin bilgisi dahilindedir. Süre sadece esyanin ilgilisi açisindan talepte bulunma 

iktidari süresi olarak fonksiyon ifade etmektedir. Öte yandan, burada esyada vaki hasar 

                                                                 
123  Aksi halde bildirimin zamaninda yapilmamasi tasiyiciya zamaninda ekspertiz yaptirma imkanindan ve 

gerçekten hasar ve/veya ziyain meydana gelip gelmedigini kontrol açisindan imkan vermez 
(Kindred/Brooks, a.g.e., s.130-131). 

124  HK m.19/1’de gizli ayiplar için getirilen 15 günlük süre BM-CK m.24/2’de kisa tutulmustur (Arkan, 
Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.45). 

125  Arkan, Degisik Tür Tasitlarla Uluslararasi Tasima, s.46. 
126  Kindred/Brooks, a.g.e., s.131. 
127  Demirsoy, a.g.e ., s.120. 
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ve/veya ziyaa dayali zarar iddiasi gecikmeden kaynaklansa bile, daha uzun belirlenen  

süreler degil; ziya ve hasara iliskin ihbar süreleri geçerli olacaktir128.  

5.2.5. Taraflar veya Hak Sahibince Hasar ve/veya Kismi Ziyain Teslimden 
Önce Tespiti  

COTIF-CIM m.57§2 b.a c.1) hükmüne göre, demiryolunun saptadigi bir kismi 

ziya veya hasarin varligi iddiasinin hak sahibinin  huzuru ile bir tutanakla tespit 

edilmesini öngören m.52§1 uyarinca tespit edilmesi ya da m.57§2 b.a c.2) geregince bu 

tespit isleminin tasiyicinin bir kusuru ile yerine get irilmedigi veya unutuldugu halde 

önceden hasar veya ziyain varliginin tasiyici ve hak sahibince bilindigi belirli ise talep 

hakki düsmeyecektir. Her hangi bir kusku halinde dahi tasiyicinin gerekli tespiti 

yapmasi,  tutanaga baglamasi ve bir nüshasinin hak sahibine vermesi gerekir (m.52§1). 

Hasar veya ziyain meydana geldigi iddiasinin önceden ileri sürülmüs olmasi sartiyla; 

böyle bir tutanak olmaksizin dahi talep haklari teslimden sonra da kullanilabilir. Söz 

konusu tutanagin hak sahibinin talebiyle veya re’sen düzenlenmis olmasi talep 

haklarinin düsmesi açisindan önemli degildir129. Ancak re’sen düzenleme  halinde 

bundan hak sahibi haberdar edilmezse tasiyicinin kasitli davranisindan söz 

edilebilecektir. Tutanak düzenlenmesi talebi karsisinda tasiyici artik m.52§1 uyarinca 

tutanagi düzenlemek zorundadir. Aksi halde tutanak düzenlenene kadar, hak sahibi 

esyayi tesellümden kaçinmakta hakli sebebe kavusmaktadir (m.28§5). Bu hakki 

kullanmayarak esyayi tesellüm etse bile, dava ve talep haklarini kaybetmeyecektir. 

Talep üzerine düzenlenen tutanak ve tespitlere hak sahibinin katilmamasi halinde 

COTIF-CIM m.52§2 uyarinca ortak seçilmis bilirkisilere tespit yaptirilabilecegi gibi, 

mahkemece bilirkisi atanmasi ve tespit yaptirilmasi mümkündür. Bilirkisice hazirlanan 

tutanakta hasar ve/veya ziya hali tespit olunmussa yine talep ve dava haklari 

                                                                 
128  Kindred/Brooks, a.g.e., s.131. 
129  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.169. 
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düsmeyecektir. Zira, m. 57§2 b.a c.i)’de yapilan atif sadece m.52§1’e degil maddenin 

tümüne olmakla130 ve bilirkisi incelemesi ve tespiti süreçte zorunlu gözükmektedir. 

BM-CK m.24/3 ve HK m.19/3, açikça birlikte ekspertiz incelemesi yapilarak 

tutanaga hasar ve/veya ziyain kayit edilmesi halini ihbar etme sartinin istisnasi olarak 

ayni sekilde saymistir. VK’da, hile disinda, sürenin geçmesi halinde böyle bir tutanak 

imkanindan söz edilmemekte ise de; taraflarca yapilmis tutanak varsa ayrica bir bildirim 

aramak dogru olmayacaktir. CMR m.30/5 geregi taraflar birbirlerine gerekli inceleme yi 

yapmakta kolaylik saglayacaktir. Buradan varilan sonuç taraflarin birlikte inceleme 

tutanagi düzenlemesi halinde ayrica bir bildirim aranmamalidir131.  

LK ve LVK m.3§6 c.3 de bu nevi birlikte tutulan kayitlari ihbar yerine kabul 

etmekte ve ayrica bir bildirimi sart kosmamaktadir. Ayrica gerek esyanin ilgilisi ve 

gerekse tasiyici esyada inceleme yapmak ve bilirkisi tespiti gibi islemler için birbirlerine 

gerekli kolayligi saglamak durumundadir. 

Yargitay ise ; CMR’ye göre yapilan bir tasima ile ilgili olarak, esyanin ilgilisi 

tarafindan tek tarafli yaptirilan bir bilirkisi tespiti ile ilgili olarak COTIF-CIM 

düzenlemesini bir kararinda dogrudan uygulamistir132. Böyle bir uygulama COTIF-CIM 

disinda kabul edilemez. Sürelerin geçmesinin COTIF-CIM’de dava ve talep haklarinin 
                                                                 
130  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.169. 
131  Yarg. 11. HD’nin 02.06.2000 tar. ve 4621 E., 5048 K. sayili kararinda “...trafolardan birinin hasarli 

olduguna iliskin olarak yetkililerce düzenlenen …tarihli tutanagin davalinin aracinin sürücüsünce de 
imzalanmis olmasinin CMR’nin 30/1 maddesine göre davacinin süresinde hasar ihbarinda bulunma 
zorunlulugunu yerine getirmis oldugunun kabulünü gerektirmesine…” seklinde kurulan karar da bunu 
teyit etmektedir (Kendigelen/Aydin, Mevzuat, s.156). Kaldi ki, tutanagin ihbar mükellefiyetinin yerine 
geçmesi kabul edilmeyecek olsa bile tasiyici lehine olusan karinenin aksini böyle bir tutanakla ispat 
mümkün olacaktir.    

132  Daha önce esyanin ilgilisince tek tarafli inceleme yaptirilmasina ragmen ihbarda bulunma sarti 
süresinde olmayan somut bir olaydaki bilirkisi raporunda “… herhangi bir ihtirazi kayit ileri 
sürülmeksizin –tasima senedine göre- 04.05.1995 tarihinde gönderilen tarafindan teslim alinmistir. 
Bununla birlikte 22.05.1995 tarihli hasar tespit raporunda  ise 03.05.1995 tarihinde talep üzerine 
daha önce bosaltilmis yükün incelendigi ve hasarli oldugu tespit olunmustur. Hasara iliskin ihbar ise 
tasiyiciya 22.06.1995 tarihli ihtarname ile yapilmistir…sonradan da süresinde tasiyiciya 
bildirilmediginden talep hakkini kaybettigi...” sonucuna varmistir (Kendigelen, Mütalaalar , s.158). 
Buna karsin,  tesellümden önceki 03.05.1995 tarihli hasar tespit raporunun da dikkate alinmasi 
gerektigi gerekçesi ile bilirkisi raporuna göre verilen karar bozulmustur. Yarg. 11.HD’nin 13.04.2000 
tar., 1999/9770 E., 2000/3003 K. sayili kararinda “davacinin 03.05.1995 günü yaptirdigi ekspertiz 
incelemesi de dikkate alinarak hasil olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken…” 
(Kendigelen, Mütalaalar , s.163-164) ifadeleri ile teslimden önceki esyanin ilgilisinin yaptirdigi tespiti 
ihbarsiz da olsa dikkate almistir. 
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düsmesi neticesini doguran bu agir sonucu ile dengeli ve siki sartlara baglanmis tasiyici 

tarafindan yapilan  tek tarafli tespitin ispat kuvveti diger konvansiyonlarda kabul 

edilemez. Böyle tek tarafli bir tespitin CMR m.30 karsisinda da taraflari baglayici  

hasarli teslimi ispat açisindan yeterli delil olmasi düsünülemez133. Burada, delil olarak 

kabul edilebilecek bilirkisi incelemeleri, hasar tespit tutanaklari ve sair evraklarin 

bagimsiz bir mahkeme marifetiyle veya taraflarin mutabakati ile hazirlanmasi halinde 

artik bildirim geregi kalmayacaktir. Önemli olan zarar sebebi hasar ve/veya ziyain 

varligi konusunda taraflarin mutabakati veya esyanin ilgilisinin yapmasi gereken 

bildirimdir.  

5.2.6. Ziya ve/veya Hasarin Tasiyicinin Kasit Agir Kusur veya Hilesinden 
Kaynaklanmasi 

CMR m.29134, COTIF-CIM m.57 §2 b.d), LVK m.4§5 b.e), m.4bis§4, BM-CK 

m.21 ve HK m.8, uyarinca esyanin kayitsiz sartsiz tesellümüne ragmen meydan gelen 

hasar ve/veya ziya tasiyicinin kastindan veya agir kusurundan meydana gelmis ise bu 

durumda da tesellüm ile sinirlamaya da tabi olmayan dava ve talep haklari düsmeyecek 

ve hatta tasiyici lehine karineler de olusmayacaktir 135. LK ise; benzer bir hüküm 

tasimamaktadir136.  

VK m.26/4 de buna karsin, süreler geçse bile, tasiyicinin hilesine dava ve talep 

haklarinin düsmemesi sonucunu baglamistir Böylece tasiyicinin hilesi, teslim ve 

                                                                 
133  Kendigelen, Mütalaalar, s.168-169. 
134  Yarg. 11.HD., 01.07.2003 tar., 1471 E., 7182 K. sayili karari: “…anilan Konvansiyon'un 29 ncu 

maddesi baglaminda hasarin meydana gelmesinde davalinin "bilerek kötü hareketi" veya "davaya 
bakan mahkemenin karari ile isteyerek kötü harekete esdeger sayilan kusurundan" ileri gelip 
gelmedigi hususlari irdelenmelidir. Mahkeme kararinda hasarin davalinin agir kusurundan 
kaynaklandigi belirtilmis ise de, mahkemece bu hususun irdelenip tartisilmamis ve agir kusurdan 
kastedilenin ne oldugu anlasilmamistir. ” (Kazanci Içtihat Bilgi Bankasi). Tasiyicinin yardimcisinin 
trafik kurallarini açik ihlalinin sabit olma sinda dahi (U dönüsü yapilmaz levhasina uyulmamasi) 
mahkemece kusur arastirmasi gerektigi kanaatiyle verilen bozma kararina katilmamaktayiz. Zira böyle 
bir trafik kurali ihlali dogrudan “bilerek kötü hareket” kavrami içinde sayilmaktadir.  

135  LK’da da böyle bir düzenleme olmamasina ragmen, aksi yönde hüküm de yoktur. Bu nedenle esyanin 
ziya ve hasari bakimindan VK disinda kasit ve esdeger kusur halinde zararin tam tazmininin gerektigi 
söylenebilir (Diamond, a.g.e., s.244). 

136  Bkz.: Ikinci Bölüm 6.1. 
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sürelerin geçmesi ile sorumlulugun düsmesini engelleyici etki gösterecektir. VK’nin 

kusursuz sorumluluk sistemi geregi kasit ve kötüniyetten daha sinirli bir düzenleme 

tercih edilmis gözükmektedir. Hilenin  ne oldugu ve somut olayda varligi mahkemenin 

hukukuna göre belirlenecektir137. 

VK disinda ise, hak sahibinin tasiyicinin kasit veya agir kusurunu ya da hilesini 

ispat etmesi ile sadece sinirsiz sorumluluk ve teslim ile karine olusmasini engellemesi 

saglanmaktadir138. Bu ispat külfetini yerine getirmekte hak sahibinin her hangi bir 

sekilde delil sinirlamasi da yoktur. Bu konvansiyonlarda özel olarak hileden söz 

edilmemis olmasi kasit ve agir kusurun içinde bu kavraminda yer aldigi ve daha agir bir 

kusur olmasindandir. Ancak kasit ve agir kusur halinde sorumluluk sinirlamasini 

kaldiran CMR m.29, HK m.8, LVK m.4§5 b.e) ve BM-CK m.21 düzenlemeleri ihbar 

zorunlulugunu kaldirmamaktadir. Bu konvansiyonlarda, kasit ve agir kusurun ihbar 

sürelerin uzatmaya ya da ortadan kaldirmaya yönelik her hangi bir etkisi yoktur. Zira 

düzenleme ihbar süreleri ile ayni kisimda yer almamaktadir. Ancak kasit ve agir kusur 

nedeniyle tasiyiciya bildirim yapilamamaktaysa bu halin kalkmasini müteakip hemen 

ihbar yapilmali ya da somut hale göre yapilmis sayilmalidir. Bu bakimdan COTIF-

CIM’in bildirimsiz geçen sürelere bagladigi sonuç büyük önemi haiz olacaktir. Diger 

konvansiyonlarda ise tasiyicinin elde ettigi karineyi bertaraf imkani olacaktir.  

5.3. VK Açisindan Hak Düsürücü Sürenin Geçmesi 

Varsova Konvansiyonu’nda zamanasimi süresi yerine hak düsürücü139 süre 

düzenlenmis ve belirtilen süre geçmekle tazminat talep hakkinin düsecegi hususuna yer 

                                                                 
137  Clarke, Air Carriage, s.179. 
138  TTK m.767/1’de öngörülen 1 yillik zamanasimi süresi de 5.fikra geregi, agir kusur ve hile hallerinde 

uygulanamayacaktir (Perçin, a.g.e., s.17).  
139  Ülgen, Sorumluluktan Kurtulma, s.559; Lord McNair, a.g.e., s.235-236; Aksi görüs: Sözer, TSHK 

Hükümleri, s.67; Zeyneloglu, a.g.e., s.171; Clarke, Air Carriage, s.192. Arslan ise görüsünü 
belirtmemekle birlikte sorumluluktan kurtulma sebeplerinden biri olarak bu sürenin geçmesini de 
saymakta ve hak düsümü süresinden yana tavir almaktadir (Arslan, Tekinay Armagani , s.113). 
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verilmistir140. VK m.29/1 açikça varis yerine ulasma ya da ulasmasi gereken tarihten 

veya tasimanin durdugu tarihten baslamak üzere iki (2) yil dava açilmaksizin geçmekle 

tazminat hakkinin düsecegini düzenlemektedir141. VK’da CMR’nin zamanasimi 

sürelerine iliskin düzenlemesinin aksine, bildirim süreleri ya da yazili talepler hak 

düsürücü sürenin baslamasinda etkili olmamaktadir. Bu nedenle süreyi durduran ya da 

kesen sebeplerden de söz edilmeyecektir142. Her ne kadar VK m.29/2, f.1 ile çelisik bir 

sekilde Türkçe çeviride zamanasimi hesabinin lex foriye göre belirleneceginden söz 

ediliyorsa da konvansiyonda süreyi koyan hüküm hak düsürücü süre niteliginde kaleme 

alinmistir. Buna karsin söz konusu sürenin hak düsümü degil de zamanasimi süresi 

oldugu da ileri sürülmektedir143. Aslinda de lege feranda sözlesmeler hukuku genel 

prensiplerine uygun olarak hava tasima sözlesmeleri içinde hak düsümü yerine 

zamanasimi süresi düzenlemesi gerektigi savunulabilirse de144; pozitif hukuk 

bakimindan getirilen düzenleme ve lafzi yorumu hak düsümü süresi öngörmekte ve 

hakkin düsecegini tespit etmektedir145. Getirilen kusursuz sorumluluk; hak düsümü 

süresi öngörülmesi ve tasiyicinin  bir an önce tazmin borcu altinda olup olmadiginin 

belirlenmesi gerekçeleri ile savunulabilir. Öte yandan uluslararasi yeknesak uygulama 

                                                                 
140  TSHK m.131 ulusal tasimalar açisindan da ayni sekilde 2 yillik hak düsürücü süre öngörmektedir 

(Ülgen, Hava Tasima Sözlesmesi, s.228; A. Özdemir, a.g.e., s.139; aksi görüs için bkz.:  Sözer, 
TSHK Hükümleri , s.68). 

141  Ingilizce metindeki extinguished terimi sona ermek, hakkin ortadan kalkmasi, seklinde yorumlanmakta 
ve burada hak düsümü süresine yer verildigi Ingiliz hukukunda da kabul edilmekte ise de Clarke; bu 
görüste degildir (Clarke, Air Carriage, s.192, dn.1202, 1203 ve 1204).  

142  VK m.29/2’de sürenin hesabinda yargilamayi yapan mahkeme hukukuna yapilan atiftan dolayi; hesap 
edilecek bir sürenin varligi dikkate alindiginda buradaki sürenin hak düsümü degil; zamanasimi süresi 
oldugu bu nedenle süreyi durduran ve kesen sebeplerin dikkate alinmasi gerektigi de savunulmaktadir 
(Sözer, TSHK Hükümleri, s.68). 

143  Süre hesaplamasina iliskin lex fori’ye yapilan atiftan hareketle bu sonuca varilmaktadir (Diederiks-
Verschoor, a.g.e., s.89; Sözer, Yolcu Tasimasinda Sorumluluk ,  s.817-818). Kocayusufpasaoglu, 
talep haklarinda kural olarak zamanasimi sürelerinin söz konusu oldugunu; hak düsürücü sürenin ise 
yenilik doguran haklarda söz konusu oldugunu belirtmekte ise de yasal düzenleme ile talep haklarinin 
da zamanasimi yerine hak düsümü süresine baglanmasi da hukuk kurali olarak uygulanmasina engel 
teskil etmeyecektir (Hak düsürücü süre ve zamanasimi tanimlari için bkz. Kocayusufpasaoglu, 
Fasiküller, s.48 vd.). 

144  1999 Montreal Konvansiyonu da m.35’te baslik olarak zamanasimi süresi düzenlemesi getirmis 
gözükmekte ise de madde metni VK m.29 ile ayni olmus ve hak düsümü süresi düzenlemeye devam 
etmektedir. 

145  Sirf sürenin iki (2) yil olmasi nedeniyle bu kadar uzun hak düsürücü süre olmayacagi iddiasi ile 
sürenin zamanasimi süresi oldugu da kabul edilemez (Aksi görüs: Zeyneloglu, a.g.e., s.171). 
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dikkate alinarak bu hususta zamanasimi süresi uygulamasi yoluna gid ilmesi de kabul 

edilebilir. Ancak, böyle bir yeknesak uygulamanin varligi da ileri sürülemez146.  

Burada tespit edilen süre sadece akti veya fiili, ilk ya da müteakip fark 

etmeksizin tasiyiciya ve adamlari ile yardimcilarina yönelen talepler için olup 147; rücu 

davalari açisindan ve sigorta sirketine yönelen talepler açisindan uygulanamayacaktir. 

Ayrica VK m.29’da belirlenen sürenin taraflarin anlasmasi ile daha uzun belirlenmesi 

mümkündür 148. Ancak daha kisa belirlenemez149. Söz konusu süreler içinde gerçek 

sorumlulara karsi dava açilmamis, ya da yanlis kisilere dava yöneltilmis olmasi halinde 

artik gerçek sorumluya karsi da dava yöneltilemeyecektir. Sadece, davalinin sehven 

yanlis gösterildigi anlasilabiliyorsa, tasiyiciya dava yöneltilebilmek gerekir150. Yine 

tasiyicilardan birden fazlasina ya da yardimcilarla birlikte tasiyiciya dava imkani varken 

sadece bir ya da bir kaç sorumlu kisiye dava açilmis ise, süre geçtikten sonra digerlerine 

dava açilamaz.  Burada açilan davada basarisiz olunmasi da önemli degildir. 

5.4. LK ve LVK Açisindan Hak Düsürücü Sürenin Geçmesi 

LK ve LVK m.3/6 bildirim süreleri ile ilgili düzenlemelerden sonra, bir (1) yillik 

bir hak düsümü süresine yer vermistir 151. Bu süre esyanin teslim edildigi ya da teslimi 

gereken günden itibaren baslayacaktir. Düzenleme her halükarda bu süre içinde yargisal 

                                                                 
146  Burada belirlenen süre hakkin içerigindendir, salt bir zamanasimi süresinden söz edilemez. Ancak 

uygulama da farkli kararlar ortaya çikmistir. Bu farkliliklar m.29/2’de lex fori’ye yapilan atiftan 
kaynaklanmaktadir. Ingiliz hukuku açisindan ise hak düsürücü süre uygulamasi esastir (Clarke, Air 
Carriage, s.192, dn. 1202-1206.) 

147  Lord McNair, a.g.e., s.236; Clarke, Air Carriage , s.192, dn.1200, 1201. 
148  Esyanin ilgilisi lehine olmakla, bkz. Clarke, Air Carriage, s.191; Diederiks-Verschoor, a.g.e., s.89. 
149  Böyle bir kisaltma m.23’e aykiri olacaktir (Clarke, Air Carriage, s.191) 
150  Meeson, a.g.e, s.432. 
151  Hak düsümü süresi oldugu sonucuna varan tartisma için bkz. Richardson, a.g.e., s.44; TTK 

bakimindan da hak düsümü süresi oldugu yönünde Yarg HGK 12.12.1964 tar. ve 706 E., 135 K. sayili 
karari ile HGK 10.10.1962 tar. 64 E. 34 K. sayili karari ve bu kararlarin elestirisi için bkz. Sami Okay, 
“Deniz Ticaret Hukuku Içtihad Kronigi”, IÜHFM, C.XXX II, S.2-4, 1966, s.1017; özellikle 1962 
tarihli karar ve elestirisi ile zamanasimi iddiasi için bkz. a.y., “Ticaret Kanununun 1067nci 
Maddesinde Dava Açma Süresinin Mahiyeti-Sukutu Hak Fikri-Tahlil ve Tenkidi”, IÜHFM, C.XXIX, 
S.3, 1963-1964, s.849.  
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basvurunun yapilmasini sart kosmaktadir 152. Ancak LVK buna ek olarak taraflarca zarar 

dogurucu olayin meydana gelmesinden sonra söz konusu sürenin uzatilabilecegi de 

hükme baglanmistir. Açik hükümden dolayi daha önceden yapilan süre uzatmalarina 

cevaz verilmemis gözükmektedir. Süre uzatimina iliskin sözlesme için özel bir sekil sarti 

da aranmamaktadir 153. Bu sekilde uzatilmis sürenin de ayni sekilde hak düsürücü süre 

olarak kabul edilmesi gerekmektedir154. Tasiyanlar arasindaki rücu iliskilerinde de, LK 

açisindan temel bir yillik hak düsümü süresi geçirilmekle rücu davasi açilamayacaktir 155.  

Buna karsin,  LVK m.3/6bis alt paragrafi maddeye eklenmis ve üçüncü kisilerden 

zararin tazmini amaçli yargisal basvurularin süre dolduktan sonra da yapilabilecegi 

hükme baglanmistir. Burada söz konusu üçüncü kisi tasima sözlesmesi disindaki 

kisilerdir. Aksi halde alt tasiyana, yardimci ve adamlara karsi ya da halefiyete dayali 

davalarda da ayni hak düsüm süreleri geçerli olacaktir 156.  

                                                                 
152  Söz konusu yargisal basvuru tasiyana karsi gönderen ya da gönderilen tarafindan baslatilacak olandir. 

Tasiyanin rücuen yöneldigi kisilere karsi açacagi davada bu hak düsümü süreleri söz konusu 
olmayacaktir (Mc Carren & Co. Ltd. v . Humber International Transport Ltd. and Truckline Ferries 
(Poole) Ltd. The Vechscroon, Q.B., Lloyd’s Rep., 1982-1, s.301). 

153  Powles, Act-1971, s.143;. Richardson, a.g.e., s.43; Türk hukuku bakimindan, Yarg. 11.HD, 
30.01.1997 tar., 1996/9075 E. ve 1997/402 K. sayili kararinda da ayni sekilde süre uzatimina iliskin 
husus TTK m.1116 uyarinca konismentoya kayit edilmek gerekirdi seklinde yorumlanmis ise de; MK 
m.2 çerçevesinde süre uzatiminin anlasma ile uzatilmis sayilmasi kabul edilmistir. Böylece varilan 
sonuç dolayli da olsa LVK ile ayni olmaktadir. Önemli olan süre uzatiminin olayin vukuundan sonra 
yapilmis olmasidir (karar metni ve degerlendirme için bkz.: Kerim Atamer, “TTK m.1067-Hak 
Düsürücü Süre-Sürenin Sonradan Uzatilmasi-Mali Mesuliyet Sigortacisinin (P&I Club’in) Temsil 
Yetkisi” Gündüz Aybay’in Anisina, DHD, Y.5, S.1-4, Ocak-Aralik 2000, Istanbul, 2002, s.309, 
s.312).  

154  Hak düsürücü süre kabul edildi mi bu sürenin durmasi ya da kesilmesi de söz konusu olmayacaktir. 
Gerek TTK gerekse LK ve LVK’nin yazilisindan hak düsümü süresi oldugu sabit ise de; bunun 
zamanasimi süresi kabul edilmesi gerekir. Yargitay kararlarinda hak düsümü süresi kabul edildikten 
sonra durma ve kesilmeye cevaz veren uygulamasi da yanlis olmaktadir. Mahkemeye müracaatin bir 
(1) yillik süreye bagli olmasi da onu hak düsümü süresi yapmaz fikri, gerek uygulama ve gerek genel 
kanaate karsi ileri sürülmektedir (Okay, Dava Açma Süresi, s.855; a.y., Içtihad Kronigi , s.1019). 

155 Çaga/Kender, C.II, s.204; Yazarlar bu düzenlemenin eksik oldugunu ancak uygulanmasi gerektigini, 
LVK ile getirilen üç (3) aylik ek sürenin dogru oldugunuda söylemektedirler. Yargitay uygulamasida 
bir (1) yillik sürenin rücu davalarinda da uygulanmasi gerektigi yönündedir.  Yarg. 11. HD, 
04.06.2002 tar., 2461 E., 5763 K. sayili karari: “… bir yillik dava açma süresi hak düsürücü süre 
mahiyetindedir… niteligi geregi hak düsürücü sürenin tasiyanlar arsinda ki rücu davalarinda da 
gözetilmesi gerekir. Burada zamanasimi süresi söz konusu olmadigindan rücu davalarinda 
zamanasiminin ödeme tarihinden itibaren baslamasi kuralinin uygulanma yeri yoktur.” ( YKD, C.28, 
S.10, Ekim 2002, s. 1521-1522). 

156  Yarg. 11. HD’nin 07.04.1995 tar., 1996/3328 E. ve 5110 K. sayili kararinda “…navlun sözlesmesine 
dayanarak pismanlik navlunu alacagini dogrudan tasitandan istemesi halinde zamanasimi (hak  
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LVK’da üçüncü kisilere davanin yöneltilmesi hali de özel olarak düzenlenmistir. 

Burada esas bir (1) yillik süre dolmus ise süreyi tayin edecek hukuk, mahkemenin 

hukuku olmakla birlikte üçüncü kisiden tazmin imkaninin dogdugu andan itibaren üç (3) 

aydan daha az bir süre ilgili hukukla da olsa kabul edilmemektedir157. Genellikle ulusal 

hukuklarda üçüncü kisiye basvuru imkani dogduktan sonra yeni bir süre baslayacak ve 

bu da üç (3) aydan uzun olacaktir158. Ulusal hukuklarda tayin edilmis süre daha uzun 

oldugu sürece o süre uygulama alani bulacaktir. 

Söz konusu hak düsümü süresi; kasit, agir kusur ve baslangiçtaki geminin 

elverissizliginde dahi tasiyicinin sorumluluguna gidilmesini engelleyici niteliktedir. 

LVK özellikle yanlis kisiye esyanin teslimi konusunda tereddütleri bertaraf eder nitelikte 

hak düsümü süresini gerçek gönderilene teslimi gereken zamandan baslayacak sekilde 

kabul etmistir 159. Ayrica hak düsümü zamanasimi tartismalarini bertaraf için madde 

metninde her ne sebeple olursa olsun sorumluluktan kurtulunacak olma “in any event” 

kavramina yer verilmistir 160. Yani sorumlulugun sinirsiz hale geldigi hallerde dahi söz 

konusu hak düsümü süresi içinde gerekli yargisal süreç in baslatilmasi gerekmektedir.  

Bu düzenleme karsisinda sürenin geçmesi yargilama yapan merci tarafindan 

re’sen dikkate alinmasi gereken dava ve talep haklarinin düsmesi sonucunu 

dogurmaktadir161. Ayni süre tasiyicinin yol bedeli talep hakkini kullanmasi için de 

                                                                                                                                                                                               
düsümü) 1 yil olacak tir. O halde rücuen bu alacagini davalidan isterken dayandigi temel neden navlun 
sözlesmesi oldugundan bu davada da 1 yillik sürenin uygulanmasi zorunludur” (DHD, Y.2, S.2-3, 
1997, s.129) seklinde karar ihdasi yerindedir. Burada söz konusu rücu için hukuki mesnedin olmadigi 
yönüyle kararin elestirisi için bkz. Rayegan Kender, “Kararin Degerlendirilmesi”,  DHD, Y.2, S.2-3, 
1997, s.134. 

157  Söz konusu üç (3) aylik süre, ilk tasiyan aleyhine dava ve taleple ilgili hüküm alinmasindan ya da 
taleple ilgili yazili bir basvuru yapilmasindan itibaren isleyecek bir süredir (Richardson, a.g.e., s.44).  

158  Ingiliz hukuku açisindan bu süre genel hükümlere göre bir yildan az olmamakta ve böylece buradaki 
üç aylik süre uygulama alani bulmamaktadir (Powles, Act-1971, s.143). 

159  Diamond, a.g.e., s.231. 
160  Buna karsin Ingiliz  mahkemesi bir kararinda gereksiz rota degisikligi ve özen eksikliginden kaynakli 

baslangiçtaki elverissizlik hallerinin bu kapsamda degerlendirilemeyecegi, bu durumda hak düsümü 
süresinin uygulanmayacagi  yönlü bir karar da vermistir (The Antares, 1987-1 Lloyd’s Rep. s.424). 

161  Hak düsürücü sürelerle ilgili genel bir düzenleme olmadigindan bahisle özellikle TTK m.1067’de 
düzenlenen hak düsürücü süreye BK m.125-140 arasinda yer alan genel ilkelerin uygun düstükçe 
uygulanacagi savunulmaktadir (Kerim Atamer, “Tasiyanin Yükün Zararindan Dogan Sorumlulugunda 
Hak Düsürücü Süre (TTK m.1067)”, Ticaret Hukuku ve Yargitay Kararlari Sempozyumu XIII, 
Bildiriler-Tartismalar, 5-6 Nisan 1996, Ankara, s.128). Buna karsin böyle bir kiyaslama ve hak 
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hakkin düsmesi sonucunu dogurucu niteliktedir. Süre geçtikten sonra davacinin hakkinin 

özü zedelenmektedir162. Artik dava ve talep haklari ile korunmayan bir eksik borçtan da 

söz edilmeyecektir. Buna karsin hak düsümü süresi içinde yetkisiz veya görevsiz bir 

mahkemeye de olsa müracaat gerçeklestirildi mi; yetkili ve görevli mahkemede dava 

görülmesi için mahkeme usul hukuku kurallarina göre hak düsümü süresi dolmus 

sayilmayacaktir 163. Bu asamada ilgili usul kurallarina  göre süresinde davanin yetkili ve 

görevli mahkemeye gönderilmesi yeterli olacaktir. 

6. ZAMANASIMI  

6.1. Genel Olarak  

Zamanasimi, alacak haklarinin  belli bir süre içinde kullanilmamasi sebebiyle 

dava edilebilme niteliginden yoksun kalmasi olarak tanimlanmaktadir164. Buna karsin 

zamanasimi dava edilebilme niteligini dolayli olarak sona erdirmekte, yoksa dava 

edildiginde zamanasimi defi ileri sürülmezse davanin görülmesi gerekmektedir. Bu 

nitelik kaybi alacagi eksik borç haline getirmekte, borcu sonlandirmamaktadir. Ancak, 

dava edilmezden borçlunun zamanasimi definde bulunmasi halinde, dosyaya bu defi de 

girmis ise, mahkeme buna göre karar verecektir. Bu nedenle dava açmakta alacaklinin 

bir menfaat olmayacaktir. Zamanasimina ugrayan sözlesme degil, ondan kaynaklanan 

haklardir 165.  

                                                                                                                                                                                               
düsümü sürelerinin zamanasimi ile açiklanmasi kabul edilemez. Hak düsürücü süreler hakkin özünü 
ortadan kaldirmakta, sadece dava edilebilirligine veya borçluya defi saglamaya degil; hakimin re’sen 
dikkate almasina gerek olan sürelerdi. Sadece, hak düsümü süresinin doldugu iddiasi karsisinda 
alacaklinin MK m.2 çerçevesinde borçlunun iyiniyetinin sorgulanmasina, sürenin dolmasinda 
kötüniyet ve hilesi gibi durumlara bakilarak sürenin dolmasinin hak düsürücü etkisinin sorgulanmasina 
iliskin yazarin görüslerine katilmaktayiz (a.e., s.139). Ayni sekilde: Yarg. 11. HD’nin 01.07.1993 tar., 
1992/4514 E. ve 1993/4879 K. sayili kararinda “Davanin Türk mahkemelerine naklini saglamak için 
sükutu hak veya zamanasimi savunmalarina dayanmayacagini beyan eden davalinin BK’nun 137. 
maddesini ileri sürmesi iyiniyet kurallari ile bagdasmaz.” denilmektedir (a.e., Ek 2, s.159-160). 

162  Clarke, Air Carriage, s.192.  
163  Türk hukuku açisindan HUMK m.193’ göre yetkisizlik veya görevsizlik kararindan itiabren 10 günlük 

süre içinde yetkili ve görevli mahkemeye müracaat ile, geçen süreçte dolan hak düsümü süresinden 
alacakli etkilenmeyecektir (Atamer, Hak Düsürücü Süre, s.142).  

164  Tekinay/AkmanBurcuglu/Altop, a.g.e., s.1030; Oguzman/Öz, a.g.e., s.448. 
165  Oguzman/Öz, a.g.e., s.449.  
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CMR m. 32 açikça bir zamanasimi süresi düzenlemektedir. Bu süre esas itibari 

ile bir (1) yildir. Ancak tasiyicinin bilerek kötü hareket-kast ve mahkemece bilerek kötü 

hareket olarak degerlendirilen kusur hallerinde zamanasimi süresi üç (3) yil olarak tespit 

edilmistir. Bu noktada tasiyicinin agir kusur ve kastinin ne oldugunu tespit önem arz 

etmektedir 166. Agir kusur ve kast esas itibari ile yargilamayi yapan mahkeme tarafindan 

tespit edilecektir. Bu noktada tasiyicinin bizzat kendisinin oldugu kadar yardimci ve 

çalisanlarin kast ve agir kusurlarida ayni nitelikte kabul edilecektir167. 

COTIF-CIM m.58 §1’de, öncelikle zamanasimi süresi bir (1) yil olarak 

belirlenmis; sonra ayrica bazi özel durumlarda uygulanacak iki (2) yillik bir zamanasimi 

süresine daha yer verilmistir168. Sözlesmeden kaynaklanan tüm talepler için bu 

zamanasimi süreler i söz konusu olup; gerek tasiyiciya karsi ve gerekse gönderen ya da 

gönderilene karsi söz konusu talepler hep bu zamanasimi sürelerine tabiidir169. Tasima 

sözlesmesi ile ilgili olmayan taleplerde zamanasimi süresi ulusal hukuka göre 

belirlenecektir 170. Yine haksiz fiile dayali sorumluluk davalarinda da zamanasimi süresi 

ulusal hukuka göre tespit olunacaktir. Burada haksiz fiilden kaynakli dava ve taleplerde 

COTIF-CIM sorumluluk sisteminin uygulanacak olmasi zamanasiminin da 

                                                                 
166  Kendigelen; “Kanaatimizce özel sogutucu araçlarla tasinan bir yükün, üstelik gönderenin talimatina 

ragmen +6 derecede degil, daha soguk bir ortamda tasinmasi ve esyanin donmasina sebep olunmasi 
agir kusur olarak degerlendirilebilir.” ifadeleri ile agir kusurun tespitinin önemini ortaya koymaktadir 
(Kendigelen, Mütalaalar , s.388). Konu olayda ayni dogrultuda gerekçe ile verilen Mersin Asliye 
Ticaret Mahkemesi’nin 16.04.1999 tar. ve 1996/636 e., 1999/194 K. sayili karari, Yarg. 11.HD’nin 
04.10.1999 tar., 1999/5718 E. ve 7479 K. sayili karari ile de onanmistir (Kendigelen, Mütalaalar , 
s.392-393). Yine tasiyicinin yardimcisi konumundaki soförün direksiyon hakimiyeti de agir kusur 
olarak kabul edilmekte ise de (Kendigelen, Mütalaalar , s.399); salt direksiyon hakimiyeti kaybindan 
bu sonuca varilamaz. Bu hakimiyet kaybinin sebebi de arastirilmak gerekir kanaatindeyiz.  

167 Yarg. 11. HD, 21.10.2002 tar., 4923 E., 9359 K. sayili kararinda: “Geçerli neden olmadan emtianin 
alicisina teslim edilmemesi hali, bilerek kötü hareket sayilip, açilacak dava CMR’nin 32. maddesi 
uyarinca üç yillik zamanasimina tabidir. Ancak, emtianin alicisina teslim edilmemesi, gönderenin veya 
alicinin talimati ile olmus ise, bu durum, bilerek kötü hareket olarak kabul edilemez. ” (YKD, C.29, 
S.3, Mart 2003, s.387). 

168  Ulusal tasimalar bakimindan ise bu süre 6 ay gibi kisa bir süre olarak öngörülmüs ve zamanasimi 
süresidir. Baslangici ve sair hususlar ise TTK m.767 sartlarina göre belirlenecektir. Hile ve agir kusur 
hallerinde söz konusu 6 aylik zamanasimi uygulanmayacaktir (Yusuf Kamil Eyüplü, “Demiryolu 
Tasimalarindan Dogan Davalarda Müruru Zaman” Sigorta Dünyasi, Mart-1967, S.87, s.11). 

169  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.207. 
170  COTIF-CIM m.3§6, sözlesme yapma yükümlülügünden kaynakli tazminat davalari ile COTIF-CIM 

m.30§3 uyarinca talimat yetkisi olmayan gönderenin talimatlarini yerine getirmekten kaynakli 
gönderilence açilacak tazminat davalarinda da zamanasimi ulusal hukuka göre tespit olunacaktir.  
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konvansiyona göre tespit olunacagi sonucunu dogurmamaktadir. Zira süre, hakki 

düsüren bir süre olmadigi gibi talep hakkinin bir kosulu da degildir 171. 

COTIF-CIM m. 58§1’de iki (2) yillik zamanasimina tabii özel durumlar sayma 

yolu ile belirtilmistir. Bunlar ise gönderilenden tahsil edilen rambursmani talep hakkinin 

kullanilmasi, demiryolu tarafindan m. 33§6 ya da m.34§6 uyarinca yapilan bir satistan 

elde edilen bedelin iadesine iliskin talep hakkinin kullanilmasi, kasit veya kasta esdeger 

bir agir kusurdan kaynakli eylem ya da eylemsizlikten kaynakli zararin tazmininde talep 

hakkinin kullanilmasi, tekrar tasimanin söz konusu oldugu durumlarda tekrar tasimadan 

önceki süreçte meydan gelen zararin tazminine yönelik talep haklarinin kullanilmasi 

hallerinde zamanasimi süresi iki (2) yil olacaktir.  

HK m.20 ve BM-CK m.25§1’de iki (2) yillik zamanasimi süreleri öngörülmekte 

ve bu sürenin esyanin teslim edildigi gün, kismen dahi olsa teslim edildigi gün ya da 

esyanin teslim edilmesi gereken son günü takip eden günden itibaren baslayarak hesap 

edilecegi hükme baglanmistir. Ancak, BM-CK sürenin baslangicindan itibaren özel bir 

alti (6) aylik süreye yer vermekte ve bu süre içinde ihbar sürelerinden farkli olarak 

talebin ve zararin içerigi hakkinda tasiyiciya yazili basvuru zorunlulugu getirmektedir. 

Iste bu alti (6) aylik süre hak düsümü süresi,  sekli olarak düzenlenmis bir süredir 172. Alti 

(6) aylik süre içinde yapilan bildirim, söz konusu iki (2) yillik zamanasimi süresi içinde 

dava yolu ile tazmin talebinde bulunulacagini ortaya koymaktadir. Buna karsin, bildirim 

yapilmaksizin direkt davanin alti (6) aylik süre içinde açilmasi halinde artik böyle bir 

bildirime gerek kalmayacaktir173.  

Halefiyete dayali dava ve talep haklarinin kullanilmasinda, zarar gören ile zarara 

sebebiyet veren arasindaki zamanasimi aynen geçerlidir. Durmus, kesilmis, ya da islemis 

                                                                 
171  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.208. 
172  Kindred/Brooks, a.g.e., s.133. 
173  Alti (6) aylik süre; tasiyicinin özelligi geregi tasima sürecindeki baskaca tasiyicilara karsi hasar 

ve/veya ziyadan dolayi rücuen tazmin imkani saglayacagindan önemlidir (Kindred/Brooks, a.g.e., 
s.134). 
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oldugu haliyle halefiyetle geçmektedir. Halefiyetin sigortaya dayanmasi ile temlike 

dayandirilmasi arasinda bir fark olmayacaktir174. 

6.2. Zamanasimi Sürelerinin Baslangici 

CMR m.32/1 b.a) uyarinca hasar ve kismi ziya hallerinde teslimden itibaren 

zamanasimi süresi baslayacaktir.  Burada asil olan esyanin kismen zayi olmus veya 

hasarli bir sekilde de olsa esyanin ilgilisine teslim edilmesi geregidir. Esyanin tasiyici 

tarafindan bosaltilarak depo edilmesi halinde teslim söz konusu olmadigindan 

zamanasimi da baslamayacaktir. Buna karsin esyayi kabul etmeyen gönderilenin esyayi 

teslim alip, gönderene ulastirmak için depo etmesi halinde ise süre baslayacaktir175. 

Teslimin fiili ve gerçek bir teslim olmasi gerekmektedir. Teslim engelleri veya esyanin 

gönderilen tarafindan kabul edilmemesi zamanasimini baslatmaz176. 

Tam ziya halinde ise m. 32/1 b.b) uyarinca esyanin teslimi öngörülen tasima 

süresinin bitiminden otuz (30) gün geçmekle ya da her hangi bir teslim süresi 

öngörülmemis ise esyanin tasiyiciya tasinmak üzere tesliminden itibaren altmis (60) gün 

geçmekle bu süre baslayacaktir177.  

Bunlarin disinda veya ziyada tam ya da kismilik tespit edilemiyorsa; her halde 

tasima aktinin akdedildigi günden itibaren üç (3) ay geçmekle zamanasimi süresi CMR 

m.32/1 b.c) uyarinca islemeye baslayacaktir. Burada tasima senedi tarihi, sözlesme 

                                                                 
174  Yarg. 11.HD’nin 11.06.1998 tar., 1998/2684 E. ve 4373 K. sayili kararinda “…17.01.1972 gün 1970/2 

E. 1972/1 K. sayili Içtihadi Birlestirme Kararina göre, halefiyete dayali sigorta rücu davalarinda 
sigortali ile zarar sorumlusu arasindaki hukuki iliski dikkate alinarak, onlar arasindaki zamanasimi 
süresi hangi yasal düzenlemeye dayaniyorsa rücu davasinda da o hükümler uygulanacaktir.” seklinde 
karar ihdas edilmistir (Batider, Y.1998, C.XIX, S.3, s.208-209). 

175  Bu yönde karar örnekleri için bkz. Messent / Glass, a.g.e., Nr. 10.59, dn.140-141. 
176  Ingiliz Yüksek Mahkemesi Moto Vespa S.A. v. MAT (Brittania Express) Ltd. davasinda 

Birmingam’dan Madrid’e pulanya makinelerinin tasinmasinda Madrid yakinlarinda bir kaza neticesi 
makineler hasarlanmis ve buna ragmen baska bir araçla gönderilene ulastirilmis. Gönderilen bu 
makineleri tesellümden kaçinmis ve tasiyici makineleri geri Birmingam’a gönderene getirmis. Daha 
sonra yeni makineleri gönderilene göndermis. Da ha sonra ilk hasardan dolayi dava açildiginda davali 
tasiyici, CMR m.32/1 b.a uyarinca zamanasimi iddiasinda bulunmustur. Mahkeme hakimi ilk tasima 
açisindan m.15’teki teslim engellerini dikkate alarak m.32/1 b.a anlaminda bir teslimin 
gerçeklesmediginden hareketle bu zamanasimi iddiasini reddetmistir (Lloyd’s Rep. 1979/1 s.175). Bu 
karar ve benzer kararlar için ayrica bkz.  Messent / Glass, a.g.e., Nr. 10.60 -10.62. 

177  Messent / Glass, a.g.e., Nr. 10.63. 
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tarihini ispatta etkili olacaktir. Buna karsin, tasimanin fiili olarak daha önceden basladigi 

ispatlandigi takdirde bu tarih, sözlesme tarihi olarak kabul edilmek gerekir. Özellikle ek 

bedeller, talimat masraflari, müteakip tasiyicilar arasindaki ücret ve masraf taleplerinde 

bu sekilde zamanasimi tayin olunacaktir178  

Görüldügü üzere, CMR bakimindan somut olaylara göre farkli zamanasimi süresi 

baslangiçlari tespit edilecektir. Bu baslangiçlarin aksine sözlesme ile zamanasimini daha 

erken ya da geç baslatilmasi mümkün degildir179. Ayrica somut olayda tasima baslar 

baslamaz; örnegin esya tam ziyaa ugrasa  ve bu durumdan esyanin ilgilisi haberdar 

olursa, dava ve talep hakkini kullanabilecek ise de henüz zamanasimi baslamis 

olmayacaktir. Burada hakkin talep edilebilirligi söz konusu iken zamanasimi 

baslamamis durumdadir. Bu düzenleme borçlar hukuku kaynakli  genel zamanasimi 

kavrami ile uyumlu bir düzenleme degildir180. Zira borçlar hukukunda talep edilebilirlik 

anindan itibaren zamanasiminin baslamasi esastir. Bu nedenle CMR’nin getirdigi süreler 

aslinda söz konusu sürelerden daha uzun bir zamanasimi sürelerine tekabül etmektedir 

de denilebilecegi gibi; konvansiyonda varsayimsal bir baslangiç tayin edilmis olmakla 

söz konusu tarihlerden önce dava ve talep haklarinin kullanilamayacagi iddiasi da ileri 
                                                                 
178 Messent / Glass, a.g.e., Nr. 10.75-10.76. 
179  Hak sahibinin yazili beyanlarla zararinin tazmin edilecegi bildirilerek oyalanmasi ve süreleri 

geçirmesinin saglanmasi halinde, sonradan zamanasimi definde bulunmak MK m.2 çerçevesinde 
hakkin kötüye kullanilmasi kabul edilebilir (Kendigelen, Mütalaalar, s.372). Mersin Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin 07.04.1995 tar. ve 1994/339 E., 1995/263 K. sayili kararinda ise “Davaci, yili içinde 
davaliya basvurdugu için dava hakkinin düsmedigini, zamanasimi definin reddi gerekecegini 
bildirmistir. Oysa bu hal zamanasiminin düsmesini degil zamanasimi dolmasina ragmen kendisi 
aleyhine dava açildigi takdirde defi olarak dermeyan edebilme hakkini saglamaktadir.” ifadeleri ile 
zamanasimindan davayi reddetmistir. Buna karsin Yar. 11. HD’nin 07.03.1995 tar. ve 1995/4889 E., 
5679 K. sayili karari ile bu yerel mahkeme karari su gerekçe ile yerinde olarak bozulmustur: “Ancak 
davali tasiyici, davaciya hitaben gönderdigi 08.04.1993 günlü telefaksla …. Zarari kabul ettikten 
sonra, bu bedeli kesintisiz olarak 45 ya da 60 gün içerisinde ödeyecegini kabul ve taahhüt ettigine 
göre , zamanasimi süresinin taahhütname kapsaminda yer alan 08.04.1993 tarihini takip eden 60 gün 
sonradan baslatilmasi gerekirken…”. Buna karsin Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi 01.03.1996 tar. 
ve 1996/4 E., 121 K. sayi ile ilk kararinda direnmistir. Yarg. HGK 18.09.1996 tar. 1996/11-452 E. ve 
1996/605 K. sayili karari ile özel daire kararina göre karar verilmesi gerektigine ve direnmenin usul ve 
yasaya aykiri olduguna hükmetmistir (Yerel mahkeme karari, Yargitay bozma karari, yerel mahkeme 
direnme karari ve Yarg. HGK karari ve buna göre olusan son yerel mahkeme karari için bkz. 
Kendigelen, Mütalaalar, s.375-384). 

180  BK m.128/1 zamanasimi süresinin alacagin muaccel yani talep edilebilir hale gelmesi ile baslamasini 
öngörmektedir. Talep edilebilir alacak için zamanasimi da baslamis olmaktadir. Diger bir deyisle 
zamanasimi alacak hakkinin talep edilebilirlik süresidir (Oguzman/Öz, a.g.e., s.453 -454;  
Tekinay/AkmanBurcuglu/Altop, a.g.e., s.1043). 
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sürülebilir. Ancak ikinci iddia esyanin ilgilisinin çogu zaman hakkini elde etmekte bosa 

gecikmesine sebep olabilecegi ve somut olaylarda bu sürenin beklenmeksizin dava ve 

talep haklarinin kullanilabilmesi gerektigi gerçegi karsisinda savunulamayacaktir.  

COTIF-CIM m.58§2 çerçevesinde zamanasimi süresi tam ziya halinde teslim 

süresinin otuz (30) gün geçmesiyle; kismi ziya, hasar ve gecikme halinde teslimden 

itibaren; tasima bedelinin ve tarifelerin yanlis tespiti halinde ödeme yapildiysa 

ödemeden itibaren, yol bedelinin gönderene ait oldugu ve ödemenin yapilmadigi 

durumlarda esyanin teslimi ile, gönderilene ait oldugu durumlarda hamule senedinin 

çekildigi gün, eger muafiyet söz konusu ise masraf hesabinin gönderilene teslim edildigi 

gün, tasiyicinin alacaklari için teslim süresinin bitiminden itibaren otuz (30) gün 

geçmekle, haksiz bir ödemenin tasiyici tarafindan alinmasi söz konusu ise bunun geri 

talep edildigi gün, rambursmanla ilgili bir talep söz konusu ise teslim süresinin 

bitiminden itibaren otuz (30) gün geçmekle, bir satistan kaynakli talep halinde satis 

günü, gümrük ve benzer resmi bir merciin talebi halinde bu talepten itibaren, diger tüm 

taleplerde talep edilebilirlik günü zamanasimi süresi baslayacaktir. Sürenin basladigi 

gün süre hesabinda dikkate alinmayacaktir. 

HK m.20§2 süre baslangici esyanin teslim edildigi, kismen ya da hasarli olarak 

teslim edildigi veya teslim edilmesi gereken son günden itibaren baslayacagini ve 

3.paragrafta ise ilk günün süreye dahil edilmeyecegini hükme baglamistir. 

Alt tasima, fiili tasima ve müteakip tasima gibi birden çok tasiyicinin tasima 

sözlesmesinin ifasina katilmasi durumunda ise; iç iliskide rücu davalari için zamanasimi 

baslangici için rücu hakki sahibinin aleyhindeki yargi kararinin kesinlestigi tarihten veya 

her hangi bir sekilde tazminat ödedigi tarihten itibaren baslamasi gerekecektir181. 

Bundan önce, iç iliskiye göre  dava konusu edilebilir bir hakkin bulunmadigi gerçegi 

karsisindan bu çözüm tarzi dogru gözükmektedir. Ancak bu durumda özel olarak tayin 

edilmis daha kisa zamanasimi süreleri tespit edilmis ise o süreler isletilecektir.  

                                                                 
181  Ismail Doganay, “Karada Esya Tasima Akdinden Dolayi Tazminata Mahkum olan Birinci Tasiyicinin 

Kendi Yerine Geçen Diger Tasiyicilar Aleyhine Açacagi Rücu Davasinin Zamanasimi Baslangici 
Acaba Hangi Tarihtir”, Batider, 1973, C.VII, S.1, s.98-99; CMR açisindan da m.39’da sürelerin 
m.32’ye tabi oldugu; ancak baslangiçlarinin buna göre belirlenecegi sabittir (Messent / Glass, a.g.e., 
Nr. 11.27 vd.). 
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6.3. Zamanasiminin Durmasi 

CMR m.32/2 öngörülen zamanasimi süresini durduran özel bir sebebe yer 

vermistir. Eger esyanin ilgilisi yazili bir talep ile hakkini tasiyicidan talep eder ise bu 

durumda tasiyici bu talebe yazili bir cevap ve varsa ekli evraklari vermek durumundadir. 

Bu durumda yazili cevap vermemesi ya da ekli evraklari sunmamasi halinde esyanin 

ilgilisi açisindan zamanasimi islemeyecektir. Bu nedenle tasiyicinin yazili cevap vermesi 

ve talebi reddetmesi gerekir ki; kendisi lehine olan zamanasimi süresi islemeye devam 

etsin182. Ayrica lafzi yorumdan cevabin gönderilmesi ve ekli evraklarin iadesi ani 

sürenin tekrar islemesini saglamak açisindan yeterlidir. Yazililigi saglamak için her türlü 

yazili bildirim kabul edilmeli ve tasiyicinin cevabinda en azindan zarara iliskin belgeler 

de bildirimle birlikte gönderilmelidir183.Yazili talebin kismen kabulü halinde artik geri 

kalan kisim açisindan zamanasimi islemeye baslayacak ise de kabul edilen kisim için 

CMR’de düzenlenen zamanasimi artik islemeyecektir. Kabul edilen kisim açisindan 

artik genel bir borç ik rari varsayilacaktir. Bunun disinda ayni konuda yazili taleplerde 

ikinci kez bulunulmasi ya da baskaca yan talepleri havi yazili bildirimlerle zamanasimi 

tekrar durmaz.  

Müteakip tasiyicilar arasindaki ziya ve/veya hasara iliskin tazminat açisindan da 

söz konusu durma sebebi aynen uygulanacaktir184. Buna karsin ziya ve/veya hasar 

                                                                 
182  Messent / Glass, a.g.e., Nr. 10.81. 
183  Burada esas sorun, yazili bildirimin içeriginin ne kadar açik bir sekilde zarari gösterecegi ve ekli 

evraklarin neler olacagi noktasindadir. ICI Plc. v. MAT Transport Ltd. davasinda yazili taleple birlikte 
gerekli belgelerin de gönderilmesinin arandigi m.32/2 hükmüne göre bu belgelerin neler olacaginin 
tespitinde zorluga deginilmistir. Böylece belgelerin tam olarak neler olacagi noktasinda netlik yoktur 
(Lloyd’s Rep., 1987/1, s.354, s.360; Messent / Glass, a.g.e., Nr. 10.83). 

184  Muller Batavier Ltd. v. Laurent Transport Co. Ltd. arasinda müteakip tasiyicilar arasinda görülen 
tasima bedeline iliskin davada m.39/4 atfi ile m.32/2 uygulanmasi talep edilmis ve tasima bedeli 
talebine iliskin faturalarin gönderilmesi yazili talep sayilarak, zamanasimi süresinin buna cevap 
verilene kadar durmasi gerektigi savunulmustur. Ancak mahkeme bu talebi reddederek, m.32/2’deki 
düzenlemenin sadece ziya ve/veya hasara iliskin oldugu hükme baslanmistir (Lloyd’s Rep., 1977/1, 
s.411).  
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tazminati ile tasima bedellerin dogrudan ilgili oldugu ve birbirini etkiledigi gerekçesi ile 

bedellere iliskin olarak da zamanasiminin duracagi savunulmaktadir185. 

CMR ile paralel olarak; COTIF-CIM m.58§3’te de özel bir durma sebebine yer 

vermistir. Burada yazili bir talebin tasiyici demiryoluna zarari dogrulayici belgelerle 

birlikte gönderilmesi halinde 186 yazili talebin reddine ve belgelerin iadesine kadar 

zamanasimi duracaktir. Söz konusu basvurunun CIM m.53 çerçevesinde olmasi 

gerekmektedir 187. En önemlisi dava ve talepte bulunma hakki hamule senedinin ikinci 

nüshasi ile tevsik edilmek gerekmektedir188. Basvurunun kismen kabulü halinde 

uyusmazlik konusu kisim için zamanasimi islemeye devam eder. Konusu ayni olan 

sonraki basvurular artik zamanasiminin islemesini durdurmayacaktir189. Basvurunun 

COTIF-CIM m.55§3’teki tasiyicilardan birine yapilmasi ile digerlerine karsi da 

zamanasiminin durup durmayacagi açikça hükme baglanmamistir. Ancak dava yolu 

kullanildiginda diger tasiyicilara basvuru imkani da md 55 §4 uyarinca kalmamakta ise 

de basvurudan sonra halen bir diger demiryoluna basvuru ya da dava imkani oldugu 

gözetildiginde sürenin diger tasiyicilar açisindan da durmasi gerektigi yönlü Arkan’in 

görüsüne katilmak mümkün ise de190 bunun aksine süreyi durdurmak için her bir 

tasiyiciya ayri ayri basvuruda bulunulmasi gerektigi de düsünülebilir. Hiçbir basvurunun 

muhatabi olmayan ve böylesi bir basvurudan dahi haberdar olmayan tasiyici 

demiryoluna karsi dahi zamanasimi süresini durdurmak hakkaniyetli gözükmemektedir. 
                                                                 
185  CMR m.32/2’nin sadece ziya ve/veya hasar açisindan uygulanacagini savunmak diger tasima bedelleri 

ve masraflarla ilgili bunu kabul etmemek zordur. Zira, CMR m.39 atfinda böyle bir ayrima yer 
verilmemistir (Messent / Glass, a.g.e., Nr. 10.82). 

186  Gönderme ile birlikte zamanasimi duracaktir. Ancak bu tarihten itibaren sürenin durmasi için de 
sonradan makul zamanda talebin tasiyici demiryoluna ulasmasi gerekir. Aksi halde süre yine 
durmayacaktir. Aksi görüste olan Arkan, sürenin durmasinin da ancak talebin ulasmasi ile mümkün 
olacagini belirtmektedir (Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.217). Ancak paragraf metni açikça 
basvurunun gönderilmesinden itibaren sürenin duracagini tespit etmekte ancak basvurunun ulasmasini 
da sart kostugu gibi ulasmayi ispat külfetini de basvuruda bulunana birakmaktadir. 

187  Ayrintili bilgi için; Arkan, Demiryolu Tasimalari, s.215 vd. 
188  Yetkisiz bir kisi tarafindan ve gerekli evraklar eklenmeden yapilan basvurularin zamanasimini 

durdurmasi söz konusu olmaz.  
189  Türkçe çeviride “…zamanasimini kesmez” seklinde ifade edilmis olmakla birlikte burada kastedilen 

sürenin durmayacagidir. Ingilizce metinde  bu husus “…shall not be suspended…” seklinde ifade 
edilmis olup; cümlenin yer aldigi paragraf sürelerin kesilmesi degil durmasi ile ilgilidir (Messent / 
Glass, a.g.e., Nr. 10.81). 

190  Arkan, Demiryolu Tasimalari , s.218. 
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Bu nedenle diger tasiyicilar için de sürenin durmasi için en azindan onlari da basvurudan 

haberdar etmek zorunlu olmalidir. Yoksa bu ikinci düsünce tarzi diger tasiyicilari 

muallakta birakmamak ve zamanasimi süresinin varlik sebebi olan belirlilik dikkate 

alindiginda sadece basvuruda bulunulan demiryolu açisindan sürenin duracagi görüsü 

daha savunulabilir durmaktadir. 

HK m.20/4 ve BM-CK m.25/3’te zamanasimi sürelerinin, ancak borçlunun  

yazili bildirimleri ile uzatilabilecegini ve her bildirimle yeniden baslayacagini özel 

olarak düzenlenmistir 191. Burada birden çok süre uzatimina da izin verilmistir. Borçlu 

zaman kazanmak için görüsmelerde süre isterse her verilen süre sonundan yeninde 

zamanasimi baslayacaktir. 

6.4. Zamanasiminin Ulusal Hukuka Göre Durmasi ve  Kesilmesi  

CMR 32/3, açikça düzenleme getirilen 2.fikradaki durum haricindeki 

zamanasiminin durmasi ya da kesilmesine iliskin kurallarin davaya bakan mahkeme ya 

da tahkim heyetinin hukukuna göre belirlenecegini düzenlemektedir. Burada özel olarak 

lex fori’ye atifta bulunulmaktadir. Ancak Türkçe çeviri isteneni tam olarak vermekten 

uzaktir. Bu noktada, Kendigelen/Aydin tarafindan yapilan çeviri madde metninin 

yorumlanmasinda dikkate alinabilir192. Kaldi ki, orijinal metnin yorum ve uygulamada 

esas olmasi geregi vardir. Böylece ulusal hukukta yer alan durma sebepleri kadar 

zamanasimin kesilmesi sebepleri de uygulama alani bulacaktir. Dava açmak 

zamanasimini Türk hukukuna göre kesecek ve her usuli islemle kesilip yeniden 

baslatacaktir193. 

COTIF-CIM açisindan da m.58§3 disinda; sürelerin kesilmesi ve durmasina 

iliskin diger hususlar m.58§5 uyarinca ulusal hukuka göre tespit olunacaktir. Bu 

                                                                 
191  BK m.127’de, söz konusu kisimda getirilen zamanasimi sürelerinin kald irilmasi, kisaltilmasi ya da 

uzatilmasina veya durma ve kesilme sebeplerinin degistirilmesine cevaz verilmemektedir (von Tuhr, 
a.g.e., s.745; Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s.1072). Buna karsin konvansiyon 
düzenlemeleri ve diger özel sürelerle ilgili olarak bu sonuca varilamaz. 

192  CMR m.32/3 için bkz. Kendigelen/Aydin, a.g.e., s.517-518; Aydin, a.g.e., s.177.  
193  Alangoya, a.g.e., s.236. 
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çerçevede COTIF-CIM m.10§2 uyarinca talepte bulunulan devletin ulusal hukukuna 

göre zamanasimi süresinin islemesinin durmasi ya da kesilmesi söz konusu olabilecektir.  

LK, LVK, BM-CK ve HK’de böylesi bir ulusal hukuka göre zamanasimi 

hesaplamasina atif yoktur. Buna karsin,  yargilama sürdügü sürece zamanasimi süresinin 

dolmasi kabul edilemez ve her usuli islemle bu sürenin kesilip yeniden baslamasi 

gerekir. Bu konvansiyonlar bakimindan da mahkemenin hukuku esas olmak gerekir. 

Burada mahkemenin hukukuna yapilan genel usul hukuku atfindan sonuca gidilecektir. 

Her bir sorumlu açisindan zamanasimi ayri isletilecek ve kesilip durabilecektir. Ancak 

müteselsil borçluluk halinde ulusal hukuka göre, bir borçlu için kesilen zamanasimi 

digerleri için de kesilmis olmaktadir194.  

6.5. Sözlesme Disi Talep Haklarinin Kullanilmasinda Zamanasimi 

Tasima sözlesmesinin icrasi sirasinda haksiz fiil sorumlulugu gündeme 

gelebilmektedir 195. Bu durumda sorumluluk artik söz konusu haksiz fiile uygulanacak 

hukuku tespit etmekte kullanilan milletlerarasi usul hukuku hükümlerine göre ulasilan 

hukukla zamanasimi tespiti cihetine gidilecektir. Bu da genellikle davanin görüldügü 

devlet ulusal hukukuna göre tespit olarak karsimiza çikacaktir.  

6.6. Zamanasimi nin Hüküm ve Sonuçlari 

Zamanasimi süresinin dolmasinin hüküm ve sonuçlari gerek CMR ve gerekse 

COTIF-CIM ve diger konvansiyonlar açisindan ulusal hukuka göre belirlenecektir. 

Burada söz konusu olan zamanasimi sürelerinin dolmasinda son günün resmi tatil 

gününe denk gelmesi halinde ilk resmi is günü süre dolmus sayilmakla o gün dahi dava 

hakki kullanilmasi mümkündür. Hukukumuz açisindan zamanasimi dava ve talep 

hakkini düsürmemekte sadece borçluya ifa etmeme yönünde bir savunma imkani 

                                                                 
194  Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s.1057 vd. 
195  Yarg. 11. HD’nin 31.10.1985 tar., 1985/5604 E. ve 5769 K. sayili karinda yerinde olarak tasiyicinin 

sözlesmeye göre, soförün haksiz fiil hükümlerine göre araç sahibinin ise isletenin sorumluluguna yani 
Karayollari Trafik Kanunu hükümlerine göre sorumluluguna gidilebilecegi ve buna göre ilgili 
hükümlerin uygulanacagi tespit edilmistir (IBD, C.60, S.1-2-3, Y.1986, s.138). 
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vermektedir. Böylece hak devam etmekte, davalinin bunu yerine getirmekten kaçinmasi 

imkani taninmis olmaktadir196.  

Borçlu-tasiyici zamanasiminin dolmasina ragmen davanin görülmesine izin 

verebilir ve çikacak sonuca göre tazminat ödeyebilir. Ancak COTIF-CIM m.58§4 

uyarinca zamanasimina ugramis taleplerde karsi dava seklinde de davaya zamanasimi 

defi ile karsi çikilabilecektir. Yine takas definde bulunulan bir talepte zamanasimina 

ugramis ise buna da defi ile karsi çikilabilecektir. Burada zamanasimina ugramaya 

iliskin bir istisna söz konusudur. Bu istisnanin diger tasima yöntemlerinde uygulanmasi 

mümkün degildir. 

                                                                 
196  Davada esasa cevap süresi içinde zamanasimi definin de ileri sürülmesi gerekir. Aksi takdirde ileri 

sürülecek zamanasimi define alacaklinin riza göstermemesi halinde borçlu-davalinin iddia ve 
müdafaalarini genisletmesi söz konusu olacaktir (Tekinay/Akman/Burcuoglu/Altop, a.g.e., s.1073). 
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SONUÇ 

Bütün tasima yöntemleri bakimindan uluslararasi tasima sözlesmelerine 

iliskin konvansiyonlar hazirlanmis ve uygulanmak üzere devletlerin taraf olmasina açik 

tutulmaktadirlar. Bu konvansiyonlarda yer alan en temel hususlar tasiyicinin 

sorumluluguna iliskin düzenlemeler olup bunlarin basinda da ziya ve/veya hasar 

sorumlulugu gelmektedir. Uluslararasi bir tasima  ulusal hukuka tabi tutuldugu takdirde 

sözlesmesel taraflarin menfaat dengelerinde çikmasi muhtemel problemlere bagli olarak 

her devletin kendi vatandasi lehine düzenleme yapmasi ve mahkemelerinde benzer 

sekilde yorum getirmesi kuvvetle muhtemeldir; dolayisiyla esya tasima sözlesmelerinin 

uluslararasi konvansiyonlarla düzenlenmesi yerindedir. Bu suretle tüm devletler 

bakimindan uygulayan otoritenin kim veya hangi ülkede olduguna bakilmaksizin 

yeknesak bir uluslararasi tasima hukukuna ulasilabilir.  

Bu noktadan hareketle; uluslararasi esya tasimalarinda tasiyicinin ziya 

ve/veya hasar sorumluluguna iliskin olarak varilan temel bazi sonuçlar söyle 

siralanabilir:  

? Özel hukuka tabi sözlesmelere iliskin hükümler koyan ve uluslararasi 

antlasma niteliginde bulunan konvansiyonlar; sözlesme olarak anildiginda taraflari özel 

hukuka göre belirlenen sözlesme ile karistirildigi asikardir. Bunlarin uluslararasi 

sözlesmelere iliskin ve kamu hukuku bakimindan gerek hazirlik, gerekse taraf olma 

süreci açisindan antlasma olduklari da sabittir. Ancak antlasma kavrami da kamu 

hukukuna iliskin gibi bir izlenim vermektedir. Bu nedenle antlasma, anlasma, sözlesme, 

mukavele, mukavelename gibi terimler tam olarak konvansiyon kavramini 

karsilamamaktadir. Özel hukuk sözlesmelerine iliskin uluslararasi yeknesak uygulamayi 

hedefleyen bu antlasmalari, konvansiyon olarak Türkçe’ye de dahil etmek ve bu 

kavramla anmak gereklidir. 

? Uluslararasi tasima konvansiyonlari bakimindan öncelikle somut 

uyusmazlikta uygulanabilirlik arastirmasi yapilmasi gerekir. Bu noktada en önemli 
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uygulama sarti, tasimanin uluslararasilik karakterinde kendini gösterir. CMR açisindan 

uluslararasilik; esyanin teslim alinacagi ya da teslim edilecegi yer ülkesi devletlerinden 

en az birinin konvansiyon tarafi olmasini gerektirmektedir. VK, bu noktada her iki yer 

ülkesi devletinin de konvansiyon tarafi olmasini sart kosmaktadir. COTIF-CIM, listeye 

kayitli hatlar üzerinde yapilan tasimalari sart olarak ararken; ayrica taraf en az iki devlet 

ülkesinden geçilmesi halinde uygulanacagini amirdir. LK sadece taraf ülkede 

düzenlenen konismentonun varligini uygulama sarti olarak yeter görmekteyken, LVK iki 

farkli devlet ülkesi limanlari arasinda tasimayi ve gönderme yeri devletinin konvansiyon 

tarafi olmasini sart olarak aramaktadir. HK ve BM-CK; bu noktada CMR ile paralel 

hüküm getirmekte ve varma ya da gönderme yeri devletlerinden birinin konvansiyon 

tarafi olmasini yeterli görmektedir. Sadece varma ya da gönderme yeri ülkelerinden biri 

devletinin taraf olmasi halinde; diger devlet ülkesinde hukuk olarak kabul görmeme ve 

uygulanamayacak olma ihtimali yüksektir. Bu noktada, her iki yer ülkesi devletinin de 

taraf olmasini sart kosan VK düzenlemesi, daha yerinde ve yeknesak uygulamaya 

götürecek nitelikte uygulama sarti koymaktadir.  

? Ayrica konvansiyonlarin uygulanabilmesi için, esyanin uluslararasi 

tasinmasina iliskin bir sözlesmenin varligi sarttir. COTIF-CIM’de düzenlenen real akit 

disinda, sözlesmenin kurulmasi her hangi bir sekle bagli degildir. Ancak tüm tasima 

yöntemleri bakimindan rizai sekilde tasima sözlesmesinin kurulmasina izin verilmesi 

gerekir.  Sözlesme yapilmaksizin gerçeklesen tasimalarda konvansiyonlar uygulama 

alani bulmazlar. 

? Yine bütün tasima konvansiyonlari bakimindan tasima sözlesmelerinin iki 

tarafa borç yükleyen bir sözlesme seklinde kurulmasi gerekmektedir. Tasiyicinin edimi 

tasima taahhüdü iken, gönderenin edimi ise tasima isi karsiliginda bir bedelin 

ödenmesidir. Bu bedel ücret olarak da nitelendirilemez; çünkü ücretten öte sadece isin 

degil is için kullanilan araçlarin, kurulan organizasyonun ve dolaysi ile karin da dahil 

oldugu bir bedel söz konusu olma lidir. Aksine açik bir sözlesme hükmü bulunmadigi 

sürece, kurulan tasima sözlesmesi dolaysi ile tasima isi karsiligi bir bedel ödenecegi ve 

bunun yapilan tasima isi ve kullanilmasi hususunda anlasilmis araç ve organizasyonla 
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orantili olmasi esastir.  Bedel, nakdi bir deger olarak belirlenebilecegi gibi baskaca bir 

sekilde de belirlenebilir; belirleme yoksa para olarak hesap edilecektir.  

? Her ne kadar bütün konvansiyonlar tasima belgelerini ayrintili 

düzenlemekte ve bu belgelere ispat bakimindan özel olarak karine fonksiyonlari 

tanimakta iseler de; sözkonusu belgelerin varligi LK ve LVK disinda uygulama sarti 

olarak kabul edilemezler. Bu noktada bütün konvansiyonlarin uluslararasi tasima 

sözlesmelerine uygulanmasi ayrica tasima senedi ya da konismentoyu sart kosmamasi 

yerinde olacaktir. Tasima belgeleri; kara, demiryolu, hava, deniz ya da karma tasima 

sözlesmelerine göre düzenlenmis olmalarina bakilmaksizin ayni içerikte ve ayni hukuki 

sonuçlarin baglandigi belgeler olarak düzenlenebilirler. 

? Uluslararasi konvansiyonlarla düzenledikleri sözlesmeden kaynakli tüm 

sorunlara çözüm üretmesi beklenemez. Bu noktada genel olarak bir hukuk sistemine 

atifta bulunulabilecegi gibi; muhtelif uyusmazliklar için muhtelif hukuklara atifta 

bulunulmasi da mümkündür. Ele alinan konvansiyonlar bu ikinci yolu seçmis ve her 

somut olaya göre belli hukuklara atifta bulunulmustur. Bu atiflarin disinda ise; genel 

olarak atifta bulunulan bir hukuk söz konusu degildir. Kanaatimizce; esyanin bulundugu 

yer, gönderme yeri, gönderilen yer, tasiyicinin bulundugu yer hukuklarina yapilan atiflar 

disinda genel olarak bir atifta bulunulan hukuka da yer verilmesi yerinde olacaktir. 

Ayrica tüm tasima yöntemleri açisindan bu atifta bulunulan hukuklarin ayni olmasinda 

da bir engel yoktur. 

? Ziya ve hasar kavramlari; bütün tasima yöntemleri bakimindan ayni 

sekilde tanimlanmali ve uluslararasi bir anlayis birligi içinde olunmasi gerekmektedir. 

Esyanin özgülenme amacina hizmet etme olanaginin kalmadigi durumlarda, arta kalana 

bir deger izafe edilebilse dahi burada ziyain varligindan söz edilmek gerekir. Hasarda 

ise; esya hasarli da olsa halen özgülenme amacina hizmet edebilecek durumda olmalidir. 

Yine, belirli sürelerin geçmesi halinde esyaya zayi olmus nazari ile bakilmasina olanak 

veren ziya karinesine yer verilmesi; esyanin ilgilisinin teslimdeki menfaatini süresiz bir 

sekilde beklemek zorunda birakilmamasi da yerinde olacaktir.  
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? Tasiyicinin, esyayi bakim ve gözetim borcu altinda tasimasi ile ilgili olan, 

ziya ve/veya hasar sorumlulugunun söz konusu olabilmesi için bu olgularin tasima 

sürecinde meydana gelmesi gerekmektedir. Bu noktada tasima sürecinin ne oldugu 

bütün tasima yöntemleri bakimindan yeknesak bir sekilde tanimlanabilir. Esyanin teslim 

alinmasindan teslim edilmesine kadar olan süreç tasima süreci olarak kabul edildiginde 

de teslim ve tesellümün ne anlama geldigi dogru tespit edilmesi gerekir. 

? Ziya ve/veya hasar sorumlulugu incelenen konvansiyonlarda kusur 

sorumlulugu olarak düzenlemistir. Bunun tek istisnasi kusursuz sorumluluga yer veren 

VK’dir. VK sisteminde zarar kaynagi hasar veya ziya vaki oldugunda, kusura 

bakilmaksizin tazmin borcu esastir. Sadece esyaya ve esyanin ilgilisine iliskin savunma 

imkanlari taninmistir. Havayolu ile esya tasiyicisinin meydana gelen ziya ve hasar 

bakimindan kendi kusursuzluguna iliskin savunma imkani yoktur. Diger 

konvansiyonlardaysa tasiyici kusursuzlugunu, belirlenmis objektif kriterlerle ispatlarsa 

sorumluluktan kurtulabilecektir. Bu imkan, esyaya ve esyanin ilgilisinin kusuruna iliskin 

savunma imkanlarina ek olarak taninmaktadir.   

? Kusursuzlugu ispata yönelik objektif kriterler LK, LVK, HK ve BM-

CK’da gerekli özen, baska bir ifadeyle agir tasiyici özeninin gösterildiginin ispatlanmasi 

seklinde; CMR ve COTIF-CIM’de ise kaçinilmayacak ve sonuçlarina engel 

olunmayacak olayin varliginin ispati seklinde belirlenmistir. Bu iki grup objektif kriterde 

ayni sonuca götürecek niteliktedir. Gerekli özenin gösterilmis olmasina ragmen 

meydana gelen ile; kaçinilamayacak ve sonuçlarina engel olunamayacak bir sekilde 

olusan olay sonucu zarar sebebinin dogdugunu ispatlamak ayni sekilde yorumlanmak 

gerekir. VK’da gerekli özen kistasindan, ziya ve hasar bakimindan esya tasimalarinda 

vazgeçilmis ve kusursuz sorumluluk sistemi getirilmistir. Bu düzenleme isabetsiz 

olmustur. Tasima sözlesmesi hangi yönteme göre kurulmus olursa olsun, genel kusur 

ölçütünün ayni sekilde anlasilmasi ve bunun da gereken özenin yani tasiyici özeninin 

gösterilmesi gerektigi seklinde degerlendirilmesi gerekmektedir. Tasiyici özeni deyince, 

basiretli uzman bir uluslararasi esya tasima tasiyicisindan beklenen özen akla gelmelidir. 

Tasiyici; zarar kaynagi hasar veya ziyain kaçinilamayacak bir durum içinde meydana 
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geldigini, kaçinilmazlik sonucu meydana gelen olgunun ise meydana geldiginde 

sonuçlarini bertaraf için gerekli çaba içinde olmakta gerekli özeni göstermelidir. 

? Bütün konvansiyonlarda öngörülen sorumluluk nakdi tazminat 

sorumlulugudur ve aynen tazmine yer verilememektedir. Nakden tazminde esas alinacak 

deger ise; SDR üzerinden belirlenmektedir. Böyle bir belirleme yerinde ve uluslararasi 

yeknesakliga hizmet edecek niteliktedir. Nakdi tazminatin üst siniri, her tasima yöntemi 

için farkli farkli belirlenmistir. VK’nin getirdigi sinir esyanin degerinden bagimsiz 

belirlenmesinden dolayi sorumluluk siniri yüksek tutulmus ise de; COTIF-CIM’de bu 

siniri diger konvansiyonlara kiyasla yüksek tutmustur. Ancak gerçek zararin tazmini 

esas oldugu için tazminati hesaplamakta esyanin degerine atif yoksa da zarar 

kalemlerinden birinin esyada vaki zarar oldugu ve bu nedenle esyanin degerinin 

belirlenmesi göz ardi edilemez. VK’da ise üst sinirin esyanin degerinden bagimsiz 

belirlenmesine izin verilmesi, diger konvansiyonlarla uyum bakimindan dogru 

görülmemekte ise de; yüksek tayin edilmesi yöntemin teknik olusu, hizi ve pahaliligi 

karsisinda dogru olmustur.  

? Ele alinan konvansiyonlar bakimindan getirilen sinirli sorumluluk 

düzenlemesine karsin; sinirlama disi ödemelerin de oldugu ve bunlarin üst siniri asan bir 

sekilde tazmin edilecegi yönlü konvansiyon düzenlemeleri VK disinda ayni yöndedir. 

VK ise; bu noktada sadece mahkeme masraflari ve sair tazmin sürecine iliskin masraflari 

sinirlama disinda kabul etmistir. Ayrica sinirli sorumlulugu tayinde CMR, COTIF-CIM  

ayni yönde esyanin gönderme yerindeki degeri üzerinden hesaplama yapilmasini 

öngörmektedir. LVK ise esyanin varma yerindeki degeri üzerinden hesaplama 

yapilmasini öngörmektedir. HK ve BM-CK’da da esya degerine atifta bulunulmaksizin 

yapinla sinirli sorumluluk düzenlemesi VK gibi degerlendirilmek gerekir. Buna karsin 

gönderme yeri veya varma yeri degeri esas alinsin; tüm konvansiyonlarda güdülen gaye 

esyanin ilgilisinin gerçek zararinin tazminidir.  

? CMR ve COTIF-CIM’de yer alan faize iliskin %5 oraninin emredici 

oldugu ve uluslararasi yeknesakligin bu  hususta da saglanmasi gerektigi hususu göz ardi 

edilemez. Faizin bu oranda ve SDR üzerinden karar tarihine kadar hesaplanmasi ve 
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bundan sonra ulusal hukuka göre faiz isletilmesi yerinde olacak tir. Ilgili bölümde 

ayrintili olarak açiklandigi üzere (Ikinci Bölüm 5.5), Yargitay kararlarinda olusan 

yabanci para taleplerinde %5 faiz; Türk Lirasi taleplerinde ise yerel ticari temerrüt faizi 

isletilmesi seklindeki uygulama kabul edilemez.   

? Kötüniyetli, kasti ve agir kusurlu davranislardan dolayi tasiyici sinirli 

sorumluluktan VK disinda yararlanamayacaktir. VK bu hususta mutlak sinirli 

sorumluluk prensibine yer vermektedir. Bu mutlaklik gerçek zararin tazminini engeller 

ve cezai sart niteliginde bir tazmin öngörür sekilde yorumlanamaz. Bu konuda böylesi 

sinirli sorumlulugun taninmasi da yerinde degildir. Bile bile zarar vermek ya da 

kötüniyet halinde artik gerçek zararin tazmini cihetine gidilmesi hava tasimalarinda da 

korunmak gerekirdi.  

? Müterafik kusur halinde ise; her tasima konvansiyonu bakimindan kusur 

oranlarinda tazmini gereken zarardan indirim yapilmasi, kalan zarar üzerinden sinirin 

uygulanmasi gerekir. Yani önce sinirli sorumlu olunan tazminatin belirlenmesi ve ondan 

kusur oraninda tazminatin azaltilmasi kabul edilemez.  

? Yardimcilar, hizmetlerinden yararlanilanlar ve tasimada yararlanilan 

kisilerin fiil ve fiilsizliklerinden tasiyici her tasima yöntemi açisindan sorumlu 

tutulmaktadir. Bu noktada tasima isinin tamamen bir baskasina gördürülmesi haline 

özgü olarak; HK fiili tasiyici kavramina ve direkt sorumluluguna yer vermektedir. Bu 

düzenleme diger konvansiyonlar bakimindan da getirilmelidir. Ancak, mevcut durumda 

bu kisiler tasiyicinin yardimcisi alt tasiyicilardir. Yoksa müteakip tasiyici olarak tasima 

sözlesmesine taraf olan tasiyicilarla bir degerlendirilemezler. Müteakip tasiyicilar, 

gönderen ile tasima sözlesmesine taraf olmakta ve dogrudan akdi yükümlülükler altina 

girmektedirler. Bunlarin sonradan akdi iliskiye girmesi ve ayni içerikte tasima 

sözlesmesi tarafi olmasi esyayi ve tasima senedini tesellüm etmelerine baglanan yasal 

sonuç olup, akdi sorumluluklari da bu çerçevededir.  

? Sorumluluktan kurtulus bakimindan LK ve LVK çok kapsamli ve sayma 

yoluyla kurtulus sebeplerini düzenlemektedir. HK ve BM-CK ise; saymadan 

vazgeçilmis ve genel olarak düzenleme yoluna gidilmistir. Yine, sayma yoluyla kurtulus 
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sebeplerine yer veren CMR ve COTIF-CIM paralel hükümler tasimaktadir. VK ise; 

sadece esyaya ve esyanin ilgilisinin kusuruna dayali kurutulus sebeplerine yer vermistir. 

Ancak her konvansiyon bakimindan bu sebepler esyanin ilgilisinin kusuruna dayanan 

sebepler, tasiyicinin kusursuzluguna dayanan sebepler, esyaya iliskin sebepler ve idari 

islem ve eylemler olarak karsimiza çikmaktadir. Bunlar disinda kalan mücbir sebepler 

de dolayli olarak kurtulus sebepleri kapsamindadir. VK kusursuzluga dayali 

sorumluluktan kurtulma imkanina yer vermemektedir. Bu çerçevede mücbir sebeple 

dahi zarar kaynagi hasar ve/veya ziya meydana gelse tasiyici sorumlu olabilmektedir.  

? CMR açisindan tasittaki kusurdan tasiyici kusursuz sorumlu iken; LK ve 

LVK bu noktada baslangiçta elverislilik ve elverisli hale getirmede gereken özen 

ölçütlerine yer vermistir. HK ve BM-CK ise; tasita iliskin böyle bir sinir getirmeksizin 

CMR ile paralel düzenleme getirmistir. Bu husus diger konvansiyonlarda özel olarak 

düzenlenmemis; tasitin tasiyici tarafindan gerekli sart ve donanimlari tasir bir sekilde 

tasima sürecine hazir edilmesi esas olacaktir.  

? Bildirim sürelerine uyulmamasi esas itibar i ile hak düsürücü bir etkiye 

sahip degildir. Ancak COTIF-CIM ve VK bu noktada ayrik hükümler tasimakta ve 

bildirim sürelerine uymamayi hak düsürücü süre benzeri bir sekilde düzenlemektedir.  

Bildirim sürelerinin varligi karine etkisi saglamakta faydali ve gerekli ise de; bu sürelere 

hak düsürücü süreler gibi nazari itibar edilmemek gerekir. Bu noktada CMR benzeri bir 

düzenlemenin tüm tasima yöntemleri bakimindan kabulü uygun olacaktir. Yargitay 

uygulamasinda bildirim sürelerine bütün uluslararasi esya tasimalari bakimindan hak 

düsürücü süre niteligindeymis gibi verilmis kararlara da rastlanmakta ve tutarli  bir 

uygulama yoktur.  

? Yine LK, LVK ve VK dava ve talep haklari bakimindan hak düsürücü 

sürelere yer vermektedir. Bu sürelerin hak düsürücü süre olarak düzenlenmesi de dogru 

degildir. Hak düsürücü sürelerin taraflarin iradeleri ile sonradan uzatilmasina müsaade 

edilmis olmasi da hak düsürücü süre ile bagdasmamaktadir. Alacak haklari için kural 

olarak zamanasimi süreleri öngörülmesi, kesilme ve durmasinin mümkün olmasi gerekir. 

Bu çerçevede diger konvansiyon düzenlemeleri gibi bunlarinda revize edilmesi ve 



 
 
 

394 

uyarlanmasi gerekir. Hak düsürücü süresi kabulü rücuen tazmin taleplerinde hemen 

hemen rücu imkanini ortadan kaldirir niteliktedir. Yargitay uygulamasi da rücuen talepte 

bulunan açisindan dahi hak düsürücü süreyi esas almaktadir. 

Çalismamizda ulasilan bu neticeler etrafinda tüm tasima yöntemleri 

açisindan esya tasimalarinin bir konvansiyon metni altinda düzenlenmesi için 

tespit ve önerilerimiz ise sunlardir:  

¦  Uluslararasi sözlesmeleri düzenleyen konvansiyon ve kurallar 

koymaktaki zorluk dikkate alindiginda getirilen düzenlemelerin belirli ülke devletleri 

vatandaslari lehineyken diger ülke devletleri vatandaslarinin aleyhine olacagi ya da en 

azindan belirli uygulama zorluklarinin olacagi asikardir. Çünkü, her sözlesme taraf 

menfaatlerinde denklestirme çabasi ve asgari müsterekleri tespit ile iktifa ederken bu 

sözlesmelere iliskin kurallar konulurken de; sözlesme taraflarinin menfaatler dengesi bir 

sekilde gözetilmekte ya da belirli bazi koruma ve düzen endiseleri ile menfaatler 

dengesinde belirli farkliliklar getirilmektedir. Bunun sonucu olarak da konvansiyon 

yapicilar ya da taraf olacak devletler kendi vatandaslarindan çogunlugunun tasiyici ya da 

esya ilgil isi olmasina göre tavir almaktadir. 

¦  Deniz tasima yöntemine iliskin olarak LK’ya kiyasen LVK ve ona 

kiyasen de HK taraf iradelerini daha dengeleyici ve gözetici düzenlemeler 

getirmekteyken; korunan tasiyanin menfaatinden, esyanin ilgilisinin menfaatine dogru 

bir gelisme göstermistir. Emredici kurallar konurken sözlesme özgürlügü belli ölçüde 

kisitlanmakta ve bir denge kurulmaya çalisilmaktadir. Kendi vatandaslari arasi 

iliskilerde gösterilen esit ve hakkaniyetli çözüm arayisinda uluslararasi 

konvansiyonlarda ayni duyarlilik gösterilmemektedir. Bu defa, toplu halde, taraf 

devletin kendi vatandaslarina karsi korumacilik kaygisi ön plana çikmaktadir. Ticarette 

gelinen asama ise artik ulusal koruma ve ulusal semaya ve yatirimlardan ziyade global 

bir hal almistir. Bu noktada, dünyanin her yerinde farkli uluslararasi ticari iliskilere giren 

taraflar akdi iliskilerine de yeknesak kurallar uygulanmasini talep etmektedirler. Bu da 

yeknesak kurallar koyan konvansiyonlari zorunlu kilmakta; uluslararasi sosyo-ekonomik 

hayat devletleri belirli kurallari yeknesaklastirmaya zorlamaktadir. Bu çerçevede, her 
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yeni düzenleme ve konvansiyonun uluslararasi ticareti ve mallarin hareket serbestisini 

kolaylastirici olmasi gerekmektedir. 

¦  Esya hak sahiplerinin, esyalarini en uzak devlet ülkelerindeki müsterilere 

ulastirmakta hangi yöntemi seçerse seçsin ayni sorumluluk ve haklarla donatilmasinda 

çok büyük faydalar varsa da yöntemlere has belirli öznel risklerin varligi sabittir. Ayrica 

her tasima yöntemi baslangiçta farkli farkli gelismis, tasimadan ziyade yöntem esas 

alinmis ve bu yöntemleri konu alan sözlesmeler için de farkli konvansiyonlar 

hazirlanmistir. En son olarak karma tasima yöntemi için konvansiyon ihtiyaci ortaya 

çikmis ve buna yönelik konvansiyonlar da hazirlanmistir. Süreçte her yöntemin gelisimi 

dikkate alinarak, mevcut durumda her bir tasima yöntemi için ayri konvansiyonlar ve 

ayri sorumluluk düzenlemelerine gidilmistir.  

¦  Bundan sonra, ilgili yönteme has sinirli sayida istisnai hükümler tasiyan 

ve tüm tasima yöntemlerini kapsayan tek bir uluslararasi esya tasima konvansiyonu 

hazirlanmasi mümkündür. Uygulama sartlarinda, sorumluluk sebepleri ve sorumluluktan 

kurtulma sebeplerinde, zararin hesaplanmasinda, nakdi tazminde kullanilacak para 

biriminde, tasiyici özeninde ve  yetkili mahkeme ile zamanasimina iliskin tüm 

düzenlemelerde aynilik saglanmasi gerekir. Zira tasima yöntemlerinin kullanilmasinda 

gelinen teknolojik asama, demiryollarinin özel tesebbüslere devir edilmesi, kamu 

otoritesinin tasima sürecine etkisinde azalmalar bu kanaatimizi destekler niteliktedir. 

Sadece ziya ve/veya hasara iliskin sorumluluk sinirlari konusunda ayrik düzenleme 

yapilmasi ve bunda da ilgili yöntemin tasma bedelleri ile dogru orantili bir sorumluluk 

siniri tayin edilmesi yeterli olacaktir. Sinirlamanin uygulanmadigi kötüniyet, kasit ve 

hile ile ilgili hallerde ise tüm yöntemler açisindan ayni sekilde düzenleme getirilmesi 

yerinde olacaktir. 

¦  Sorumluluktan kurtulus sebeplerinde bütün tasima sözlesmelerinde 

tasiyicinin sorumlulugu kusur ve objektif kriterlere baglanmis agirlastirilmis tasiyici 

özenine dayanarak tek bir konvansiyonla cevap verilmesi mümkündür. Özellikle HK ve 

BM-CK’da yer alan sorumluluk sistemi bu noktada yerinde ve ayni yöndedir.  
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¦  Yükleme, istifleme ve bosaltma; tasima sürec inden sayilmali ve bu 

süreçte de tasiyicinin gerekli özeni göstermesi yönünde bütün tasima yöntemleri 

açisindan tekli bir düzenleme getirilmelidir. Bu görevler esyanin ilgilisi tarafindan 

yerine getiriliyor olsa bile; bu süreçte tasiyicinin gerekli özeni göstermesi gerekecektir. 

Bu görevlerin, taraflara sözlesmesel serbesti taninmakla birlikte, tamamlayici hüküm 

olarak tasiyicinin edimleri arasinda düzenlenmesi de yerinde olacaktir. 

¦  Belirli sürelerin geçmesine baglanan tam ziyaa iliskin karine de tüm 

tasima yöntemleri açisindan gereklidir. Bu sürenin muglak bir sekilde uzun tutulmamasi 

ve her tasima yönteminde tasima süresinin uzunluguna göre tespiti gerekmektedir. 

Esyanin ilgilisi akti olarak belirlenen veya teamüllere göre tespit olunabilen tasima 

süresinin iki katini asan sürelerle esyayi beklemek zorunda olmamali ve ona seçimlik bir 

sekilde dilerse ziya zararinin tazminini dilerse gerçek ifayi bekleme imkani taninmalidir.  

¦  Bildirim sürelerine dava ve talep haklarini düsürücü bir sonuç baglanmasi 

yerine karine saglayici etki taninmasi ve her tasima yöntemi açisindan ayni kriterlere 

göre bu sürelerin tespitinde de fayda olacaktir. Tasima hukukunda bütün yöntemler 

açisindan bu sekilde bildirim süreleri konulmasi yerindedir. Zira, tasima bittikten sonra 

sadece zamanasimi süresini esas almak esyada vaki ziya ve/veya hasari tespit imkani 

ortadan kalkmis olmasina ragmen tasiyiciyi sorumluluk riski altinda tutmak, hukuk 

güvenligi açisindan dogru olmayacaktir. 

¦  Bütün tasima yöntemleri açisindan ziya ve/veya hasar sorumlulugunun 

isletilebilmesi için öngörülen talep edilebilirlik süresinin zamanasimi süresi olarak 

düzenlenmesi ve rücuya iliskin hükümleri de havi bir sekilde belirlenmesi yerinde 

olacaktir. Yine, kasitli ve kötüniyetli bir sekilde meydan gelen zararlar nedeniyle dah 

uzun bir zamanasimi belirlenmesi ve ikili bir zamanasimi süresine yer verilmesi de 

kabul edilebilir. Tasiyicilarin artik bütün tasima yöntemlerini kullanan lojistik 

isletmeleri oldugu gerçegi karsisinda bu sürelerin ayni sekilde hesaplanmasi ve ayni 

uzunlukta olmasinda tasiyicinin sorumluluguna gidilip gidilmemesinde belirsizligi 

gidermekte fayda vardir. 



 
 
 

397 

¦  Deniz tasimalarinin da, diger tasimalarla uyumlu hale gelmesi ve 

tasimaya bir bütün olarak bakilmasi gerekir. Böylece tasima hukukunun basli basina bir 

gelisim göstermesi de temin edilecektir. Uygulamada her türlü tasima yönteminin tek bir 

tasima isletmesi tarafindan üstlenildigi; kendisi tarafindan ya da baskaca tasiyicilara bu 

islerin yaptirildigi gerçegi karsisinda hukukta belirsizligin giderilmesi tek bir 

konvansiyonla sorumluluk sistemleri kurulmasi ve tasima senetlerine iliskin yeknesak 

kurallarla mümkün olacaktir.  
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Dogum tarihi ve yeri: 5.12.1970 Ordu/Persembe 

Ilkokul  :  Saray Köyü Ilkokulu (1976-1981) 

Ortaokul  : Persembe Ortaokulu (1981-1984) 

Lise : Kirklareli 60. Yil Saglik Meslek Lisesi (1984 - 1986) Rize Saglik 

Meslek Lisesi (1986 – 1988) 

Lisans   : I.Ü. Hukuk Fakültesi (1988 – 1992) 

Yüksek Lisans  : Edinburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1995 - 1996) 

Doktora  : I. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (1999 - ) 

Çalisma Hayati : Avukatlik Staji (Istanbul Barosu 1992 – 1993), Adli Yargi Hakim 

Staji (1993 – 1994), Nigde Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler 

Fakültesi Arastirma Görevlisi (1997 - ). 

Medeni Durum : Evli, Bir Erkek Çocuk Babasi 
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