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“Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması Hakkında 1976 tarihli Londra 
Konvansiyonu’nun Türkiye Tarafından Tasdik Edilmesinin Hukuki Sonuçları” 
Özlem Sümer 

ÖZ 
Dünya çapında yaşanan yüksek enflasyonun deniz alacaklarına ilişkin sorumluluk 
sınırlarını çok düşük kılması, gerek malvarlığı gerek can zararlarının tazmini 
konusunda alacaklıların büyük zararlara uğramalarına neden olurken; diğer yandan, 
sorumluluk meblağının tonilato başına belli miktar ile hesaplanması yüksek tonajlı 
gemiler için sorumluluğu yüksek meblağlara taşımaktaydı. Mali sorumluluk 
sigortalarının primlerini yükselterek deniz ticaretinin gelişmesini engelleyen bu 
durumun düzeltilmesi, çeşitli alanlarda kabul edilen konvansiyonların getirdiği 
yeniliklere uyum sağlanması gibi nedenlerden ötürü sorumluluğun sınırlanması 
alanında yeni bir uluslararası konvansiyonun kabul edilmesi ihtiyacı doğmuştur. 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere “Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması 
Hakkında 1976 tarihli Konvansiyon” kabul edilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde 
uluslararası hukukta deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin 
kabul edilmiş konvansiyonlardan kısaca bahsedilirken, 1976 Londra Konvansiyonu 
ve bu konvansiyonu değiştiren 1996 Protokolü inceleme konumuz açısından taşıdığı 
önem nedeniyle detaylı olarak incelenmiş ve bu kapsamda deniz alacaklarına karşı 
sorumluluğu sınırlama hakkı ile bu hakkın sınırları ve konvansiyonun uygulama 
alanı ele alınmıştır. İkinci bölümde Türkiye’nin 1976 Londra Konvansiyonu’na taraf 
oluş süreci ve Türk Hukukunun mevcut düzenlemeleri ile konvansiyon hükümleri 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Son olarak Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin çalışmalarda konvansiyon hükümlerinin nasıl yerine getirildiği ve 
konvansiyonun uygulama alanının belirlenmesi açısından yapılan değişikliklere 
değinilmiştir.   

ABSTRACT 
Due to high inflation all around the world, limits of liability became inadequate in 
order to recover the losses of aggrieved claimants and gave harm to the 
compensation of both loss of life and injury and property claims. On the other hand, 
calculating system of limits of liability by a certain amount per tonnage was carrying 
the liability to high amounts for high tonnage ships. By some reasons, like improving 
the state that hinders the progress of maritime commerce by raising the insurance 
premiums and like adapting the developments that some conventions bring out, a 
necessity for acceptance of a new convention on limitation of liability was arisen. 
 
To answer this necessity “Convention on Limitation of Liability for Maritime 
Claims, 1976” is accepted. The first part of the study briefly deals with the previous 
conventions accepted on limitation where the last convention on limitation of 
liability for maritime claims which is 1976 London Convention and 1996 Protocol to 
amend 1976 Convention are studied deeply as the right to limit liability for maritime 
claims and its limits and scope of application of the convention. The second part of 
the study comparatively deals with the regulations of Turkish Law and 1976 London 
Convention. Finally the study on the amendment of the existent regulations due to 
the effect of Turkey’s being a state party on Turkish Maritime Law, is exposed.     
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ÖNSÖZ 
 
Dünya ticari hayatında yaşanan önemli değişiklikler nedeniyle, deniz alacaklarına 
karşı sorumluluğun sınırlanması konusundaki mevcut düzenlemelerin, günün ihtiyaç 
ve şartlarına uygun şekilde değiştirilmesi zorunluluğu doğmaktadır. 
 
Deniz ticaretinde günün ihtiyaçlarını karşılamak ve uluslararası alanda deniz 
hukukuna ilişkin yeknesak bir uygulamanın yerleşmesini sağlamak amacıyla çeşitli 
konvansiyonlar kabul edilmektedir. Deniz hukukundaki genel eğilim uluslararası 
konvansiyonların iç hukuka alınması yönünde olmuştur. Dolayısıyla ekonomik 
alanda büyük önem taşıyan deniz ticaretinde, söz sahibi devletler arasına girebilmek 
ancak hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu konvansiyonları 
benimsemek ile mümkün olacaktır.  
 
Bu nedenle 1976 Londra Konvansiyonu’na taraf olunması Türkiye adına önemli bir 
gelişmedir. Bununla beraber konvansiyon hükümlerinin yerine getirilmesi 
bakımından, konvansiyonun özel düzenlemelere imkan verdiği konularda Türk 
hukukuna uygun olarak konvansiyon metninde yapılacak değişiklikler de dahil 
olmak üzere gerekli bazı düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
Çalışmanın amacı deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlandırılması hakkında 
kabul edilmiş son konvansiyon olan 1976 Londra Konvansiyonu ve bu konvansiyonu 
değiştiren 1996 Protokolü kapsamında, sorumluluğun sınırlanması sisteminin 
uygulama alanına ilişkin olarak, Türkiye’nin anılan konvansiyona taraf olmasının 
Türk deniz hukuku açısından doğurduğu sonuçların ortaya konmasıdır. 
 
Son olarak, bugüne kadar bana her konuda destek olan, sevgili annem Av. Asuman 
Cesur başta olmak üzere, yaşamıma anlam katan aileme ve tüm sevdiklerime 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca danışmanım olmayı kabul ederek beni 
onurlandıran, değerli zamanını ayırarak çalışmamda bana yol gösteren hocam Prof. 
Dr. M. Fehmi Ülgener’e sonsuz teşekkürler. 
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GİRİŞ 

Her kişi gibi donatan1 da kural olarak tüm borçları için sınırsız sorumludur. Ancak 

deniz her türlü tehlikeye açık bir alan olduğundan, deniz ticareti büyük meblağlı 

zararların ortaya çıkması açısından yüksek risk taşımaktadır ve donatan kendisini 

tüm malvarlığıyla dahi karşılayamayacağı bir borç yükünün altına sokarak iflasına 

yol açabilecek bir riskle karşı karşıyadır.  

Çoğu kez kişisel hiçbir etkilerinin olamayacağı durumlarda dahi sınırsız 

sorumluluklarına gidileceğini bilen bir kimsenin bütün sermayesini, önceden tahmin 

edilemeyecek çeşitli riskler taşıyan bir sefere yollayacağı gemisiyle tehlikeye atması 

beklenemez. Ayrıca girişimcilik ruhunun bu şekilde bastırılmasının deniz ticaretinin 

gelişimine katkı sağlamayacağı da açıktır. 

Ticari hayatın gelişmesi açısından büyük önem taşıyan deniz ticareti girişimcilerinin 

büyük riskler göze almak durumunda bırakılarak heveslerinin kırılması yerine teşvik 

edilmeleri amacıyla sorumluluğun sınırlanması fikri doğmuştur.  

Daha önceki devirlerde gemi sahibi ciddi ve büyük bir deniz kazası neticesindeki 

olası iflasından kaçınabilmek için, gemi ve navlunu alacaklıları lehine terk 

etmekteydi. Görüldüğü üzere bu durum kendi içinde bir tür sınırlı sorumluluk 

sistemidir. Gemi sahibinin sorumlu tutulduğu meblağın onun malvarlığını aştığı 

hallerde, zarar görenlerin zararlarının tam olarak karşılanamayacağı gerçeği 

karşısında sorumluluğun sınırlanması fikri doğmuştur. 2  

Zararlarının karşılanıp karşılanmayacağı belirsizliğiyle karşı karşıya kalmaktansa 

karşılığın belli bir oranını almanın alacaklı açısından tercih edilir bir durum olduğu 

açıktır. Öte yandan, bir kimsenin kendi hatasından kaynaklanan zarardan sorumlu 

olması hakkaniyete ne kadar uygunsa, kendi kusurundan kaynaklanmayan 

zararlardan sınırsız olarak sorumlu tutulması da aynı derecede hakkaniyete aykırı 

olacaktır.  
                                                 
1 Gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibi olan (TK md.946) donatan, kara ticaretinin tacir 
kavramına karşılık gelmektedir. Bkz. Tahir Çağa, Deniz Ticareti Hukuku I: Giriş, Gemi, Donatan 
ve Kaptan, 10. Baskı, İstanbul, 1995, s.100.  
2 Christopher Hill, Maritime Law, 3rd Edition, Londra, 1989, s.242-243.  
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Ayrıca yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde gemi ve gemi ile taşınan yükün 

ekonomik değerleri günümüzde oldukça yükselmiştir. Kaptanın veya gemi 

adamlarının kusurlu hareketleri nedeniyle ağır borç altına giren donatanın taşıdığı 

riski paylaştırarak yükünü hafifletmek gerekmektedir. Bu nedenle büyük tehlikeler 

taşıyan fakat aynı zamanda ekonomik ve politik açıdan da büyük önem arz eden 

deniz ticaretini canlandırmak amacıyla devletler iç hukuklarında, donatanın deniz 

işletmesinden doğan ilişkilerinin bir kısmından sınırlı olarak sorumlu tutulması 

esasını benimsemeye başlamışlardır.3  

Böylelikle donatanın sorumluluğunun sınırlanması4 yönünde devletlerce yapılan 

çeşitli kanuni düzenlemeler neticesinde sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin 

farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır.5 Oysa ki deniz ticaretinin uluslararası niteliği 

yeknesak bir uygulamayı zorunlu kılar.  

Nitekim donatanın sınırlı sorumluluğuna dair kuralların uluslararası alanda 

birleştirilmesine duyulan ihtiyaç üzerine Uluslararası Denizcilik Komitesi’nin (CMI) 

çalışmaları ile 1924 yılında Brüksel’de toplanan deniz hukuku konferansında, sınırlı 

sorumluluk bakımından uluslararası ilk konvansiyon olmak üzere “Gemi 

Sahiplerinin Sorumluluklarının Sınırlanması İle İlgili Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi 

                                                 
3 Tahir Çağa, Enternasyonal Deniz Hukukunda Yeni Bazı Gelişmeler, BATİDER, C. IX, Sayı 2, 
1978, s.289; Ergon Çetingil, Finansal Kiralama Konusu Gemiler Üzerinde Gemi Alacaklısı 
Hakkının Doğması İle İlgili Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar, Deniz Hukuku 
Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-2, İstanbul, 1999, s.8.  
4 Donatanın sınırlı sorumluluğunun doğumuna ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Turgut Kalpsüz, 
Donatanın Akid Dışı Mesuliyeti ve Bunun Sınırlandırılması (Başlıca Modeller ve Türk 
Hukukundaki Durum), Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye’de Deniz 
Kazaları Sempozyumu-Bildiriler-Tartışmalar, Sigorta Hukuku Türk Derneği, Ankara, 1983, s.49-53.  
5 Donatanın kural olarak tüm malvarlığı ile sorumlu olduğu ancak belirli hallerde gemi ve alacağın 
doğumuna sebep olan seferin navlununu alacaklıya terk ederek sınırsız sorumluluktan kurtulabildiği 
“abandon (terk) sistemi”; donatanın gemi ve navlun değeriyle sınırlı olmak üzere tüm malvarlığı ile 
sorumlu olduğu “gemi ve navlun değeriyle sorumluluk sistemi”; donatanın sorumluluğunun geminin 
beher tonilatosu başına belirli bir tutar esas alınarak sınırlandırıldığı “geminin hacmine göre tayin 
edilen bir meblağla sınırlı sorumluluk sistemi”; donatanın gemi ve navlun değeriyle sınırlı olmak 
üzere tüm malvarlığı ile sorumlu olduğu ancak gemi ve navlununu alacaklılar lehine bir yediemine 
terk ederek bu sorumluluktan kurtulabildiği “karma sistem” ve donatanın belli borçlarından dolayı 
sadece gemi ve navlun ile sorumlu olduğu “sınırlı ayni sorumluluk sistemi” hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Çağa, Ticaret, s.114-115; Kalpsüz, Akit dışı, s.53-69. 
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Hakkında 25.08.1924 tarihli Konvansiyon” kabul edilmiş ve Türkiye bu 

konvansiyona 14.02.1955 tarihinde taraf olmuştur.6    

Uluslararası alanda uygulama birliğini hedefleyen 1924 Brüksel Konvansiyonu az 

sayıda devletin taraf olması ve özellikle İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri gibi 

deniz ticaretinde söz hakkına sahip devletlerin taraf olmaktan kaçınmaları nedeniyle 

beklenen amaca ulaşamamıştır. Bu nedenle CMI’ın çalışmaları sonucu Brüksel’de 

toplanan bir başka konferansta “Deniz Gemileri Sahiplerinin Sorumluluklarının 

Sınırlandırılması Hakkında 10.10.1957 tarihli Konvansiyon” kabul edilmiş ve anılan 

Konvansiyon on devletin onayı üzerine bu devletler arasında 1924 

Konvansiyonu’nun yerine geçmek üzere 31.05.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Sorumluluk sınırları düşük ve enflasyon karşısında korunmasız olan 1924 ve 1957 

Brüksel Konvansiyonları, deniz ticaretinin ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz 

kalınca, Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Örgütü’nün (IMCO) girişimi ile 

Londra’da toplanan konferansta 1924 ve 1957 Konvansiyonlarının yerine geçmek 

üzere “Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması Hakkında 19.11.1976 

tarihli Londra Konvansiyonu”nu kabul edilmiş ve anılan konvansiyon, 17. maddesi 

hükmü gereği 12 devletin onayından sonra 01.12.1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Görüldüğü üzere sorumluluğun sınırlanması konusunda donatanın -ile 

sorumluluğunu düzenleyen 1924, 1957 ve 1976 tarihli olmak üzere üç uluslararası 

konvansiyon yapılmıştır.  

Çalışmamızda Türk Hukukunun mevcut düzenlemelerinden bahisle, deniz 

alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması hakkında kabul edilmiş son 

konvansiyon olan 1976 Konvansiyonu ile Türkiye’nin anılan konvansiyonu 

onaylama süreci ve konvansiyona taraf olunmasının Türk deniz hukuku açısından 

doğurduğu sonuçlar incelenecektir. 

                                                 
6 Çağa, Ticaret, s.122-123; Çağa, Enternasyonal, s.290-291; Hüseyin Ataol, Deniz Alacaklarına 
Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılmasına İlişkin 1976 Londra Konvansiyonu’nda Öngörülen 
Sınırlı Sorumluluğun Kapsamı, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s.60; 
Rayegan Kender, Tahir Çağa, Deniz Ticaret Hukuku I- Giriş, Gemi, Donatan ve Kaptan, Gözden 
Geçirilmiş 14. Bası, İstanbul, 2005, s.160. 
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Bu bağlamda öncelikle, sorumluluğun sınırlanmasına ilişkin 1924 ve 1957 Brüksel 

Konvansiyonlarına kısaca değinildikten sonra 1976 Londra Konvansiyonu ve onu 

değiştiren 1996 Protokolü kapsamında deniz alacaklarına karşı sorumluluğu 

sınırlama hakkı ile bu hakkın sınırları açıklanacaktır. Devamla Türkiye’nin söz 

konusu konvansiyona taraf olmasının ve konvansiyonun uygulama alanının Türk 

hukuku açısından doğurduğu sonuçları ortaya koymak amacıyla konvansiyon düzeni 

ile Türk Hukuk düzeni karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve son olarak bu konuya 

ilişkin olmak üzere hazırlanan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı incelenecektir.  
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I. ULUSLARARASI HUKUKTA SORUMLULUĞUN 

SINIRLANDIRILMASI 

A. Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Sınırlanması İle İlgili Bazı 

Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında 1924 Brüksel Konvansiyonu 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası alanda donatanın sınırlı 

sorumluluğuna ilişkin kuralların birleştirilmesi ihtiyacı duyulmaya başlamıştır. 

CMI’ın 20. yüzyılın başından itibaren yaptığı çalışmalar sonucunda, 1924 yılında 

Brüksel’de toplanan deniz hukuku konferansında “Gemi Sahiplerinin 

Sorumluluklarının Sınırlanması İle İlgili Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında 

25.08.1924 tarihli Konvansiyon”7 kabul edilen 1924 Brüksel Konvansiyonu  

02.06.1931 tarihinde yürürlüğe girmiş Türkiye de 04.07.1955 tarihinde onay 

belgelerini tevdi etmek suretiyle anılan konvansiyona taraf olmuştur. 8 

1924 Brüksel Konvansiyonu donatanın sorumluluğunu sınırlama hususunda, sınırlı 

ayni sorumluluk, gemi ve navlunun değeriyle sınırlı sorumluluk ve geminin tonajına 

göre hesaplanacak belli bir meblağla sınırlı sorumluluk sistemlerinin karışımı bir 

sistem kabul etmiştir.9  

Donatan borçlarından tüm malvarlığı ile sorumludur ancak bu sorumluluğu, geminin, 

navlunun ve gemi teferruatının değeri ile sınırlı tutulduğundan sınırlı kişisel 

sorumluluk esası benimsenmiş olmaktadır.10 

                                                 
7 1924 Konvansiyonu Türkiye tarafından 17.02.1955 tarihinde onaylanmış ve 6469 no.lu kanun olarak 
22.02.1955 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Onay belgeleri 04.07.1955’te tevdi edilen ve 
19. maddesi gereği tevdi tarihinden altı ay sonra yürürlüğe giren konvansiyonun Türkçe metni ve 
yorumu için bkz. Fahiman Tekil, Deniz Hukuku: Uluslararası Konvansiyonlar, İstanbul, 1986, 
s.73(297) vd. 
8 Ataol, Sorumluluk, s.60; Çağa, Ticaret, s.122-123; Çağa, Enternasyonal, s.290; Kender, Çağa, 
Deniz, s.160. 
9 Ataol, Sorumluluk, s.60; Emre Bayamlıoğlu, 1976 Deniz Alacaklılarına Karşı Sorumluluğun 
Sınırlandırılmasına Dair Konvansiyon üzerine Notlar, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-2, 
İstanbul, 1999, s.130; İ. Deniz Kaner, Deniz Ticareti Hukuku (Giriş-Gemi-Donatan ve Donatma 
İştiraki-Kaptan), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, İstanbul, 2005, s.86-87; Kalpsüz, Akit 
Dışı, s.68-69. 
10 Ataol, Sorumluluk, s.60; Fahiman Tekil, Deniz Hukuku, 6. Bası, İstanbul, 2001, s.177.  
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Gemi sahibinin yanı sıra gemi sahibi olmayan armatör ve esas çarterer11 da 

konvansiyonun 1. maddesinde belirtilen sınırlamaya tabi alacakların herhangi 

birinden sorumlu olduğu takdirde, bu sorumluluğunu sınırlama hakkına sahiptir 

(md.10). Konvansiyonda gemi sahibi, gemi sahibi olmayan armatör, esas çarterer 

kavramlarının tanımı bulunmadığından bunlar, taraf devletlerce ulusal hukuklarına 

göre yorumlanacaktır.    

Donatanın sınırlı sorumluluğa tabi borçları Konvansiyonun 1. maddesinde 

belirtilmiştir. Burada sayılan ilk beş bentteki sorumluluk, gemi tonajı dikkate 

alınarak tonilato başına 8 sterlini geçemez. Ancak can kaybının da bulunması halinde 

geminin tonilatosu başına 8 sterlinlik ek bir sorumluluk öngörülmüştür. Böylelikle, 

bu ilk beş bentteki alacaklar açısından donatan, sorumlu olduğu geminin değeri, 

navlun ve geminin teferruatı oranındaki bir miktar için geminin tonilatosu başına 8 

sterlin ve can kaybının bulunması halinde geminin tonilatosu başına ayrıca 8 

sterlinlik miktar ile sorumluluğunu sınırlamak hakkına sahip bulunmaktadır.  

1. maddenin ilk 5 bendi sırasıyla; kaptan, mürettebat, kılavuz veya gemi hizmetinde 

bulunan herhangi bir kimsenin fiil veya ihmaliyle karada veya denizde meydana 

gelecek zararlardan dolayı üçüncü kişilere verilecek tazminatı; nakledilmek üzere 

kaptana teslim edilmiş bulunan yük yahut gemide bulunan her türlü mal veya eşyaya 

verilen zararlardan doğan tazminatı; konişmentodan ileri gelen yükümlülükleri; bir 

sözleşmenin yerine getirilmesindeki teknik kusurdan doğan tazminatı; batmış bir 

geminin enkazının kaldırılması yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin borçları 

belirtir.  

Buna karşılık kurtarma yardım ücretleri (md.1/1-6); müşterek avaryalardan gemi 

sahibine düşecek garame hissesi (md.1/1-7); donanımın ve tesisatın yetersizliği veya 

bozukluğu yüzünden yahut daha yolculuğun başlangıcında kumanya noksanından 

                                                 
11 Gemi sahibi olmayan armatör, gemi işletme müteahhidi olarak; esas çarterer da gemi sahibi veya 
gemi işletme müteahhidi olmadığı halde bir başka kişinin yüklerini taşıma taahhüdü altına giren ve bu 
taahhüdü yerine getirebilmek için de asıl taşıyanla çarter sözleşmesi yapan kişi yani alt taşıyan olarak 
anlaşılmalıdır. Sezer Ilgın, Alt Navlun Sözleşmeleri ve Konuya İlişkin Yargı Kararlarının 
Değerlendirilmesi, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 2, Sayı 2-3, İstanbul, 1997, s.39 vd; M. Fehmi 
Ülgener, Alt/Üst Taşıma Sözleşmelerinde Navlun Ödenmesi-Konişmento Düzenlenmesi-İlgili Bir 
Mahkeme Kararı, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-2, İstanbul, 1997, s.93 vd.  
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ileri gelmiş olmamak şartıyla geminin muhafazasına veya yolculuğun devamına 

ilişkin gerçek zorunluluklar nedeniyle geminin bağlı bulunduğu limanın dışında, 

kaptanın meşru yetkilerine dayanarak yaptığı işlerden ve akdettiği sözleşmelerden 

ileri gelen yükümlülükler (md.1/1-8) için donatan, geminin değeri, navlun ve gemiye 

ait teferruat oranında tüm malvarlığı ile sorumludur. 

Zararın, doğrudan doğruya gemi sahibinin fiil veya kusurundan doğmuş olması; 

md.1/1-8’deki yükümlülüklerden doğmuş olup gemi sahibinin bu yükümlülüğün ifası 

hususunda özel izin veya icazet vermiş bulunması; mürettebatın ve gemi hizmetinde 

bulunacak diğer kimselerin temininde gemi sahibine düşen yükümlülüklerden 

doğması hallerinde gemi sahibi sorumluluğunu sınırlayamaz (md.2/1). 

Gemi sahibi veya müşterek sahibi aynı zamanda geminin kaptanı ise, teknik kusurları 

ve gemi hizmetinde bulunanların kusurları hariç olmak üzere kendisine ait diğer 

kusurlarından doğan zararlar için sorumluluğunun sınırlanmasını talep edemez 

(md.2/2). 

Sorumluluğu sınırlama hakkına sahip gemi sahibi, gemi, navlun ve gemiye ait 

teferruat miktarındaki değeri kanıtlamak zorundadır. Geminin değeri, kazadan sonra 

ulaştığı ilk limandaki değeri olmakla birlikte, şayet gemi daha önce batarsa gemi 

değeriyle sorumluluk sona ereceğinden navlun değeriyle sorumluluk ile can 

zararlarındaki ek sorumluluk devam eder (md.3).12  

Navlun değeri, geminin yolculuğun başındaki değerinin yüzde 10’u olarak tespit 

edilmiş ve böylelikle hesaplamada kolaylık sağlanmıştır. Bu miktar götürü olarak 

tespit edildiğinden gemi hiç navlun kazanmasa dahi geminin yolculuğun başındaki 

değerinin yüzde 10’u olarak tespit edilen navlun değeri sorumluluk kapsamındadır 

(md.4). 

Teferruat, geminin yolculuğunun başından beri uğradığı ve tazmin edilmemiş 

zararlarla yine aynı şekildeki müşterek avaryalardan doğan tazminat alacaklarıdır. 

                                                 
12 Çağa, Ticaret, s.123; Kender, Çağa, Deniz, s.161. 
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Geminin kurtarma yardım ücreti, sürastarya, sigorta tazminatı ve primleri ise 

teferruat kapsamı dışında bırakılmıştır (md.5). 

B. Deniz Gemileri Sahiplerinin Sorumluluklarının Sınırlandırılması 

Hakkında 1957 Tarihli Brüksel Konvansiyonu 

1924 Brüksel Konvansiyonu az sayıda devlet tarafından onaylanmış ve özellikle 

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bu konvansiyonu imzalamaktan 

kaçınmışlardır. Bu durum uluslararası alanda uygulama birliğinin sağlanmasını 

engellemiştir. Uluslararası alanda birliği sağlamak amacıyla CMI,  konvansiyona 

katılımı arttırmak ve günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir şekil vermek üzere 

çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 1957 yılında yine Brüksel’de 

toplanan deniz hukuku konferansında “Deniz Gemileri Sahiplerinin 

Sorumluluklarının Sınırlandırılması Hakkında 10.10.1957 tarihli Konvansiyon”13 

kabul ve imza edilmiştir.14 Türkiye, 11. maddesinde belirtildiği üzere on devletin 

onayı ile bu devletler arasında 1924 Brüksel Konvansiyonu’nun yerine geçmek üzere 

31.05.1968 tarihinde yürürlüğe giren 1957 Brüksel Konvansiyonu’na taraf 

olmamıştır.  

1955 Madrid Konferansı’nda geminin kazadan sonraki değerini ölçü almak yerine 

doğrudan doğruya geminin tonajı esasına dayanan sistem ilgi görmüş ve zararın 

tazmininin ve sorumluluğun sigortalanmasının bu şekilde daha kolay sağlanacağı 

düşünülerek 1957 Brüksel Konvansiyonu’nda geminin tonajına göre sınırlı kişisel 

sorumluluk sistemi kabul edilmiştir.15 

1924 Brüksel Konvansiyonu’nda olduğu gibi 1957 Brüksel Konvansiyonu’nda da 

donatan kural olarak sınırsız sorumludur ve sorumluluğu doğuran olayın meydana 

gelmesinde kusurunun olması halinde bu sorumluluğunu sınırlayamaz. 

                                                 
13 Konvansiyonun Türkçe metni ve yorumu için bkz. Tekil, Konvansiyon, s.81(305) vd. 
14 Ataol, Sorumluluk, s.61; Çağa, Ticaret, s.123-124; Çağa, Enternasyonal, s.291; Kaner, Deniz, 
s.87; Kender, Çağa, Deniz, s.161. 
15 Kaner, Deniz, s.87; Tekil, Konvansiyon, s.87(311)-88(312). 
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Bu konvansiyon kapsamında sınırlı sorumluluğa tabi alacaklar 1924 Brüksel 

Konvansiyonu’na göre sayıca azaltılırken; sorumluluklarını sınırlama hakkına sahip 

kişiler ise arttırılmıştır. Bu kişiler konvansiyonun 6. maddesinde gemi sahibi, 

çarterer, donatan, gemi işletme müteahhidi ve görevleri çerçevesinde hareket etmiş 

olmak kaydı ile kaptan, gemi adamları ve gemi malikinin diğer müstahdemleri olarak 

sayılmıştır. 

Yine aynı madde hükmüne göre kaptan ve gemi adamları, sorumluluğu doğuran olay 

kendi kusurlarından ileri gelmiş olsa dahi sorumluluklarını sınırlamak hakkına 

sahiptirler. Ancak kaptan ve gemi adamlarının aynı zamanda geminin sahibi, 

müşterek sahibi, kiracısı, donatanı veya gemi işletme müteahhidi olmaları halinde, 

sorumluluğun doğumuna neden olan kusurun, kaptan veya gemi adamı sıfatı 

çerçevesinde meydana gelmesi şartıyla bu kişiler sorumluluklarını 

sınırlayabileceklerdir. 

Gemi sahibi, konvansiyonun 1. maddesinde sayılan sorumluluğa tabi alacaklar 

bakımından sorumluluğunu, yalnız maddi zararın söz konusu olması halinde geminin 

tonilatosu başına 1000 frank,16 yalnız cismani zararın söz konusu olması halinde 

3100 frank ile sınırlama hakkına sahiptir. Hem maddi hem cismani zararın söz 

konusu olması halinde ise 2100 frankı cismani, 1000 frankı maddi zararlara tahsis 

edilmek üzere 3100 frank ile sınırlayabilir (md.3/1).  

Cismani zararlar deyiminin, ölüm ve yaralanmalardan doğan tazminat alacaklarını; 

maddi zararlar deyiminin ise md.1/1’de sayılan bütün alacakları ifade ettiği 

konvansiyonda ayrıca belirtilmiştir. 

Sınırlama fonunda alacaklılar arasında alacakları oranında paylaştırma yapılır 

(md.3/2). Cismani zararlara ayrılan meblağın zararı karşılamaması halinde, 

                                                 
16 Sözleşmede sorumluluğun hesaplanmasında birim olarak kabul edilen frank, “Poincaré Frankı” olup 
900/1000 ayarında 65,5 miligram altının değerine eşittir. Ataol, Sorumluluk, s.61; Çağa, Ticaret, 
s.124; Çağa, Enternasyonal, s.292; Kaner, Deniz, s.87; Kender, Çağa, Deniz, s.162; Patrick Griggs, 
Richard Williams, Limitation of Liability for Maritime Claims, Third Edition, London-HongKong, 
1998, s.37; Rayegan Kender, Ergon Çetingil, Deniz Ticaret Hukuku (Deniz Takip Hukuku ve 
Deniz Sigortaları ile Birlikte) Temel Bilgiler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Bası, İstanbul, 
2007, s.80.  
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karşılanmayan kısım için alacaklılar maddi zararlar için ayrılmış olan fona aynı 

derecede katılırlar (md.3/1-c).  

Söz konusu fon yalnızca sorumluluk sınırlamasının ileri sürülebileceği alacakların 

tazmininde kullanılır (md.2/3) ve fonun kurulmasından sonra, alacaklılar aynı 

alacaklar için donatanın diğer mallarına sınırlama fonunun davacının yararına fiilen 

serbest bulunması hali hariç, el uzatamazlar (md.2/4).   

Gemiye yolcu olarak alınmış kimselerin uğradıkları cismani zararlar ile gemide 

bulunan diğer malların ziya ve hasarından doğan zararlar; gemide bulunsunlar veya 

bulunmasınlar, gemi sahibinin hareketlerinden sorumlu olduğu bütün kişilerin, fiil, 

ihmal ve kusurlarından dolayı kara veya sudaki diğer kişilerin uğradıkları cismani 

zararlar ile diğer mal ve haklara verilmiş zararlar, bu konvansiyon kapsamında 

sınırlamaya tabiidir (md.1/1). 

Diğer mal ve haklara verilmiş zararlar geminin seyrüseferine, yönetimine, malların 

yüklenme, taşınma ve boşaltılmalarına veya yolcuların biniş, nakil ve inişlerine 

ilişkin bulunması şartıyla sınırlanabilirler.  

Enkazın kaldırılmasından, batmış, karaya oturmuş veya terkedilmiş bir geminin 

yüzdürülmesi veya içindekiler dahil imhasından doğan yasal yükümlülüklerden veya 

liman tesislerine, havuzlara veya seyrüsefere elverişli yollara verilen zararlardan 

doğan sorumluluklar da 1. maddenin ilk paragrafı gereği bu konvansiyon kapsamında 

sınırlamaya tabidir.  

Kurtarma yardım veya müşterek avaryaya katılmadan doğan alacaklar ise sınırlı 

sorumluluk kapsamında değildir (md.1/4). Sorumluluğun sınırlandırılmasını ileri 

sürmenin sorumluluğun kabulü anlamına gelmeyeceği de ayrıca hükme bağlanmıştır 

(md.1/7). 



 11

1957 Brüksel Konvansiyonu, sorumluluğun sınırlanması alanında daha sonra kabul 

edilecek olan konvansiyonun temelini teşkil ettiğinden bu alanda yapılan ilk başarılı 

düzenleme olarak da kabul edilebilir.17  

C. DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN 

SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ LONDRA 

KONVANSİYONU 

1. Genel Olarak 

1957 Brüksel Konvansiyonu’nun 31.05.1968 tarihinde yürürlüğe girmesinden kısa 

bir süre sonra dünya ticari hayatında önemli değişiklikler yaşanması, anılan 

konvansiyonun gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 

Bu ihtiyacı doğuran gelişmelerin başında dünya çapında yaşanan yüksek enflasyon 

gelmektedir. Enflasyon nedeniyle sınırlı sorumluluk miktarlarının düşük kalması 

gerek malvarlığı gerek can zararların tazmini hususunda alacaklı tarafların büyük 

zararlara uğramaları sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla enflasyonun yol açtığı bu 

duruma engel olmak için yeni düzenlemeler yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

Uluslararası para sisteminde altın esasının terk edilmekte olması, sorumluluk 

miktarının hesaplanmasında o güne dek kullanılagelen altın esasına dayalı Poincaré 

Frankı’ndan vazgeçilerek uluslararası para sistemindeki gelişmelere uygun bir 

ölçünün kabulünü gerekli kılmıştı.18 

Diğer yandan gemi inşasındaki teknolojik gelişmelerin sonucu olarak yüksek tonajlı 

gemiler inşa edilmeye ve deniz ticaretinde kullanılmaya başlanmıştır. Sayıları 

giderek artan yüksek tonajlı gemiler için sorumluluk miktarı tonilato başına belirli bir 

                                                 
17 Bayamlıoğlu, Konvansiyon, s.130.  
18 Ataol, Sorumluluk, s.62; Çağa, Ticaret, s.125; Çağa, Enternasyonal, s.293; Ergon Çetingil, 
Uluslararası Anlaşmalarda Donatanın Akit Dışı Sorumluluğu, Türkiye’de Deniz Kazaları 
Sempozyumu, Sigorta Hukuku Türk Derneği, Ankara, 1983, s.126; Kaner, Deniz, s.87; Kender, Çağa, 
Deniz, s.163. 
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miktar olarak hesaplandığında ortaya çıkan yüksek meblağlar, bu gemiler için 

sorumluluğun sınırlanması bakımından adaletsiz bir durum yaratmaktaydı.  

Sorumluluğun bu derece artması sorumluluğun sınırlanmasını anlamsız hale 

getirerek, mali sorumluluk sigortalarını ve buna bağlı olarak da taşıma hizmetlerini 

pahalılaştırmakta ve büyük tonajlı gemi inşasıyla güdülen ekonomik amaca ters 

düşen sonuçlar doğmasına yol açmaktaydı. Bu sonuçların önüne geçilebilmesi için 

sorumluluğu sınırlamada esnek bir baremin kabulü zorunlu hale gelmişti.19 

Ayrıca 1957 Brüksel Konvansiyonu’nun, çeşitli alanlarda kabul edilen uluslararası 

konvansiyonların getirdiği yeniliklere uyumlu hale getirilmesi gerekmekteydi. 

Bunlara ek olarak, İngiltere’de görülen “The Tojo Maru” davası sonucunda verilen 

karar sonrasında, sorumluluğun sınırlandırılmasını talep edebilecek kişiler arasında 

kurtarma yardımda bulunanların da sayılması gerektiği görüşünün ortaya çıkması da 

konvansiyonun yenilenmesi fikrini pekiştirmiştir.20    

1957 Brüksel Konvansiyonu’nun yürürlüğe girmesinden itibaren kısa süre içinde 

yaşanan bu gelişmeler üzerine IMCO, konu hakkında hazırlık çalışması yapması için 

CMI’ı görevlendirmiştir. CMI tarafından oluşturulan komisyon ayrıntılı sorulardan 

oluşan bir belgeyi deniz hukuku ile ilgili ulusal kuruluşlara göndermiş ve bunlardan 

gelen raporları değerlendirerek hazırladığı metin taslağını 1974 Hamburg 

Konferansı’na sunmuştur. Bu taslak IMCO Hukuk Komitesi’nin çalışmalarına esas 

teşkil etmiş ve komitenin, 1957 Brüksel Konvansiyonu’nda değişiklik yapmak yerine 

yeni bir konvansiyon yapılmasının daha uygun olacağı fikrinden hareketle hazırladığı 

proje, 01.11.1976 tarihinde Londra’da toplanan uluslararası diplomatik konferansta21 

tartışmaya açılmıştır. 

                                                 
19 Çağa, Ticaret, s.125; Çağa, Enternasyonal, s.293; Kender, Çağa, Deniz, s.163. 
20 Anılan davada, kurtarma yardımda bulunan bir gemi zarara yol açmış, gemi sahibi de 
sorumluluğunun sınırlanmasını talep etmiş; ancak talebi, kurtarma yardımda bulunan kişilerin 
sorumluluğu sınırlama hakkına sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Dava hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. Griggs, Williams, Limitation, s.10; Hill, Maritime, s.253. 
21 Türkiye de bu konferansa katılmıştır. Ayrıntılı bilgi ve konferansta temsil edilen devletler için bkz. 
Nagendra Singh, British Shipping Laws-International Maritime Law Conventions, Volume 4, 
London, 1983, s.2976 vd.  
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Sonuç olarak 1924 ve 1957 Brüksel Konvansiyonlarının yerine geçmek üzere 

19.11.1976 tarihinde “Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması 

Hakkında 1976 Tarihli Londra Konvansiyonu”22 kabul edilmiş ve 17. maddesinde 

belirtildiği üzere oniki devletin onayından sonra 01.12.1986 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

Konvansiyonun ismine bakıldığında, daha önceki iki konvansiyondan farklı olarak 

“Deniz Gemileri Sahiplerinin…” ifadesinin yer almadığı; bunun yerine “Deniz 

Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması…” denilerek daha geniş bir çerçeve 

çizildiği görülmektedir.  

Bu yolun tercih edilmesinin nedeni öğretide, gemi sahibi olarak kabul edilemeyecek 

kişilere de bu hakkın tanınması ve özellikle 1924 ve 1957 Brüksel 

Konvansiyonlarına göre sorumluluğu sınırlama hakkı tanınan kişi sayısının  

arttırılması olarak gösterilmiştir. Buna karşılık, gerek 1924 ve gerekse 1957 Brüksel 

Konvansiyonlarında da gemi sahibi harici bazı kişilere sorumluluğu sınırlama 

hakkının tanınmış olduğu ve isim değişikliğinin sadece bu nedene dayanarak 

açıklanamayacağını savunan bir görüş de öğretide yer almaktadır.23  

2. Sınırlama Hakkı 

a. Sorumluluklarını Sınırlamaya Hakkı Olan Kişiler  

Konvansiyonun 1. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 1 
Sorumluluklarını Sınırlandırmaya Hakkı Olan Kişiler 

1- Aşağıda açıklanan anlamda gemi sahipleri ile yardımda bulunanlar, 2 nci maddede yazılı 
alacaklara karşı sorumluluklarını işbu Konvansiyon hükümleri uyarınca sınırlayabilirler. 

                                                 
22 Konvansiyonun Türkçe metni ve yorumu için bkz. Tekil, Konvansiyon, s.99(323) vd.  İngilizce 
metni için bkz. Singh, Convention, s.2978 vd; Griggs, Williams, Limitation, s. 7 vd; Hill, Maritime, 
s. 260 vd. 1976 Konvansiyonu ve diğer IMO konvansiyonları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
“Conventions” (Çevrimiçi) http//www.imo.org, 06 Nisan 2007. 
23 Ataol, Sorumluluk, s.65; Ergon Çetingil, Alman Deniz Ticaret Hukukunun 1986 Yılı 
Reformunda Donatanın Sorumluluğu İle İlgili Olarak Yapılan Değişiklikler, BATİDER, C.XVII, 
Sayı 3, Haziran 1994, s.6; Çetingil, Uluslararası, s.145; Tekil, Konvansiyon, s.102(326). Karşı görüş 
için bkz. Çağa, Enternasyonal, s.294.  
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2- “Gemi sahibi” ifadesi deniz gemisinin sahibinden başka çarterer, donatan ve işletenini de 
ifade eder. 
3- “Yardımda bulunan”dan maksat, kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı 
hizmetleri gören kişilerdir. Bu faaliyetler, 2 nci maddenin 1 inci paragrafının24 (d), (e) ve (f) 
bentlerinde yazılı faaliyetleri de kapsar. 
4- 2 nci maddede yazılı alacaklardan biri gemi sahibi veya kurtarma yardımda bulunanın fiil, 
ihmal ve kusurlarından sorumlu olduğu herhangi bir kişiye karşı ileri sürüldüğü takdirde bu 
kişi de işbu Konvansiyonda öngörülen sorumluluk sınırlamasından faydalanmak hakkına 
sahiptir. 
5- Bu Konvansiyonda gemi sahibinin sorumluluğu, bizzat gemiye yöneltilen bir takipten 
doğan sorumluluğu da kapsar. 
6- Bu Konvansiyon hükümleri uyarınca sınırlamaya tabi alacaklar bakımından sorumluluğu 
sigorta etmiş bulunan sigortacı, bizzat sigortalı ile aynı ölçüde olmak üzere Konvansiyon 
hükümlerinden faydalanmak hakkına sahiptir. 
7- Sınırlı sorumluluğa dayanılması sorumluluğun kabulü anlamına gelmez. 

Konvansiyonun 1. maddesi sorumluluklarını sınırlamaya hakkı olan kişileri belirtir. 

Bunlar; deniz gemisi sahipleri ve yardımda bulunanlardır. Ancak madde metninde 

gemi sahibi ifadesinin, çarterer, donatan ve işleteni, yardımda bulunan ifadesinin ise 

kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı hizmetleri gören kişileri de 

kapsadığı belirtilmiştir. Bunlardan başka,  gemi sahibi ya da yardımda bulunanın fiil, 

ihmal ve kusurlarından sorumlu olduğu kişiler ile sorumluluğu sigorta etmiş sigortacı 

da sorumluluklarını sınırlayabilecekler arasında sayılmıştır. 

Konvansiyonda sorumluluğu sınırlayabilecek kişiler tanımlanmayarak sadece 

sayılmış olduğundan, bu kişiler taraf devlet tarafından “lex fori”ye göre 

belirlenecektir.25 

TK bakımından “donatan”, gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibidir (TK 

md.946/2). “İşleten” de TK md. 946/2’ ye göre, sahibi olmadığı gemiyi kendi adına 

deniz ticaretinde kullanan kişi yani öğretide kabul edildiği üzere gemi işletme 

müteahhidi olarak anlaşılmalıdır. 

Yine kanunda tanımı yapılmamakla beraber “çarterer”, donatan veye gemi işletme 

müteahhidi tarafından geminin belli bir süre veya belli bir sefer için tahsis edildiği 

                                                 
24 Türk Hukukunda maddeler fıkra ve bentlere ayrılırken, konvansiyonda paragraf ve alt paragraflara 
ayrılmıştır. Konvansiyon Türkçe’ye çevrilirken paragraf ifadesi korunmuş ancak alt paragrafa karşılık 
olmak üzere bent ifadesi kullanılmıştır. 
25 Ataol, Sorumluluk, s.65. 
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kişi; yani bir tür navlun sözleşmesi26 olan çarter sözleşmesi ile kendisine bir geminin 

tamamen veya kısmen tahsis edilmesi suretiyle yükünün taşınmasını talep etme hakkı 

sahibi olan taşıtandır. Ancak bu kişinin sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip 

olabilmesi için aynı zamanda alt taşıyan olması gerekir.27  

Günümüzde deniz ticareti gemi sahibinin tek başına yaptığı bir faaliyet olmaktan 

çıkmıştır. Taşıma ile ilgili olarak gemi sahibinden başka kişiler de deniz ticaretinin 

aktörleri haline geldiğinden sorumluluğu sınırlayabilecek kişi sayısı arttırılmıştır.28 

1957 Brüksel Konvansiyonu’nda olduğu gibi, gemi sahibi ve onunla bir tutulanların 

sorumluluğu asıl olarak sınırsız olmakla birlikte bu kişiler, konvansiyonun 2. 

maddesinde sayılan alacaklara karşı sorumluluklarını sınırlama hakkına sahiptirler. 

Kural olarak sorumlulukları sınırsız olduğundan borçlarının sınırlama miktarını aşan 

kısmı için ifada bulunmaları halinde bu, borcun ifası sayılacağından ödedikleri bu 

kısmın iadesini talep edemezler. 

Bu madde ile 1957 Brüksel Konvansiyonu’ndan farklı olarak, sorumluluğu sigorta 

etmiş sigortacı ile kurtarma yardım faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı hizmet gören 

kişilere, diğer bir deyişle kurtarma yardım faaliyetinde bulunanlar ile bunların fiil, 

ihmal ve kusurlarından sorumlu olduğu kişilere de sorumluluklarını sınırlama hakkı 

tanınmıştır.  

                                                 
26 Navlun sözleşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Rayegan Kender, A. Samim Ünan, Eşya 
Taşıma (Navlun) Mukaveleleri, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu: İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve 
Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul, 1997, s.279 vd; Rayegan Kender, Tahir Çağa, 
Deniz Ticareti Hukuku II: Navlun Sözleşmesi, 7. Basıdan Tıpkı 8. Baskı, İstanbul, 2006; Sezer 
Ilgın, Alt Navlun Sözleşmeleri Üst Taşıyan ile Alt Taşıtanın Birbirlerine Karşı Hukuki 
Durumları, Doktora Tezi, İstanbul, 1993. Ayrıca taşıyanın sorumluluğunun sınırlandırılması için bkz. 
Emine Yazıcıoğlu, Taşıyanın Tazmin Borcunun Sınırlandırılması, 40. Yılında Türk Ticaret 
Kanunu: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku 
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul, 1997, s.308 
vd.  
27 Uğur Aydın, Donatanın Sınırlı Sorumluluğu, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu: İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul, 1997, s.263.    
28 Ataol, Sorumluluk, s.65; Griggs, Williams, Limitation, s.8.  
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Bu düzenlemenin gemi dışından veya gemi ile ilgili olmaksızın, örneğin helikopter 

ile kurtarma yardım faaliyetinde bulunan kişilere de hakkaniyet açısından 

sorumluluklarını sınırlama olanağı vermeyi amaçladığı söylenebilir.29 

Bu kişiler madde metninde ayrıca sayıldığından, kurtarma yardım faaliyetiyle ilgili 

fiil, ihmal ve kusurlarından doğan sorumluluklarını gemi sahibinden bağımsız olarak 

geminin tonilatosu başına belirli bir meblağla sınırlayabileceklerdir.30  

Kurtarma yardım faaliyetinin unsurları TK md.1222’de; geminin veya içindeki 

şeylerin denizde bir tehlike ile karşılaşmış olması, tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla 

müdahale edenlerin üçüncü kişi olması ve bu kişilerin gemi ve içindekileri emniyete 

alarak faydalı sonuç elde etmeleri şeklinde düzenlenmiştir.31 

Konvansiyon md.1/3’te md.2/1-d,e,f’ye atıf yapılmıştır. Bu atıf ile batmış, enkaz 

haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin içinde bulunan veya bulunmuş 

şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması, imhası veya zararsız hale 

getirilmesinden doğan alacaklar; gemi yükünün imhası veya zararsız hale 

getirilmesinden doğan alacaklar; sorumluluğun sınırlanabileceği bir zararı önlemek 

veya azaltmak için alınan tedbirler ve bu tedbirlerin başkaca sebep olduğu 

zararlardan doğan alacaklar da kurtarma yardım faaliyeti olarak kabul edilmiştir. 

Bu konvansiyonla sorumluluklarını sınırlama olanağı tanınmış diğer bir sınıf da 

sigortacılardır.32 Konvansiyon oldukça açık bir ifade ile sigortacılara, sigortalı ile 

aynı şekilde konvansiyon hükümlerinin uygulanmasını talep etme yetkisi vermiştir.  

                                                 
29 Çetingil, Uluslararası, s.145; Çetingil, Reform, s.6; NJJ. Gaskell, C. Debattista, RJ. Swatton, 
Charley and Giles’ Shipping Law, 8th Edition, y.y., 1987, s.409; Hill, Maritime, s.261; Tekil, 
Konvansiyon, s.102(326).  
30 Hill, Maritime, s.261. 
31 Ayrıntılı bilgi için bkz. Rayegan Kender, Kurtarma/Yardım Konusunda Uygulamada Ortaya 
Çıkan Bazı Sorunlar, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-2, İstanbul, 1999, s.36 vd. 
32 Burada ilk akla gelen geniş bir alana yayılan P&I (Protection and Indemnity) riskleri konusunda 
sigorta için sorumluluk kabul eden P&I Klüplerdir. Bu sigorta ve tazmin klüpleri için bkz. Mehmet 
Zeki Akın, Mehmet Yazıcı, Donatanın Akit Dışı Sorumluluğu ve Sigorta, Türkiye’de Deniz 
Kazaları Sempozyumu, Sigorta Hukuku Türk Derneği, Ankara. 1983, s.273 vd. 
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Sorumluluğun doğumuna yol açan bir zararın meydana gelmesi halinde, sorumluluğu 

sigorta etmiş olan sigortacı da 1976 Londra Konvansiyonu kapsamında 

sorumluluğunu sınırlayabilecektir.33  

Sigortacılar, sigortalının müflis ve şirketinin tasfiye edilmiş olduğu durumlarda 

davalara doğrudan muhatap olabilmektedirler. Bu nedenle sigortacılara sigortalının 

sahip olduğu savunma ve sınırlama hakkının tanınması sigortacılığın gelişmesi 

açısından olumlu bir gelişme olarak görülmelidir. 

Ancak maddenin 6. paragrafındaki “aynı ölçüde olmak üzere” ifadesi, sigortalının 

sınırlama hakkını kullanmaktan kaçınması halinde sigortacının sınırlama hakkından 

yoksun kalıp kalmayacağı hususunu açıklamış değildir.34 

Sigortalının sorumluluğunu sınırlama hakkını kullanmaktan kaçınması halinde, bu 

davranışın iyiniyete aykırı kabul edilmesi ve sorumluluğu sigorta etmiş sigortacının 

korunarak konvansiyonun tanıdığı sınırlama hakkından faydalandırılmaya devam 

edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Buradaki sınırlama hakkının, sadece zarar gören 

kişinin zararının tazmini için sigortalıya başvurması hallerinde söz konusu olacağı, 

bizzat sigortalının sorumluluk sigortasına dayanarak sigortacıya yaptığı başvurularda 

söz konusu olmayacağı açıktır.  

Sigortalının para ile ölçülebilir bir menfaatinin uğrayacağı zararı giderebilmek için 

yapılan sigorta sözleşmesi ile sigortacı, prim karşılığı sigorta himayesi sağlamayı 

üstlenmektedir. 

Sigortacıya da sorumluluğunu sigortalı ile aynı ölçüde olmak üzere sınırlama hakkı 

tanınması, daha düşük prim karşılığı sağlanacak sigorta himayesi neticesinde navlun 

                                                 
33 Zarar sigortaları ve sigorta ettirenin görevleri için bkz. İ. Deniz Kaner, Zarar Sigortalarında 
Sigorta Ettirenin Tehlike ile İlgili Görevleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 
LIV (1991-1994), Sayı 1-4, İstanbul, 1994, s.303 vd. Ayrıca zarar sigortalarına sigorta himayesi için 
bkz. Emine Yazıcıoğlu, Zarar Sigortalarında Sigorta Himayesinin Sınırlandırılması ve Davranış 
Yükümlülüklerinin Teminat Şartı ya da İstisna Olarak Öngörülmesi Sorunu, Çetingil ve 
Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul, 2007, s.1185 vd. Çatmadan doğan zararlar ile 
ilgili sigorta himayesi içinse bkz. M. Fehmi Ülgener, Çatma Sebebiyle Karşı Gemiye Verilen 
Zararlar ile İlgili Olarak Sigorta Himayesi “RDC Klozu”, Çetingil ve Kender’e 50. Birlikte 
Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul, 2007, s.1144 vd.        
34 Hill, Maritime, s.262. 



 18

ücretlerinin makul seviyede tutulmasını sağlarken, diğer yandan sigorta hukukunun 

esasları ile bağdaşmadığı ve zarar gören üçüncü kişiler bakımından aleyhe sonuç 

doğuracağı da ayrıca öğretide savunulmuştur.  

Buna göre özellikle küçük tonajlı bir geminin sebep olacağı önemli ölçüde can, mal 

ve çevre kirliliği zararlarında, donatan sorumluluğunu son derece düşük bir meblağla 

sınırlayabilecektir. Bu durumda gerçek zararla sorumluluk meblağı arasındaki büyük 

fark için sigortacıya başvurabilmek söz konusu olamayacağından, zarar gören kişiler 

açısından hakkaniyete aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır.35   

Yine belirtildiği üzere maddede sayılan kişiler, sorumluluğun doğumuna neden olan 

geminin bir “deniz gemisi” olması halinde sorumluluklarını sınırlama hakkına sahip 

olabileceklerdir.  

Konvansiyon metninde deniz gemisinin herhangi bir tanımı yapılmadığından, bu 

konuda ulusal kanunlara bakmak gerekmektedir. TK md.816 gemiyi, tahsis edildiği 

amaca uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi olanağına bağlı bulunan ve 

pek de küçük olmayan her türlü tekne şeklinde tanımlar. Burada bahsedilen geminin, 

gerek Ticaret Kanunu’nun deniz ticaretine ilişkin 4. kitabında yer alması ve gerekse 

denizde hareket etmesi olanağına bağlı bir amaca tahsis edilmesi nedeniyle deniz 

gemisi olduğu açıktır.  

Yine buradan anlaşılacağı üzere, iç sularda hareket etmesi imkanına bağlı bir amaca 

tahsis edilen gemiler, “iç su gemileri” olacaktır. Ancak konvansiyonda taraf 

devletlerin ulusal kanunlarına koyacakları bir hükümle, sorumluluğu sınırlama 

sistemini iç sularda seyre tahsis edilmiş olan gemilere de uygulamayı kabul 

edebilecekleri belirtilmiştir (md.15/2-a). 

 

 

 
                                                 
35 Ataol, Sorumluluk, s. 67-68. 
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b. Sınırlamaya Tabi Alacaklar  

Konvansiyonun 2. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 2 
Sınırlamaya Tabi Alacaklar 

1- 3 ve 4 üncü maddeler saklı kalmak üzere aşağıdaki alacaklar, sorumluluğun temeli ne 
olursa olsun, sorumluluk sınırlamasına tabidirler: 
a) Gemide veya geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan ilgili 
olarak vukubulan ölüm, yaralanma, (liman tesisleri, havuzları, seyrüsefere elverişli su yolları 
ve seyir yardımcı tesislerinin maruz kaldıkları zararlar dahil olmak üzere) her türlü eşya ziya 
ve hasarı ve diğer bütün zararlardan doğan alacaklar;  
b) Deniz yolu ile yapılan yük, yolcu ve bagajlarının taşınmasında vaki gecikmeden ileri 
gelen bütün zararlardan doğan alacaklar; 
c) Sözleşmeden doğmuş olmayan herhangi bir hakkın ihlalinden ileri gelen ve geminin 
işletilmesi yahut kurtarma yardım faaliyetleriyle doğrudan ilgili olarak vukubulan diğer 
bütün zararlardan doğan alacaklar; 
d) Batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin, içinde bulunan veya 
bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması, imha edilmesi veya 
zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar;  
e) Gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar; 
f) Sorumlu kişinin bu Konvansiyon hükümleri uyarınca sorumluluğunu sınırlayabileceği bir 
zararı önlemek veya azaltmak için alınan tedbirler ve bu tedbirlerin başkaca sebep oldukları 
zararlar yüzünden sorumlu kişiden başka bir kimse tarafından ileri sürülen alacaklar. 
2- Birinci paragrafta yazılı alacaklar, rücu hakkına veya bir garantiye dayanan, sözleşmesel 
veya sözleşme dışı bir davaya konu olsalar da sorumluluk sınırlamasına tabidirler. Şu kadar 
ki, 1 inci paragrafın (d), (e) ve (f) bentleri kapsamına giren alacaklar, sorumlu kişi ile 
akdedilmiş bir sözleşmeden doğan ücrete ilişkin oldukları nispette sorumluluk sınırlamasına 
tabi değildirler. 

Konvansiyonun 2. maddesi sınırlamaya tabi alacakları belirtir. Bu alacaklar 

sorumluluğun temelinin ne olduğuna bakılmaksızın sorumluluk sınırlanmasına 

tabidirler. 1957 Brüksel Konvansiyonu’nda, 1. maddede yer alan sebeplerden doğan 

alacaklar için sorumluluğun sınırlanabileceği belirtilmiş iken, 1976 Londra 

Konvansiyonu’nda temeli ne olursa olsun 2. maddede sayılan alacakların 

sınırlanabileceği ifade edilerek daha basit ve anlaşılır bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde metninde “sorumluluğun temeli ne olursa olsun” denilmek suretiyle söz 

konusu alacaklar hukuki niteliklerine bakılmaksızın konvansiyon kapsamında 

sorumluluk sınırlamasına tabi tutulmuştur.36 

                                                 
36 Ataol, Sorumluluk, s.70; Bayamlıoğlu, Konvansiyon, s.133; Griggs, Williams, Limitation, s.15-
16.  
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Maddenin ilk paragrafının (a) bendinde; sınırlamaya tabi alacaklar “gemide veya 

geminin işletilmesi yahut kurtarma yardım faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak” 

denilmek suretiyle daha kapsamlı düzenlenmiştir.  

1976 Londra Konvansiyonu’nda sınırlamaya tabi deniz alacaklarından 

bahsedebilmek için bunların, gemide veya geminin işletilmesi yahut kurtarma yardım 

faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak gerçekleşen ölüm, yaralanma, her türlü eşya 

ziya ve hasarı ile diğer bütün zararlardan doğması gerekmektedir. Liman tesisleri, 

havuzları, seyrüsefere elverişli su yolları ve seyir yardımcı tesislerinin maruz 

kaldıkları zararlar da madde metninde belirtilerek her türlü eşya ziya ve hasarı 

arasında sayılmıştır. 

Gemi işletme faaliyetinin taşıdığı yüksek risk nedeniyle sorumlu kişilere 

sorumluluklarını sınırlama hakkı tanınmıştır. Bu nedenle, bir römorkaj 

sözleşmesinde römorkör sahibinin sözleşmeyi ifa etmemesi yahut bir çarter 

sözleşmesinde malların gemiye yüklenmemesi gibi salt sözleşmesel yükümlülüğün 

ihlal edilmesi hallerinde sorumluluk sınırlanmayacaktır. Zira bu zararlar gemi 

işletilmesi ile ilgili olarak nitelendirilemez.37  

Konferansta bazı delegasyonlar, önemleri dolayısıyla tesis, havuz ve su yollarının 

uğradığı zararlardan doğan alacakların sınırlamaya tabi tutulmaması; mutlaka 

tutulacaklarsa da bunların ölüm ve yaralanmalardan doğan alacaklardan sonra, ancak, 

diğer eşya ve malvarlığı zararlarından doğan alacaklara göre nispeten öncelikli 

olacak şekilde düzenlenmelerini talep etmişlerdir.  

Söz konusu alacakların sınırlama dışında bırakılması talepleri kabul edilmemişse de,  

ölüm ve yaralanmadan doğan alacaklara zarar gelmemesi şartıyla taraf devletlerin, 

ulusal kanunlarında liman tesisleri, havuzları, seyrüsefere elverişli su yolları ve seyir 

yardımcı tesislerine verilen zararlardan doğan alacaklara, diğer bütün alacaklara göre 

                                                 
37 Bayamlıoğlu, Konvansiyon, s.133.  
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öncelik tanıyabilecekler şeklinde bir düzenleme yapılmıştır (md.6/3).38 Taraf 

devletlere böyle bir hakkın tanınması bir tür uzlaşma olarak değerlendirilebilir. 

Madde metnindeki “diğer bütün alacaklar” ifadesi, 2. maddenin düzenleniş amacına 

uygun olarak bütün malvarlığı zararlarından doğan alacakların sınırlamaya tabi 

olacağını belirtmektedir.39  

Yine aynı paragrafın (b) bendinde deniz yolu ile yapılan yük, yolcu ve bagajlarının 

taşınması hizmetlerindeki gecikmeden ileri gelen bütün zararlardan doğan alacaklar 

sorumluluk sınırlamasına tabi tutulduğundan söz konusu gecikme nedeniyle mali 

kayba uğrayarak zarar gören kişi, zararını ispat etmek şartıyla, 1976 Konvansiyonu 

kapsamında tazmin ettirebilme olanağına kavuşmuştur. Oysa gerek 1924 gerekse 

1957 Brüksel Konvansiyonlarında gecikme zararlarına ilişkin herhangi bir hüküm 

yer almamaktadır.  

Taşıma hizmetlerindeki gecikme, sadece yolcu ve yolcu eşyalarının taşımasındaki 

gecikmeyi değil, aynı zamanda yük taşıma hizmetlerindeki gecikmeyi de ifade eder. 

Bu bendin, taşıma sözleşmelerinin hiç yerine getirilmemesi halini değil, gecikmeli 

olarak yerine getirilmesi halini düzenlediği görülmektedir. Bu nedenle taşıma 

sözleşmelerinin hiç yerine getirilmemesinden doğan zararlar sınırlama hakkına konu 

olmazlar.  

1957 Brüksel Konvansiyonu md.1/1-b’de  “diğer bütün mal ve haklara verilmiş 

bütün zararlar” ifadesi kullanılarak diğer her türlü haklara verilen zararların, geminin 

seyrüseferine, yönetimine, malların yükleme, taşınma ve boşaltılmalarına veya 

yolcuların biniş, nakil ve inişlerine ilişkin olması şartıyla sınırlanabileceği kabul 

edilmiştir. 

1976 Londra Konvansiyonu’ndaysa, sözleşmeden doğmuş olmayan herhangi bir 

hakkın ihlaliyle ortaya çıkan ve geminin işletilmesi yahut kurtarma yardım 

faaliyetleri ile doğrudan ilgili olarak gerçekleşen ölüm, yaralanma, her türlü eşya 

                                                 
38 Çağa, Enternasyonal, s.295; Çetingil, Reform, s.8, dn.15; Çetingil, Uluslararası, s.146, dn.44. 
39 Çetingil, Reform, s.8; Çetingil, Uluslararası, s.146; Tekil, Konvansiyon, s.102(326). 
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ziya ve hasarı ile diğer bütün zararlardan doğan alacaklar sorumluluk sınırlamasına 

tabi tutulmuştur (md.2/1-c). 

“Sözleşmeden doğmuş olmayan” denilmek suretiyle Bk md.41 anlamında haksız fiil 

sorumluluğu ile yine kanundan doğan diğer sorumluluk halleri anlaşılmalıdır.40 

Burada sözleşmeden kaynaklanmayan haklara örnek olarak kusurlu hareketiyle geçiş 

trafiğini aksatarak diğer gemilerin uluslararası hukuktan doğan serbest geçiş 

haklarını engelleyen gemiye karşı ileri sürülen alacaklar gösterilebilir.41 

Burada, sözleşmeden doğan bir hakka verilen zararın sorumluluk sınırlaması 

kapsamına alınmayacağı gibi bir sonuca ulaşılmamalıdır. Zira, aynı maddenin 1-a 

bendinde “diğer bütün zararlardan doğan alacaklar” ifadesiyle sözleşmeden doğsun 

veya doğmasın her türlü hak ihlalinin sınırlama kapsamına alındığı hususuna yer 

verilmiştir. Böylece bu konuya ilişkin olarak 1976 Londra Konvansiyonu 1957 

Brüksel Konvansiyonu’na benzer bir düzenleme yapmıştır. 

CMI belgelerindeki açıklayıcı notlarda, burada kullanılan hak kavramı ile yalnız 

mutlak hakların değil, ihlal edilmeleri halinde tazminat talebi doğuracak diğer 

hakların da kastedildiği belirtilmiştir. Haksız fiil ve kusursuz sorumluluk halleri de 

bu bağlamda değerlendirilir.42 

İlk paragrafın özellikle enkaz kaldırma masrafları konusundaki taleplere ilişkin olan 

(d) bendinde, batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin, 

içinde bulunan veya bulunmuş olan eşya vb. şeyler de dahil olmak üzere, 

yüzdürülmesi, kaldırılması, imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden doğan 

alacaklar sorumluluk sınırlamasına tabi tutulmuştur. Bu konu 1957 Brüksel 

Konvansiyonu md.1/1-c’de de benzer şekilde düzenlenmiştir. 

Bir enkazın kaldırılması, sözleşmeden doğan bir hak ya da yükümlülüğe uygun 

olarak yapılabileceği gibi, kanuni bir gerekliliğe uygun olarak da yapılabilir. 

                                                 
40 Ataol, Sorumluluk, s.72; Aydın, Donatan, s.264. 
41 Bayamlıoğlu, Konvansiyon, s.135. 
42 Çetingil, Reform, s.9, dn.16-17; Çetingil, Uluslararası, s.147, dn.45-46; Griggs, Williams, 
Limitation, s.17. 
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Örneğin, ulusal veya mahalli otoritelerce enkazın kaldırılması zorunlu kılınmış ise, 

P&I Klüp kaldırma masraflarını sigorta etmektedir.43  

Bu bentteki alacaklar, konvansiyonun esasına ilişkin ihtirazı kayıt ileri sürme hakkı 

tanınan iki husustan birini oluşturur. Taraf devletlere konvansiyon hükümlerinden 

farklı olarak sorumluluğun sınırlanmasını kabul etmemek yahut  

konvansiyondakinden daha az veya daha çok bir meblağla sınırlanmasını kabul 

etmek hakkı tanınmıştır (md.18/1). 

Geminin içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere 

yüzdürülmesi, kaldırılması, imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden doğan 

alacakları sınırlamaya tabi tutan (d) bendi karşısında, gemi yükünün imhası veya 

zararsız hale getirilmesinden doğan alacakları sınırlamaya tabi tutan (e) bendi 

gereksiz bir düzenleme olarak değerlendirilebilirse de; (d) bendi, batmış, enkaz 

haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş geminin içinde bulunan veya bulunmuş 

olanlardan bahsetmektedir.   

Oysa (e) bendinde burada bulunan veya bulunmuş olan şeylere geminin yükünün de 

dahil olduğu açık olmakla birlikte, geminin batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş 

veya terk edilmiş olması hali aranmamaktadır. 

Ayrıca gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar 

sorumluluk sınırlamasına tabi olmakla birlikte, bunlar için de taraf devletlere ihtirazı 

kayıt koyma hakkı tanınmıştır (md.18/1). 

Maddenin ilk pragrafının (f) bendi ile sorumluluk sınırlamasına tabi bir alacağın 

doğumuna yol açan zararı önlemek veya azaltmak amacıyla üçüncü kişiler tarafından 

tedbir alındığı hallerde, alınan bu tedbirlerin herhangi bir zarara sebebiyet vermesi 

durumunda, sorumlu kişilere tedbirlerden zarar gören kişilerin alacak talepleri 

karşısında sorumluluklarını sınırlama hakkı tanınmıştır. Bu üçüncü kişilerin bir zararı 

önlemek veya azaltmak için alınan tedbirler konusundaki taleplerine ilişkin olarak 

1976 Londra Konvansiyonu’nun getirdiği yeni bir düzenlemedir. 

                                                 
43 Hill, Maritime, s.263. 
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Bu bendin uygulama alanı bulabilmesi için, konvansiyon uyarınca sorumluluğun 

sınırlanabileceği bir zarar söz konusu olmalı ve bu zararın önlenmesi ya da 

azaltılması amacıyla sorumlu veya sorumluluğunu sınırlayabilecek kişilerden 

başkaca kişiler tarafından tedbir alınmış olmalıdır. Konvansiyon, tedbir alanın 

yapmış olduğu masraflar ile alınan tedbirlerden zarar gören kişilerin talepleri 

karşısında sorumluluğun sınırlanabileceğini kabul etmiştir.  

Ancak, sorumluluğunu sınırlayabilecek kişi ile zararı önlemek veya azaltmak 

hususunda tedbir alan üçüncü kişiler arasında sözleşmesel bir ilişkinin bulunduğu 

hallerde, yapılan masraflar sınırlama konusu olmaz.44 

Maddenin ikinci paragrafında, ilk paragrafta belirtilen sınırlı sorumluluğa tabi 

alacakların sınırlı sorumluluğa tabi olma niteliklerinin, rücu hakkına veya bir 

garantiye dayanan sözleşmesel veya sözleşme dışı bir dava konusu olmaları halinde 

dahi değişmeyeceği belirtilmiştir. 

Örneğin, iki gemi sahibi haksız fiille müştereken bir zarara sebebiyet vermiş olup 

gemi sahiplerinden sadece biri sorumluluğunu sınırlama hakkına sahipse, 

sorumluluğu sınırlama hakkına sahip olmayan gemi sahibinin zararın tamamını 

ödemesi halinde diğer gemi sahibine karşı rücuen sahip olduğu haklar, sorumluluk 

sınırlamasına tabi olacaktır.45 

Bir başka örnek de, römorkör tarafından çekilen gemi ile diğer bir gemi arasındaki 

çatmadır.46 Çatmada römorkör kusurlu ise, doğal olarak üçüncü geminin uğradığı 

zarardan sorumlu olacaktır. Ancak uygulamada sıkça görüldüğü üzere, römorkör ile  

çekmekte olduğu gemi arasında, çekme faaliyeti sırasında doğacak her türlü zararın 

çekilen gemi tarafından tazmin edileceğine dair garanti şartını içeren bir römorkaj 

                                                 
44 Griggs, Williams, Limitation, s.19; Hill, Maritime, s.264. Tedbir alma işinin sözleşme ile üçüncü 
kişilere bırakılması halinde, tedbir alınırken yapılan masrafların sınırlama konusu olacağı görüşü için 
bkz. Çetingil, Reform, s.10; Çetingil, Uluslararası, s.148. Tedbirden zarar gören kişilerin talepleri 
bakımından ise, sorumlu kişi ile tedbir alan kişi arasında sözleşmesel bir ilişki olması sorumluluğun 
sınırlanmasına etki etmeyecektir.  
45 Çetingil, Reform, s.10, dn.21; Çetingil, Uluslararası, s.148, dn.48. 
46 Çatma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Akın, Yazıcı, Sigorta, s.261 vd; Ayrıca “Denizde 
Çatmalara Dair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında 1910 Brüksel Konvansiyonu” için bkz. 
ÇETİNGİL, Uluslararası, s.126 vd. 
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sözleşmesi bulunduğu takdirde römorkör, çatmadan kaynaklanan sorumluluğuna dair 

bir garantiye sahip olur. Bu durumda çekilen geminin sahibi, bu garantiye dayanarak 

açılan davada, römorkör sahibinin sorumluluğu sınırlama hakkından faydalanacak ve 

çatmadan kaynaklanan sorumluluğunu sınırlayabilecektir.47  

Yine bu paragrafta, sorumlu kişi ile akdedilmiş bir sözleşmeden doğan ücrete ilişkin 

olmaları halinde ilk paragrafın (d), (e) ve (f) bentleri kapsamına giren alacaklara 

ilişkin sorumluluğun sınırlanamayacağı ifade edilmiştir.  

Bu durumda örneğin, gemi sahibi enkaz kaldırma işini sözleşme ile üçüncü kişiye 

devrederse, enkaz kaldırma için sözleşme ile kararlaştırılan ücrete karşı sorumluluk 

sınırlanamaz.48 Bu alacakların sorumluluk sınırlaması dışında bırakılması suretiyle, 

sözleşmeye dayanarak iş gören kişinin sözleşme gereği hak ettiği ücreti tam olarak 

alabilmesi amaçlanmıştır.  

c. Sınırlamadan Hariç Bırakılmış Alacaklar  

Konvansiyonun 3. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 3 
Sınırlamadan Hariç Bırakılmış Alacaklar 

Bu Konvansiyon hükümleri aşağıdaki alacaklara uygulanmaz: 
a) Kurtarma ve yardım alacakları ile müşterek avarya garame alacakları; 
b) Hidrokarbonlar (Akaryakıtlar) ile kirlenmeden ileri gelen zararlardan sorumluluğa dair 
29.11.1969 tarihli uluslararası konvansiyon ile yürürlükte olan değişiklik ve ekleri anlamında 
olmak üzere hidrokarbonlarla kirlenmeden ileri gelen zararlardan doğan alacaklar; 
c) Nükleer zararlardan sorumluluğun sınırlanmasını düzenleyen veya yasak eden bütün 
uluslararası konvansiyonlar veya ulusal kanunlara tabi alacaklar; 
d) Nükleer gemi sahibine karşı nükleer zararlardan doğan alacaklar; 
e) Gemi sahibi veya yardımda bulunan ile müstahdemleri arasında akdedilmiş hizmet 
sözleşmesini düzenleyen kanun hükümlerine göre gemi sahibi veya yardımda bulunanın söz 
konusu alacaklara karşı sorumluluğunu sınırlamak hakkına sahip olmaması veya ancak 6 ncı 
maddede öngörülenden yüksek bir meblağla sınırlayabilmesi halinde gemi sahibi veya 
yardımda bulunanın, görevleri gemi hizmetlerine veya kurtarma ve yardım faaliyetlerine 
ilişkin olan müstahdemlerinin alacakları ile bunların mirasçılarının, haleflerinin veya bu gibi 
alacakları ileri sürmeye hakkı bulunan diğer kişilerin alacakları. 

Konvansiyonun 3. maddesi sınırlamaya tabi olmayan alacakları belirtir. Bu maddenin 

(a) ve (e) bentleri, 1957 Brüksel Konvansiyonu’nun 1. maddesinin 4. paragrafı gibi 
                                                 
47 Griggs, Williams, Limitation, s.20; Hill, Maritime, s.264. 
48 Bayamlıoğlu, Konvansiyon, s.137. 
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düzenlenmiştir. Maddenin (b), (c) ve (d) bentleri ise yeni düzenlemeler 

getirmektedir. Bunun nedeni 1957 Brüksel Konvansiyonu’nun kabulünden sonra bu 

paragrafta yer alan zararlara özel uluslararası  konvansiyonların yapılmış olmasıdır.  

1957 Brüksel Konvansiyonu’nda olduğu gibi, 1976 Londra Konvansiyonu’nda da 

kurtarma yardım ve müşterek avarya49 garame alacakları sorumluluk sınırlamasının 

kapsamı dışında bırakılmıştır (md.3/(a)). 

Bu hüküm kurtarma yardım ve müşterek avarya garame alacaklarına ilişkin doğrudan 

taleplerde uygulanır. Örneğin, yükle ilgili kişiler, kurtarma yardım veya müşterek 

avarya garame alacaklarını ödedikleri, fakat sonradan geminin denize elverişsiz 

durumda olduğu ya da gemi sahibince taşıma sözleşmesinin esaslı bir ihlalinin söz 

konusu olduğu iddiasına dayanarak ödedikleri miktar için gemi sahibine rücu 

ettiklerinde, bu hüküm uygulanmaz. Zira burada daha çok, yükle ilgili kişilerin 

uğradıkları zarara ilişkin gemi sahibine karşı ileri sürdükleri talepler söz konusudur 

ve bu nedenle sorumluluk sınırlanabilir.50 

Kurtarma yardım hizmeti unsurlarının tamamlanması ile ücret alacağı doğar. Gemi 

ve içindekileri emniyete alarak faydalı sonuç elde edilmesi, kurtarma yardım faaliyeti 

karşılığı ücrete hak kazanılmasının bir şartı olduğundan, bunun doğal sonucu olarak 

sonucu olarak kurtarılanların değeri kurtarma yardım ücretinin konusunu ve sınırını 

oluşturur. Kurtarılanların değeriyle sınırlı olduğundan söz konusu alacağın 

sorumluluk sınırlaması kapsamına alınmasına gerek görülmemiştir.51     

Kurtarma yardım ücreti genelde müşterek avarya garamesine konu olur. Zira hizmet 

tek olmasına rağmen, hizmetten faydalananlar çoğu kez birden çoktur ve ücret bu 

kişiler arasında pay edilir. Burada kişisel bir borç söz konusu olmadığından, gemi ve 

                                                 
49 Müşterek avarya için bkz. Kender, Çetingil, Takip, s.177 vd; Oktay Karaarslan, Müşterek Avarya 
ve Fedakarlık Unsuru, Çetingil ve Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul, 2007, 
s.707 vd. 
50 Griggs, Williams, Limitation, s.21; Hill, Maritime, s.265. 
51 Türk hukukunda gemide olup da, kurtarma yardım faaliyeti sırasında kurtarılan kimseler kurtarma 
yardımın konusu olmadıklarından, kurtarılanların kurtarma yardım ücreti ödemeye zorlanamayacağı 
kabul edilmiştir. (TK md.1231). Kurtarma yardım konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. G. Ebru 
Mercangöz, Kurtarma ve Yardım Hukukunda 1989 Londra Konvansiyonu ve Lloyd’s Open 
Form, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001. 
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yük sahibinin sorumluluğu, sadece deniz serveti ve yükle sınırlı ayni bir 

sorumluluktur.52     

1976 Londra Konvansiyonu’nun getirdiği yeni düzenlemelerden biri, akaryakıtla 

kirlenmeden ileri gelen zararlardan sorumluluğun sınırlama harici bırakılmasıdır 

(md.3/(b)). Zira söz konusu zararlar için, “Hidrokarbonlar53 İle Kirlenmeden İleri 

Gelen Zararlardan Sorumluluğa Dair 29.11.1969 tarihli Brüksel Konvansiyonu” 

kabul edilmiştir. 1969 Brüksel Konvansiyonu kapsamında işletenin sorumluluğunun 

doğması için kaza ile zarar arasında nedensellik bağı kurulması yeterlidir.54  

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi bazı devletlerin, akaryakıtla deniz 

kirlenmesinden ileri gelen zararlara ilişkin, ağır şartlar içeren özel düzenlemeleri 

bulunmaktadır. Bu devletler, anılan zararların 1976 Londra Konvansiyonu’nda 

sorumluluğun sınırlanması kapsamına alınmamasını istemişler55 ve onların bu 

talepleri kabul edilmiştir. 

Ayrıca herhangi bir olayda, 1969 Brüksel Konvansiyonu ile değişiklik ve eklerinin 

uygulama alanının bulunmaması, 1976 Londra Konvansiyonu’nun uygulanmasını 

gerektirmez. Ek olarak, 1976 Londra Konvansiyonu’na taraf devlet, 1969 Brüksel 

Konvansiyonu’na katılmamış olsa ve iç hukukunda da akaryakıtla kirlenmeden 

                                                 
52 Kender, Yardım, s.39-40. 
53 1969 Konvansiyonu’nun 1. maddesi, “gemide yük olarak veya geminin yakıt tanklarında taşınmakta 
olan dayanıklı (buharlaşma derecesi yüksek) hidrokarbonlar, özellikle ham petrol, fuel-oil, ağır dizel 
yağı, gres ve balina yağı” ifadesiyle, konvansiyonun akaryakıtla kirlenme zararları için 
uygulanacağını belirtmiştir. “Conventions”, (Çevrimiçi) http//www.imo.org, 06 Nisan 2007. 
54 Her ne kadar 1969 Brüksel Konvansiyonu objektif sorumluluk esasını benimsemişse de, gemi 
sahibi konvansiyonun 3. maddesinin 2. paragrafında sayılan hallerde sorumluluktan kurtulacağı için 
objektif sorumluluğu mutlak değildir. Çağa, Ticaret, s.126; Çağa, Enternasyonal, s.296-297. Ayrıca 
12. maddesinde konvansiyonun, taraf devletlerin diğer uluslararası konvansiyonlardan doğan 
yükümlülüklerine etki etmeyeceği hükme bağlanmıştır. A. Samim Ünan, Gemilerden Sızan veya 
Bırakılan Hidrokarbonların Yol Açtığı Zararlardan Hukuki Sorumluluk, Özel Hukuk Doktora 
Tezi, İstanbul, 1987, s.122. 1969 Konvansiyonu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.. Çetingil, Reform, 
s.21 vd; Rayegan Kender, Gemilerin Denizleri Kirletmesi Dolayısıyla Donatanların Sorumluluğu, 
Türkiye’de Deniz Kazaları Sempozyumu, Sigorta Hukuku Türk Derneği, Ankara, 1983, s.209 vd; 
Fahiman Tekil, Deniz Hukuku, 6. Bası, İstanbul, 2001,s.181 vd. 
55 Çağa, Enternasyonal, s.296, dn.20; Çetingil, Reform, s.11,  dn.23; Çetingil, Uluslararası, s.149, 
dn.50; Tekil, Konvansiyon, s.103.  
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sorumluluğa dair herhangi hüküm bulunmasa dahi, bu zararlardan doğan 

sorumluluğunu 1976 Londra Konvansiyonu kapsamında sınırlayamaz.56   

1976 Londra Konvansiyonu’nun getirdiği yeni düzenlemelerden biri de, nükleer 

zararlardan sorumluluğun sınırlanmasını düzenleyen veya yasaklayan uluslararası 

konvansiyonlar ile ulusal kanunlara tabi alacakların sınırlama harici bırakılmasıdır 

(md.3/(c)). Böylelikle bu alacaklara karşı sorumluluğun sınırlanması özel uluslararası 

konvansiyonlar yahut ulusal kanunlardaki düzenlemeler ile mümkün olacaktır.  

Nükleer enerji ile işleyen gemilerin artması ve bunların yarattığı büyük tehlike 

karşısında işletenlerin sorumluluğunun uluslararası alanda düzenlenmesi ihtiyacı 

doğmuştur.57 Nükleer zararlar uluslararası bir konvansiyonla ya da ulusal kanunlarla 

ayrıca düzenlenmesi gereken ciddi bir zarar olduğundan, akaryakıtla kirlenmede 

olduğu gibi bunlar için de özel bir kategori oluşturulmuştur.58   

Uluslararası alanda nükleer zararlardan sorumluluğa ilişkin olmak üzere, “Nükleer 

Gemi İşletenlerin Sorumluluğu Hakkında 25.05.1962 tarihli Brüksel Konvansiyonu” 

ve “Deniz Yolu İle Nükleer Madde Taşımalarında Hukuki Sorumluluğa Dair 

17.12.1971 tarihli Brüksel Konvansiyonu” kabul edilmiştir. 

1962 Brüksel Konvansiyonu md.1’e göre, “nükleer gemi” nükleer enerji tesisatı ile 

donatılmış gemi olup, geminin atom enerjisi ile hareket etmesi şart değildir. Yine 

aynı maddeye göre, “işleten” nükleer gemi işletme ruhsatı almış kişi veya nükleer bir 

gemi işleten taraf devlettir. Nükleer geminin işleticisi, nükleer yakıt, gemide ortaya 

çıkan radyoaktif madde ve nükleer artıklardan kaynaklandığı kesin olan her türlü 

zarardan, kusursuz sorumludur (md.2). Sorumluluk miktarı, her bir nükleer gemi için 

ve her bir nükleer kaza başına, yargılama masrafları ve faizler ile nükleer gemi ve 

teferruatının uğrayacağı zararların tazmini hariç olmak üzere 1.5 milyar Poincaré 

frankıdır (md.3). Burada, işletme ruhsatı vermiş olan devlet için özel bir sorumluluk 

                                                 
56 Ataol, Sorumluluk, s.74-75; Bayamlıoğlu, Konvansiyon, s.138; Çetingil, Reform, s.11-12; 
Çetingil, Uluslararası, s.149.  
57 Çetingil, Uluslararası, s.135. 
58 Hill, Maritime, s.265. 



 29

hali söz konusudur. Şöyle ki, nükleer gemi işletme ruhsatı vermiş olan devlet, 

sorumluluk sınırları içinde karşılanmayan alacaklardan sorumludur.59       

1971 Brüksel Konvansiyonu’nda ise taşınmakta olan nükleer maddelerin sebep 

olduğu zararlar için, kural olarak sadece nükleer tesis işletenin sorumluluğu kabul 

edilmiştir. Konvansiyonun 1. maddesine göre, taşıma ile ilgili diğer bir kimsenin 

örneğin donatanın sorumlu olabilmesi için, nükleer tesis işletenin, nükleer madde 

taşınmasından doğan zararlardan dolayı Paris veya Viyana Konvansiyonlarından 

birine veya ulusal kanunlara göre sorumlu olmaması gerekmektedir.  

Deniz yolu ile taşınan nükleer maddelerin sebep oldukları zararlardan, nükleer tesis 

işleten ile birlikte donatanın da sorumlu tutulmalarının nükleer maddelerin taşınması 

faaliyeti üzerinde yaratacağı olumsuz etkinin bertaraf edilmesi amacıyla böyle bir 

düzenleme yapılmıştır.60  

Söz konusu bu iki uluslararası konvansiyondan başka, çeşitli ulusal kanunlarda da 

nükleer zararlardan sorumluluk ve bu sorumluluğun sınırları düzenlenmiştir.61 

Nükleer zararların boyutlarının büyüklüğü nedeniyle bu zararlara ilişkin olarak 

uluslararası alanda ve ulusal kanunlarda özel hükümlerin kabul edilmesi, nükleer 

zararlardan sorumluluğun 1976 Londra Konvansiyonu çerçevesinde sınırlanmasını 

gereksiz kılmıştır. 

Konvansiyonu’nun getirdiği bir başka düzenleme ise, nükleer gemi sahibine karşı 

nükleer zararlardan doğan alacakların sorumluluk sınırlamasından hariç tutulmasıdır 

(md.3/(d)). 

Zira nükleer bir geminin neden olduğu nükleer zararla ilgili konvansiyon, nükleer 

zarardan sorumluluğun sınırlanmasına dair 1962 Brüksel Konvansiyonu’dur. 

                                                 
59 Çağa, Ticaret, s.127; Çağa, Enternasyonal, s.296-297; Kender, Çağa, Deniz, s.166. 1962 
Konvansiyonu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çetingil, Uluslararası, s.135 vd; Tekil, Konvansiyon, 
s.106(330) vd. 
60 Çetingil, Uluslararası, s.141. 
61 Çağa, Ticaret, s.127; Çağa, Enternasyonal, s.297; Çetingil, Reform, s.12, dn.24; Çetingil, 
Uluslararası, s.149-150, dn.51.  
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Bu hükmün düzenlenmesindeki amaç, bu alanda kabul edilen uluslararası 

konvansiyonların uygulanmaması ve ulusal kanunlarda da bu konuya ilişkin özel 

hükümlerin bulunmaması halinde, 1976 Londra Konvansiyonu uygulanarak 

sorumluluğun sınırlanması yoluna gidilmesini önlemektir. Dolayısıyla nükleer gemi 

sahiplerinin, nükleer zararlardan doğan alacaklar karşısındaki sorumluluklarının 

1976 Londra Konvansiyonu çerçevesinde sınırlanamayacağı hükmü boşluk dolduran 

bir hükümdür.62 

Şöyle ki, 1962 Brüksel Konvansiyonu’na taraf olunması ve bu konvansiyonun 

uygulama alanı bulması yahut ulusal kanunlarda bu konulara ilişkin düzenleme 

bulunması halinde, nükleer zararlardan doğan sorumluluk bu düzenlemeler ışığında 

değerlendirilecektir. Ancak 1962 Brüksel Konvansiyonu’nun uygulama alanı 

bulmadığı ve ulusal kanunlarda da bu zararlardan sorumluluğa ilişkin herhangi bir 

hüküm bulunmadığı hallerde sorumluluğun neye göre belirleneceği belli değildir. Bu 

bentteki düzenleme, söz konusu boşluktan faydalanarak 1976 Londra 

Konvansiyonu’nun uygulanması yoluyla böyle büyük boyuttaki zararlardan 

sorumluluğun sınırlandırılması olanağını ortadan kaldırmaya yöneliktir.  

Zira 1976 Londra Konvansiyonu’ndaki sorumluluk miktarları, söz konusu 

zararlardan sorumluluğu özel olarak düzenleyen uluslararası konvansiyonlar ve 

ulusal kanunlardaki sınırlardan çok daha düşüktür. 

Hizmet sözleşmeleriyle bağlantılı talepler de sınırlamadan hariç bırakılmış alacaklar 

arasında sayılmıştır. Dolayısıyla bu talepler sınırsız sorumluluğa tabidir (md.3/(e)).  

Şöyle ki, gemi sahibi veya yardımda bulunan ile müstahdemleri arasında akdedilmiş 

hizmet sözleşmesini düzenleyen kanun hükümlerine göre, gemi sahibi veya yardımda 

bulunan, akdedilen bu hizmet sözleşmesinden doğan alacaklara karşı sorumluluğunu 

sınırlamak hakkına sahip değilse veya sınırlama hakkına sahip olmakla birlikte 

konvansiyonun 6. maddesindeki sınırlardan daha yüksek bir meblağla 

sınırlayabiliyorsa; gemi sahibi veya yardımda bulunan, görevleri gemi hizmetlerine 
                                                 
62 “Nükleer gemi sahibi”nin 1976 Konvansiyonu’nda öngörülen, gemi sahibinin geniş anlamı ile 
donatan, çarterer ve işleteni kapsayacak şekilde anlaşılması gerektiği hususunda bkz. Çetingil, 
Reform, s.12, dn.25; Çetingil, Uluslararası, s.150, dn.52. 
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veya kurtarma yardım faaliyetine ilişkin olan müstahdemlerinin alacakları ile bu 

kişilerin mirasçılarının, haleflerinin veya bu alacakları ileri sürmeye hakkı bulunan 

diğer kişilerin alacakları karşısında sorumluluklarını 1976 Londra Konvansiyonu 

kapsamında sınırlayamaz. 

Hizmet sözleşmesini düzenleyen kanun hükümlerine göre gemi sahibi ile yardımda 

bulunan, sorumluluklarını konvansiyonun 6. maddesindeki sınırlardan daha düşük bir 

meblağla sınırlayabiliyorsa, sorumlulukları sözleşme hükümleri yerine konvansiyona 

göre sınırlanabilir.63  

Bu bendin, 1957 Brüksel Konvansiyonu md.1/4-b’deki benzer düzenlemeden farkı,  

“yardımda bulunan” denilmek suretiyle, kurtarma yardım faaliyetleri ile doğrudan 

bağlantılı hizmetleri gören kişilerin de madde kapsamına alınması ve bu kişilere de 

müstahdemleri ile aralarındaki hizmet sözleşmesinden doğan alacaklar karşısında 

sorumluluklarını sınırlama hakkı tanınmamasıdır.     

d. Sınırlama Hakkını Kaldıran Hareketler  

Konvansiyonun 4. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 4 
Sınırlama Hakkını Kaldıran Hareketler 

Kişisel fiil veya ihmalinden ileri gelen zarara kasden yahut cüretkarane bir şekilde ve 
muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği şuuru ile sebebiyet vermiş olduğu isbat olunan 
sorumlu kişi sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip değildir. 

Konvansiyonun 4. maddesi, sınırlama hakkını kaldıran hareketlere ilişkindir. 1957 

Brüksel Konvansiyonu, alacağın doğumuna sebep olan olaya kişisel kusuru ile 

sebebiyet veren gemi sahibinin sorumluluğunu sınırlayamayacağını (md.1/1) ancak; 

kişisel kusurları ile alacağın doğumuna sebebiyet veren kaptan ve gemi adamlarının 

ise sorumluluklarını sınırlayabileceğini kabul etmiştir (md.6/3). 

1976 Londra Konvansiyonu ise sınırlama hakkının kalkması için sadece kişisel 

kusurun varlığını yeterli görmemiş; zarara kasden yahut cüretkarane bir şekilde ve 

                                                 
63 Çetingil, Uluslararası, s.148, dn.49. 
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muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği bilinci ile sebebiyet verdiği ispat 

olunan sorumlu kişinin sorumluluğunu sınırlayamayacağını kabul etmiştir. Bu durum 

sadece gemi sahibi için değil, sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip diğer kişiler 

için de geçerli olduğundan, bu kişiler de sorumluluklarını sınırlama haklarını 

kaybedeceklerdir.  

Madde metninde “sorumlu kişi” ifadesi kullanılarak sorumluluklarını 

sınırlayabilecek kişiler bakımından eşit bir düzenleme yapılmıştır.64   

Bu, ilk kez “Milletlerarası Hava Taşımalarına Dair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi 

hakkında 12.10.1929 tarihli Varşova Konvansiyonu’nun değiştirilmesine ilişkin 

28.09.1955 tarihli Lahey Protokolü”nde kabul edilmiş bir düzenlemedir. 65 

Ayrıca sınırlama hakkının kaldırılması bakımından kasden yahut cüretkarane bir 

şekilde ve muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceğini bilerek hareket edilmiş 

olması ve sorumlu kişinin kişisel fiil veya ihmalinden ileri gelen zarara bu şekilde 

hareket ederek sebebiyet verdiğinin ispatı şartı aranmaktadır. 

Bu düzenleme, sınırlama hakkının kaldırılmasını zorlaştırdığından, sorumluluğu 

sınırlayabilecek kişilerin lehinedir. Zira 1957 Brüksel Konvansiyonu sınırlama 

hakkının kaybedilmesi için sorumlu kişinin kişisel kusurunu kabul ederken, 1976 

Londra Konvansiyonu’nda zararın, sorumlu kişinin kasdi veya yahut cüretkarane bir 

şekilde ve muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceğini bilerek hareket etmesiyle 

gerçekleştiğinin ispatı aranmaktadır. Kişinin hal ve hareketlerinden kolaylıkla 

anlaşılabilecek hususlar olmadığından bunların nasıl ispat edileceği sorunu ortaya 

çıkar. Zira şüphe halinde sorumluluk sınırlanabilir ki bu konvansiyonun getirdiği 

önemli bir değişikliktir. 

Objektif veya subjektif bir değerlendirmeyle de olsa 1976 Londra Konvansiyonu 

kapsamında sorumluluğun sınırlanması hakkını kaldırmak, cüretkarlık ve zarara 

sebebiyet verme kasdının tespitinin kişisel kusur veya ihmalin tespitinden çok daha 

                                                 
64 Çetingil, Uluslararası, s.150, dn.54; Çetingil, Reform, s.13, dn.29. 
65 Çağa, Enternasyonal, s.299.  



 33

zor olması nedeniyle oldukça zor olacaktır. Alacaklı sadece cüretkarlığı ispat etmekle 

kalmayacak, ayrıca muhtemelen böyle bir zararın meydana geleceği bilinci ile 

hareket edildiğini de ispatlayacaktır. 

“Muhtemelen” ifadesi ise madde metnine cüretkarlığın ölçüsünü arttırmak ve 

böylelikle 1976 Londra Konvansiyonu’ndaki düzenlemeyi 1957 Brüksel 

Konvansiyonu’ndakinden net bir şekilde ayırmak amacıyla metne dahil edilmiştir.66 

Zarara sebep olacak kasıtlı davranış nadiren gerçekleşecek bir olgu olarak 

düşünülebileceğinden, bunun için sorumlu kişinin kusurunun ispatından çok daha 

fazlası gerekecektir. Zihinsel bir durum olan cüretkarlık, kasıt olmamakla beraber 

herhangi bir dikkatsizliğin ötesinde olduğundan yine ispatı güç bir konudur. Bu 

duruma örnek olarak çok açık bir risk yaratan harekette bulunarak risk alma 

konusundaki anlaşılmaz gönüllülük gösterilebilir.67 

Sınırlama hakkının md.4 hükmü gereği kaldırıldığı hallerde sorumluluk sınırsız 

olacağından, sınırlı sorumluluğunu sigorta ettirmiş sorumlu kişinin sigorta himayesi 

de ortadan kalkar.  

1976 Londra Konvansiyonu sınırlama hakkına sahip kişilerin gerçek kişi değil de 

tüzel kişi vs. olduğu hallerde kimin nitelikli kusurunun dikkate alınacağını hükme 

bağlamadığından, bu husus ulusal hukuka göre tespit edilecektir.68 

Sınırlama hakkını kaldıran hareketlerde ağırlaştırılmış kusurun aranması, 

konvansiyon kapsamında sorumluluğun sınırlarının genişletilmesinin alacaklıların 

lehine olarak yarattığı durumu dengelemek amacıyla sorumlu kişiler lehine 

düzenlenmiş bir hüküm olarak da görülebilir.69 

Deniz ticareti hukukunda kusursuz sorumluluk nükleer gemi işletenler hariç 

öngörülmemektedir. Zarara yol açan fiilin mahkemelerce takdiren ihmal kabul 

edilerek uygulamada bir tür kusursuz sorumluluk halinin ortaya çıkması olasılığının 
                                                 
66 Hill, Maritime, s.266-267.  
67 Gaskell, Debattista, Swatton, Shipping, s.411. 
68 Çetingil, Reform, s.14. 
69 Çağa, Enternasyonal, s.300; Çetingil, Reform, s.14; Çetingil, Uluslararası, s.152. 
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önüne geçmek için sınırlama hakkının kaldırılması bakımından ağırlaştırılmış 

nitelikli kusur kavramı benimsenmiştir. Kişisel kusurun belirlenmesi bakımından 

hukuk sistemlerindeki farklılıkların değişik yorumlara yol açması ise hukuk 

birliğinin sağlanmasında zorluklara yol açmaktadır.70 

Yine aynı şekilde, somut olayda sorumluluğun sınırlanmasının hakkaniyete aykırı 

görülmesi nedeniyle gerçekte kasdi yahut cüretkarane değerlendirilemeyecek bir fiil 

ya da ihmal, adaleti sağlamak amacıyla bu nitelikte kabul edilerek sınırlama hakkının 

kullanılmasına engel olunabilir.  

Sorumluluğu sınırlama hakkının bu ve benzeri şekillerde kolaylıkla bertaraf edilmesi, 

alacaklıların, kötüniyetli olarak bu ihtimalin değerlendirilmesi yönünde hareket 

etmeleri sonucunu doğurabilir. Sınırlama hakkının kaldırılması için basit bir kusurun 

varlığının yeterli görülmesi, deniz ticaretindeki normal özen yükümlülüğünü geçersiz 

kılar. Yüksek özen yükümlülüğü ise deniz ticaretinin gelişimini engelleyecektir.71   

Bir başka olumsuz sonuç da sorumluluğun sigortalanmasında ortaya çıkar. Sınırsız 

sorumluluğun kolaylıkla kabul edilmesi halinde, sınırlı sorumluluğunu sigorta ettiren 

gemi sahibi, sigorta miktarını aşan borçtan sorumlu olacağından büyük bir ekonomik 

yükün altına girecektir. Bu durumu sigortalatması halinde de benzer sonuçla 

karşılaşır.  

e. Alacakların Mahsubu  

Konvansiyonun 5. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 5 
Alacakların Mahsubu 

Bu Konvansiyon hükümleri gereğince sorumluluğunu sınırlama hakkı bulunan bir kimsenin 
alacaklısına karşı aynı olaydan doğma karşı bir alacağı mevcut olursa, onların bu karşılıklı 
alacakları birbiri ile mahsup edilir ve Konvansiyon hükümleri ancak çıkacak bakiye 
hakkında uygulanır. 

Konvansiyonun 5. maddesi alacakların mahsubuna ilişkindir. 1957 Brüksel 

Konvansiyonu md.1/5’teki düzenlemeden farkı ise sadece gemi sahibinin değil, 1976 
                                                 
70 Çağa, Enternasyonal, s.298; Çetingil, Reform, s.13; Çetingil, Uluslararası, s.151. 
71 Çetingil, Reform, s.14; Çetingil, Uluslararası, s.151. 
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Londra Konvansiyonu hükümleri gereğince sorumluluğunu sınırlama hakkı bulunan 

herkesin alacaklarının mahsup edilebilecek olmasıdır. 

Bu durumda konvansiyonun 1. maddesinde belirtilen başta gemi sahibi, çarterer, 

idare eden ve işleten olmak üzere, kurtarma yardım faaliyetleri ile doğrudan 

bağlantılı hizmetleri gören kişiler, gemi sahibi veya kurtarma yardımda bulunanın 

fiil, ihmal ve kusurlarından sorumlu olduğu kişiler ile sorumluluğu sigorta etmiş 

sigortacının alacakları da mahsup edilebilecektir. 

Mahsup işleminin yapılabilmesi için öncelikle karşılıklı alacakların bulunması 

gerekir. Karşılıklı alacakların mahsuptan önce mi yoksa sonra mı sınırlamaya konu 

olacağı ise tartışılabilir. Maddedeki “konvansiyon hükümleri ancak çıkacak bakiye 

hakkında uygulanır” ifadesinden hareketle karşılıklı alacakların mahsup 

edilmesinden sonra ortaya çıkan bakiye için şartları varsa sorumluluğun 

sınırlanabileceği kanaatindeyiz. 

Ayrıca mahsup edilecek karşılıklı alacaklar aynı olaydan doğmuş olmalıdır. “Aynı 

olaydan doğma” şartının aranması madde hükmünün uygulama alanını oldukça 

kısıtlayan bir düzenleme olduğundan, somut olayda maddenin daha geniş 

yorumlanması gerekebilir. 

Örneğin bir kurtarma yardım faaliyetinde, kurtarma yardım ücreti ile kurtarma 

yardım faaliyeti sırasında kurtarılan gemiye verilen zarardan doğan alacakların 

mahsup edilmesi düşünülebilir. Zira burada her ne kadar alacaklardan biri kurtarma 

yardım sözleşmesinden, diğeri kurtarma yardımda bulunanın fiil, ihmal ya da 

kusurundan doğmuşsa da her iki alacağın temelindeki olay kurtarma yardım 

faaliyetidir. 

Yalnız burada unutulmamalıdır ki, söz konusu alacaklardan sadece biri sınırlamaya 

tabidir. Konvansiyonun 3. maddesinde kurtarma yardım alacakları sınırlama harici 
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bırakıldığından sadece kurtarma yardımda bulunanın verdiği zarardan dolayı 

sorumluluk sınırlanabilecektir.72 

3. Sorumluluğun Sınırları 

a. Genel Sınırlar  

Konvansiyonun 6. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 6 
Genel Sınırlar 

1- Aynı olaydan doğan ve 7 nci maddede yazılı olanlar dışında kalan alacaklar hakkında 
sorumluluk sınırı aşağıdaki şekilde hesap olunur: 
a) Ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar hakkında: 
i) 500 tonu geçmeyen bir gemi için 333.000 hesap birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek olarak 
ayrıca: 
501  den      3000  tona kadar beher ton için 500 hesap birimi; 
3001  den    30000  tona kadar beher ton için 333 hesap birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 250 hesap birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 167 hesap birimi. 
b) Diğer bütün alacaklar hakkında: 
i) 500 tonu geçmeyen bir gemi için 167.000 hesap birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek olarak 
ayrıca: 
501  den    30000  tona kadar beher ton için 167 hesap birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 125 hesap birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 83 hesap birimi. 
2- 1 inci paragrafın (a) bendi uyarınca hesaplanan meblağ, bu pragrafta yazılı alacakları tam 
olarak karşılamaya yetmediği takdirde, 1 inci paragrafın (b) bendi gereğince hesaplanan 
meblağ 1 inci paragrafın (a) bendinde yazılı alacakların ödenmeyen bakiyesini karşılamak 
için kullanılabilir ve işbu ödenmemiş bakiye 1 inci paragrafın (b) bendinde yazılı alacaklarla 
birlikte garameye katılır. 
3- Ölüm ve yaralanmadan doğan alacakların 2 nci paragraf uyarınca sahip oldukları haklara 
zarar gelmemek kaydıyla Konvansiyonda taraf olan bir devlet ulusal kanunlarında liman 
tesislerine, havuzlarına, seyrüsefere elverişli su yollarına ve seyir yardımcı tesislerine verilen 
zararlardan doğan alacaklara 1 inci paragrafın (b) bendinde yazılı diğer alacaklara nispetle, 
ulusal kanunlarda öngörüldüğü veçhile, öncelik tanıyabilir. 
4- Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut münhasıran kurtarma ve yardım hizmetlerine 
konu olan gemide veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek suretiyle yardımda 
bulunan her kişinin sorumluluk sınırı, 1500 tonilato esasına göre hesaplanır. 
5- Bu Konvansiyon bakımından gemi tonajı, “Gemilerin Ölçülmesine Dair 1969 tarihli 
Uluslararası Konvansiyon”un (1) numaralı ekinde gayrısafi gemi tonajının ölçülmesi 
hakkında öngörülen kaideler uyarınca tayin olunur.  

                                                 
72 Griggs, Williams, Limitation, s.33; Hill, Maritime, s.268. 
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Konvansiyonun 6. maddesi sorumluluğun genel sınırlarını belirtir. 1976 

Konvansiyonu’nda 6 ve 7. maddelerde belirtilen sorumluluk sınırları için, bir 

geminin yolcularının aynı olaydan doğan ölüm ve yaralanmalarına ilişkin alacaklar 

(md.7) ile aynı olaydan doğan ancak bunların dışında kalan alacaklar için olmak 

üzere iki farklı sınırlama kabul edilmiştir. 1957 Londra Konvansiyonu ise sadece 

maddi ve cismani zarar ayrımı yapmış ancak her iki zarar için aynı sınırlama 

sistemini benimsemiştir (md.3/1). 

Konvansiyonun 6. maddesinin 1. paragrafı, 7. maddesinde hükme bağlanan gemi 

yolcularının aynı olaydan doğan ölüm ve yaralanmalarına ilişkin alacaklar 

haricindeki alacaklar hakkındaki sorumluluk sınırını belirtir. Bu alacaklar, cismani 

zarardan doğan alacaklar ve bunların dışında kalanlar olmak üzere ikiye ayrılmış ve 

her bir grup için farklı sorumluluk meblağı kabul edilmiştir. 

Ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklardan doğan sorumlulukta, sorumluluk 

sınırlamasına konu geminin yolcuları dışındaki kişilerin maruz kaldıkları cismani 

zararlar söz konusudur. Bunlar, başka bir gemide bulunan yolcular da dahil olmak 

üzere karada ya da denizde olan kişiler olabileceği gibi, konvansiyonun 3. 

maddesinin (e) bendindeki şartların gerçekleşmediği hallerde, gemi adamları dahi 

olabilir.73 

Sınırlama miktarı 500 tonu geçmeyen gemiler için 333.000 hesap birimi olarak sabit 

bir birim; 500 tonu geçen gemiler içinse geminin tonajı belli dilimlerle yükseldikçe 

ton başına miktarı azalan hesap birimleri olarak tespit edilmiştir. Sınırlama 

miktarının hesaplanmasında kullanılan hesap birimi ise “Özel Çekme Hakkı”dır. 

1957 Brüksel Konvansiyonu’nda (md.3/1), geminin büyüklüğünü dikkate almayan 

ve cismani zarara uğrayan kişilerin sorumluluk sınırlamasına konu geminin yolcuları 

olup olmaması ayrımı yapmayan ton başına belli bir miktarla sorumluluk esası kabul 

edilmiştir. Ayrıca sorumluluk miktarının hesaplanmasında kullanılan hesap birimi 

Poincáre Frankı’dır. 

                                                 
73 Çağa, Ticaret, s.128; Çağa, Enternasyonal, s.302; Kender, Çağa, Deniz, s.167. 
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1976 Londra Konvansiyonu’nda ise büyük tonajlı gemiler için sorumluluk miktarını 

makul sınırlar içinde tutmak amacıyla, gemi büyüklüğünü dikkate alan bir sistem 

öngörülmüş ve gemi tonajı belirli dilimlere ayrılarak tonaj yükseldikçe her dilim için 

kabul edilen hesap birimi miktarının azaldığı esnek barem esası kabul edilmiştir.74  

1957 Brüksel Konvansiyonu’nda öngörülen meblağlar dünya çapında yaşanan 

enflasyon nedeniyle aşındığından, 1976 Londra Konvansiyonu’nda bu meblağlar 

öncekine göre önemli ölçüde yüksek tutulmuş, ancak yine de deniz alacaklarının 

karşılanması ile gemi işletme masrafları arasındaki denge korunmaya çalışılmıştır.75  

Böylelikle esnek barem ile sorumlu kişiler lehine, özel çekme hakkı ile de alacaklılar 

lehine düzenleme yapıldığı söylenebilir. 

Ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar dışındaki alacaklara yani cismani 

zararlar dışındaki her türlü malvarlığı zararlarından doğan alacaklar 6. maddenin ilk 

paragrafının (b) bendinde yer almıştır. 

Sınırlama miktarı, cismani zararlarda olduğu gibi 500 tona kadar sabit, 500 tondan 

fazlası için esnek barem olarak tespit edilmiştir. Ancak miktarlar cismani 

zararlardakilerin yarısına düşürülmüştür. Nitekim 500 tonu geçmeyen gemiler için 

sınırlama miktarı 167.000 hesap birimidir. Ayrıca 500 tonu geçen gemiler için dört 

yerine üç dilim kabul edilmiştir. 

Bu bent kapsamındaki zararlar için de esnek barem sisteminin öngörülmesi cismani 

zararlardaki ile aynı temele dayanmaktadır. 

Sorumluluğun genel sınırları yükseltilmekle beraber, geminin tonajı arttıkça azalan 

değerlendirme oranının benimsendiği esnek barem sisteminin kabulünün, düşük 

tonajlı gemilerin yüksek tonajlı gemilere göre daha yüksek sınırlarla sorumlu 

tutulmaları sonucunu doğurması adaletsiz bir durum gibi görülebilir. Ancak 

                                                 
74 Çağa, Ticaret, s.129; Çağa, Enternasyonal, s.304; Çetingil, Reform, s.16-17; Çetingil, 
Uluslararası, s.154-155; Kender, Çağa, Deniz, s.168; Tekil, Konvansiyon, s.101(325). 
75 Çetingil, Reform, s.20, dn.52; Çetingil, Uluslararası, s.157, dn.74. 
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sorumluluk miktarları, küçük gemilerin de büyük zararlara yol açabileceği fikrinden 

hareketle ağırlaştırılmıştır.76 

Görüldüğü üzere 6. maddenin 1. paragrafının (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

alacaklara ilişkin sınırlama meblağının belirlenmesinde 1957 Brüksel 

Konvansiyonu’nda olduğu gibi sorumluluğun doğumuna yol açan geminin tonajı 

esas alınmaktadır.77  

6. maddenin 1. paragrafının (a) bendi uyarınca hesaplanan meblağın, söz konusu bent 

kapsamındaki ölüm ve yaralanmadan doğan alacakları karşılamakta yetersiz kalması 

halinde eksik kalan miktar, aynı paragrafın (b) bendi kapsamındaki diğer bütün 

alacaklara ilişkin olarak hesaplanan meblağdan karşılanabilecektir (md.6/2).  

Cismani zararların olabildiğince karşılanması hususuna verilen önem nedeniyle, 

ölüm ve yaralanmadan doğan alacakları karşılanmayan alacaklılara, ödenmeyen 

kısım için 1. paragrafın (b) bendi uyarınca hesaplanan sınırlama meblağına diğer 

alacaklılarla beraber ve eşit şartlarla katılma hakkı tanınmıştır.78 

1957 Brüksel Konvansiyonu’nun aynı konuyu düzenleyen 3. maddesinin 1. 

paragrafının (c) bendindeki ifadeyle, cismani zararları tam olarak karşılanmayan 

alacaklıların diğer zararlara ilişkin sınırlama meblağına katılabilmesi için hem 

cismani hem de malvarlığı zararlarının aynı olaydan doğmuş olması şartı açıkça 

ortaya konmuştur. Buna karşın 1976 Londra Konvansiyonu’nun 6. maddesinin 2. 

bendindeki ifadenin bu kadar anlaşılır olmadığı düşünülebilirse79 de, sınırlama 

meblağı aynı olaydan doğan alacaklar için belirlendiğinden, alacağın niteliği göz 

önünde bulundurularak yapılan ayrımın sorumluluğun sınırlanmasında aynı olaydan 

doğma şartını bertaraf etmeyeceği kanaatindeyiz. 

Ölüm ve yaralanmadan doğan alacaklara 6. maddenin 2. paragrafı ile tanınan haklara 

zarar gelmemek şartıyla, taraf devletlere ulusal kanunlarında liman tesislerine, 
                                                 
76 Gaskell, Debattista, Swatton, Shipping, s.412. 
77 Çağa, Ticaret, s.129; Çağa, Enternasyonal, s.303; Çetingil, Reform, s.16; Çetingil, Uluslararası, 
s.154; Kender, Çağa, Ticaret, s.151. 
78 Çetingil, Reform, s.16; Çetingil, Uluslararası, s.154. 
79 Griggs, Williams, Limitation, s. 38; Hill, Maritime, s.269. 
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havuzlarına, seyrüsefere elverişli su yollarına ve seyir yardımcı tesislerine verilen 

zararlardan doğan alacaklara öncelik tanıma olanağı tanınmıştır (md.6/3).  

Taraf devletler iç hukuklarında bu paragraf kapsamındaki alacaklara malvarlığı 

zararlarından doğan alacaklara göre öncelik tanıyabilecek ancak hiçbir şekilde ölüm 

ve yaralanmadan doğan alacakların ayrıcalıklı konumunu bertaraf edecek 

düzenlemeler yapamayacaklardır. 

Bu gibi tesislerde elverişliliğin korunmasının denizde seyrüseferin yapılabilmesini 

sağlamak bakımından taşıdığı önem ve sağladığı yarar göz önüne alınarak 1. 

paragraftaki sınırlama meblağına başvuru bakımından taraf devletlere böyle bir 

olanak tanınmıştır.80 Bu da 1976 Londra Konvansiyonu ile getirilen yeniliklerden 

biridir.  

Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut yalnızca kurtarma ve yardım hizmetlerine 

konu olan gemide veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek suretiyle 

yardımda bulunan kişilerin sorumluluklarının sınırlanmasında, gemi tonajı dikkate 

alınmayacak ve sorumluluk sınırı 1500 tonilato esasına göre hesaplanacaktır 

(md.6/4). 

Bu kapsama giren kurtarma yardımla ilgili bazı hallerde gemi tonajı esasından 

ayrılarak farazi tonaj sistemi kabul edilmiştir.81 Bu sistem özellikle herhangi bir 

gemiden faaliyet göstermeksizin kurtarma yardımda bulunanların durumunu 

iyileştiren bir düzenleme olarak kabul edilebilir.  

Zira 1957 Brüksel Konvansiyonu’nda kurtarma yardımda bulunanların 

sorumluluklarını sınırlayamamaları, kurtarma yardımda bulunanları oldukça zor 

durumda bırakmaktaydı. 1976 Londra Konvansiyonu ile getirilen bu yeni düzenleme 

ile, bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut yalnızca kurtarma yardım hizmetlerine 

                                                 
80 Çetingil, Reform, s.16. 
81 Çetingil, Uluslararası, s.155; Griggs, Williams, Limitation, s.39; Hill, Maritime, s.270. 
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konu olan gemide faaliyet göstererek yardımda bulunan kişiler de sorumluluklarını 

sınırlayabileceklerdir.82  

Kurtarma yardımla ilgili bu iki halde ortada sorumluluk sınırının hesabında esas 

alınacak bir gemi bulunmadığından, farazi bir tonajın kabulü yerindedir. Buna 

karşılık kurtarma yardım hizmeti icra ettiği gemiden kurtarma yardım hizmetlerine 

konu olan gemi ile ilgili olarak faaliyet göstererek yardımda bulunan kişilerin 

sorumluluklarını sınırlamada esas alınabilecek bir gemi mevcut olduğundan farazi bir 

tonajın kabulü zorunluluğu yoktur. 

Her ne şekilde olursa olsun, bütün kurtarma yardımda bulunanlar için tek bir esasın 

benimsenmesinin uygun görülmesi halinde ise, bütün kurtarma yardım halleri tek tek 

sayılarak her biri için ayrı düzenleme yapılmasına gerek yoktur.83 Nitekim 

konvansiyonun bütününe ve özellikle 9. maddenin 1. paragrafının (b) ve (c) 

bentlerine bakıldığında tek bir esasın benimsenmesi yoluna gidildiği görülmektedir. 

1976 Londra Konvansiyonu bakımından sorumluluğun sınırlandırılmasında esas 

alınacak gemi tonajı “Gemilerin Ölçülmesine Dair 1969 tarihli Uluslararası 

Konvansiyon”un (1) numaralı ekinde gayrısafi tonajın ölçülmesi hakkında öngörülen 

kurallara göre belirlenir (md.6/5). 

Sorumluluk sınırının belirlenmesinde 1957 Brüksel Konvansiyonu’nda olduğu gibi 

gemi tonajı esas alınmakla birlikte, gemi tonajının ve dolayısıyla sorumluluğu 

sınırlayan meblağın belirlenmesinde birlik sağlanması amacıyla böyle bir düzenleme 

yapılmıştır. 

Net tonaj, geminin yük ve yolcu taşımaya tahsis edilen kapalı yerlerinin hacmi iken; 

gayrısafi tonaj, geminin bütün kapalı yerlerinin hacmidir.84 Bu nedenle 1976 Londra  

Konvansiyonu’nda öngörülen gayrısafi tonajın, 1957 Brüksel Konvansiyonu’nda 

                                                 
82 Griggs, Williams, Limitation, s.39; Hill, Maritime, s.269-270. 
83 Çağa, Enternasyonal, s.303, dn.46. 
84 Rayegan Kender, Ergon Çetingil, Deniz Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul, 1984, s.33. 
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(md.3/7) öngörülen net tonaja göre özellikle küçük gemiler açısından yarattığı 

fazlalık dikkate alındığında, düzenlemenin alacaklılar lehine olduğu görülecektir.85   

Zira 1969 Konvansiyonu uygulandığında sınırlama bakımından bazı gemilerin 

tonajları yaklaşık aynı kalırken, bazılarında ise önemli oranda değişecektir. Öyle ki, 

yük gemisi ya da feribot gibi bazı gemilerde bu tonajlar iki hatta üç kat 

artabilecektir.86 

b. Yolcu Alacaklarına Uygulanacak Sınırlar  

Konvansiyonun 7. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 7 
Yolcu Alacaklarına Uygulanacak Sınırlar 

1- Bir geminin yolcularının ölüm ve yaralanmasından ileri gelen ve aynı olaydan doğan 
alacaklarda gemi sahibinin sorumluluğu, 46.666 hesap biriminin geminin resmi belgesinde 
taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde olunan meblağla sınırlıdır, ancak 
bu meblağ yirmibeş milyon hesap birimini aşamaz. 
2- Bu madde açısından “bir geminin yolcularının ölüm ve yaralanmasından ileri gelen  
alacaklar” sözleri: 
a) Bir yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak, veya 
b) Bir navlun sözleşmesine konu olan bir taşıt veya canlı hayvanlara, taşıyanın 
muvafakatıyla refakat etmek suretiyle, 
söz konusu gemide taşınan herhangi bir kişi tarafından veya onun hesabına ileri sürülen 
alacakları ifade eder. 
 

Konvansiyonun 7. maddesi yolcu alacaklarına uygulanacak sınırları belirtir. Bunlar, 

bir geminin yolcularının aynı olaydan doğan ölüm ve yaralanmalarına ilişkin 

alacaklardır. Bu alacaklar bakımından gemi sahibinin sorumluluğu, 46.666 hesap 

biriminin geminin resmi belgelerinde taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile 

çarpılmasından elde edilen meblağla sınırlıdır. Ancak bu meblağ hiçbir şekilde 

yirmibeş milyon hesap birimini aşamaz. 

Bir geminin yolcularının ölüm ve yaralanmasından doğan alacakların neler olduğu, 

maddenin 2. paragrafında, bir yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak ya da bir navlun 

sözleşmesine konu olan taşıt veya canlı hayvanlara taşıyanın izniyle refakat etmek 

                                                 
85 Çetingil, Reform, s.16; Çetingil, Uluslararası, s.154. 
86 Gaskell, Debattista, Swatton, Shipping, s.403, 412; Griggs, Williams, Limitation, s.40. 
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suretiyle söz konusu gemide taşınan herhangi bir kişi tarafından veya onun hesabına 

ileri sürülen alacaklar şeklinde belirtilmiştir. 

Bu durumda, bir yolcu taşıma sözleşmesine dayanmadan ya da taşıyanın izni 

olmaksızın bir navlun sözleşmesine konu olan taşıt veya canlı hayvanlara refakat 

etmek suretiyle gemide taşınan kişiler, konvansiyon kapsamında yolcu olarak kabul 

edilmeyeceklerdir. Dolayısıyla bu kişiler için 7. madde değil, 6. maddenin 1. 

paragrafının (a) bendi uygulanır. 

Ayrıca yolcuların uğradığı cismani zararlarda, 6. maddedeki genel sınırların 

tespitinde esas alınan gemi tonajı sisteminden farklı olarak, geminin resmi belgesinde 

taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile sabit bir hesap biriminin çarpılması suretiyle 

sorumluluk sınırının tespit edildiği bir sistem kabul edilmiştir. Bu sistemde çok 

yüksek meblağla sorumluluğun ortaya çıkabileceği endişesi nedeniyle de, tespit 

edilecek bu meblağın yirmibeş milyon hesap birimini geçemeyeceği şeklinde bir üst 

sınır konmuştur.    

Böylelikle 1976 Londra Konvansiyonu yolcu alacakları için, yolcu ve bagajlarının 

uluslararası taşınması ile ilgili 1974 Atina Konvansiyonu87’nda yer alan 

sorumluluğun yolcu başına sınırlanması ilkesini benimsemiş bulunmaktadır.88 

Bununla beraber 1976 Londra Konvansiyonu, 1974 Atina Konvansiyonu’nun bu 

konuyu düzenleyen hükümlerinden pek çok noktada ayrılmaktadır. Her ne kadar iki 

konvansiyon da yolcu başına 46.666 hesap birimi ile sınırlama esasını benimsemişse 

de, hesaplamada 1974 Atina Konvansiyonu gemide taşınan yolculardan ölen ya da 

yaralanan ve talepte bulunanların gerçek sayısını esas alırken; 1976 Londra 

Konvansiyonu geminin resmi belgesinde taşımasına izin verilen yolcu sayısını esas 

                                                 
87 1974 Atina Konvansiyonu hakkında ayrıntılı bilgi ve konvansiyonun İngilizce metni için bkz. 
Griggs, Williams, Limitation, s.75 vd. 
88 Çağa, Ticaret, s.128; Çağa, Enternasyonal, s.303; Çetingil, Reform, s.15; Çetingil, Uluslararası, 
s.153; Kaner, Deniz, s.90, dn.181; Kender, Çağa, Deniz, s.168; Tekil, Deniz, s.180; Tekil, 
Konvansiyon, s.104(328). 
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almaktadır. Ayrıca 1974 Atina Konvansiyonu’nda sınırlama miktarı için üst sınır 

öngörülmemiştir (md.7).89  

1976 Londra Konvansiyonu kapsamında sınırlama miktarı gerçek yolcu sayısından 

etkilenmeyeceği için sınırlama miktarı sabit olacaktır. Oysa sorumluluğun doğumuna 

yol açan olayda, fiilen zarar görenlerin sayısı gerçekte taşınan yolcu sayısından az ya 

da çok olabileceğinden 1974 Atina Konvansiyonu kapsamında tespit edilecek 

sınırlama miktarı değişkendir.  

Bir diğer önemli fark da 1974 Atina Konvansiyonu’nda sınırlama meblağının 

yolcunun gemiyle taşındığı süreyi bütün olarak kapsayan taşıma başına belirlenecek 

olmasıdır. Bunun sonucunda bu taşıma süresince gerçekleşen olaylar tek bir 

sınırlamaya tabi olur. 1976 Londra Konvansiyonu’nda ise sınırlama meblağı, 

sorumluluğun doğumuna neden olan her bir olay için ayrı ayrı belirlenir.  

Ayrıca 1976 Londra Konvansiyonu’nun 7. maddesi kapsamında belirlenen meblağın 

uğranılan cismani zararı karşılamakta yetersiz kalması halinde alacaklı, alacağının 

kalan bölümünü mal zararları için oluşturan sınırlama fonundan talep edebilecektir. 

1974 Atina Konvansiyonu, 19. maddesi ile konvansiyonun, taşıyanın, fiili taşıyanın, 

bunların müstahdem veya acentalarının, gemi sahiplerinin sorumluluklarının 

sınırlanması hakkında kabul edilen uluslararası konvansiyonlarca tanınmış hak ya da 

ödevlerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını hükme bağlamıştır. Bu nedenle 

sorumluluğunu sınırlama hakkı sahibi, 1976 Londra Konvansiyonu’nun 1974 Atina 

Konvansiyonu’ndan daha düşük sınırlama meblağı öngördüğü hallerde 

sorumluluğunun sınırlanması bakımından lehine olan 1976 Londra 

Konvansiyonu’nun uygulanmasını talep edebilecektir.90    

 

 

                                                 
89 Gaskell, Debattista, Swatton, Shipping, s.414-415; Hill, Maritime, s.271. 
90 Griggs, Williams, Limitation, s.42-43; Hill, Maritime, s.271.  
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c. Hesap Birimi  

Konvansiyonun 8. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 8 
Hesap Birimi 

1- 6 ve 7 nci maddelerde yazılı hesap birimi, Uluslararası Para Fonu tarafından tarif olunan 
Özel Çekme Hakkı’dır. 6 ve 7 nci maddelerde zikrolunan meblağlar, sınırlı sorumluluğun 
ileri sürüldüğü devletin ulusal parasına çevrilir; çevirme işi sorumluluk fonunun tesis 
olunduğu, ödemenin yapıldığı veya bu devlet kanunları uyarınca eş değerde bir teminatın 
gösterildiği tarihteki ulusal para değerine göre yapılır. Konvansiyonda taraf ve Uluslararası 
Para Fonu’na üye olan bir devletin ulusal parasının özel çekme hakkı olarak değeri, 
Uluslararası Para Fonu tarafından söz konusu tarihte kendi iş ve muamelelerinde uygulanan 
değerlendirme usulüne göre tayin olunur. Konvansiyonda taraf olmakla beraber Uluslararası 
Para Fonu üyesi olmayan bir devletin ulusal parasının özel çekme hakkı değeri ise bu devlet 
tarafından tespit edilen tarzda hesap olunur. 
2- Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan ve mevzuatı da 1 inci paragraf hükümlerinin 
uygulanmasına cevaz vermeyen devletler ise Konvansiyonun onaylama, kabul, veya tasvip 
şartına bağlı olmaksızın imzası sırasında yahut onaylama, kabul, tasvip veya katılma 
sırasında veya bunları takip eden herhangi bir zamanda, Konvansiyonda öngörülen ve 
ülkelerinde uygulanacak olan sorumluluk sınırlarının aşağıdaki şekilde tespit edileceğini 
beyan edebilirler. 
a) 6 ncı maddenin 1 inci paragrafın (a) bendi hakkında: 
i) 500 tonu geçmeyen bir gemi için 5 milyon para birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek olarak 
ayrıca: 
501  den      3000  tona kadar beher ton için 7500 para birimi; 
3001  den    30000  tona kadar beher ton için 5000 para birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 3750 para birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 2500 para birimi; ve 
b) 6 ncı maddenin 1 inci paragrafın (b) bendi hakkında: 
i) 500 tonu geçmeyen bir gemi için 2.5 milyon para birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek olarak 
ayrıca: 
501  den    30000  tona kadar beher ton için 2500 para birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 1850 para birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 1250 para birimi. 
c) 7 nci maddenin 1 nci paragrafı hakkında ise, 375 milyon para birimini aşmamak kaydıyla, 
700.000 para biriminin geminin resmi belgesinde taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile 
çarpılmasından elde edilen meblağ. 
6 ncı maddenin 2 ve 3 üncü paragrafları işbu paragrafın (a) ve (b) bentlerinde de uygulanır. 
3- 2 nci paragrafta zikrolunan para birimi 900/1000 ayarında altmışbeşbuçuk miligram altına 
karşılık gelir. Bu meblağın ulusal paraya çevrilmesi, tahvilin vukubulduğu devletin ulusal 
mevzuatına göre yapılır. 
4- 1 inci paragrafın son cümlesinde zikredilen hesap ile 3 üncü paragrafta sözü edilen tahvil 
işlemleri o tarzda yapılmalıdır ki, Konvansiyonda taraf olan devletin ulusal parası ile de, 
imkan nispetinde, Konvansiyonun 6 ve 7 nci maddelerinde hesap birimi ile gösterilen aynı 
reel değer ifade edilmiş olsun. Taraf devletler Konvansiyonun onay, kabul veya tasvibi 
şartına bağlı olmaksızın imzası esnasında yahut Konvansiyonun 16 ncı maddesinde 
öngörülen evrakın tevdii sırasında ve hesap metodlarında veya ulusal paralarının hesap 
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birimi veya para birimi bakımından kıymetinde bir değişiklik meydana geldikçe 1 inci 
paragraf uyarınca hesap metodlarını veya 3 üncü paragraf gereğince yapılan tahvil 
sonuçlarını tevdii merciine bildirmekle mükelleftirler.  

Konvansiyonun 8. maddesi sorumluluk sınırlamasında kullanılacak hesap birimini 

belirtir. 1976 Londra Konvansiyonu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri 6 ve 7. 

maddelerinde yazılı hesap birimi olarak 1957 Brüksel Konvansiyonu’nun altın 

esasına dayalı Poincáre Frankı yerine “Özel Çekme Hakkı”91nın kabul edilmesidir. 

Uluslararası para sistemindeki yeni gelişmeler ve yüksek enflasyon karşısında, 

uluslararası ölçü birimi olarak altın kullanımının azalması ve altının resmi mi yoksa 

piyasa değerinin mi kullanılacağı konusundaki belirsizlikler, altın esasına dayalı 

Poincáre Frankı’nın kullanılmasını zorlaştırmaya başlamıştı. Bu nedenle nakit 

paradaki hızlı ve düzensiz değişimlere ayak uydurabilecek92 ve enflasyondan daha az 

etkilenecek bir hesap biriminin kabulü zorunlu hale gelmişti. Nitekim 1975 yılında 

Montreal’de Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Varşova Konvansiyonu ve 

eklerinin gözden geçirme çalışmaları sırasında gündeme gelen ve görüşmeler 

sonucunda Uluslararası Para Fonu tarafından Poincáre Frankı yerine kabul edilen 

ÖÇH, 1976 Londra Konvansiyonu’nda sorumluluk sınırının tespiti için yapılan 

hesaplamada esas alınacak hesap birimi olarak kabul edilmiştir.93  

Böylelikle donatan ve onunla bir tutulan kişilerin sorumluluğu, geminin gayrisafi 

tonajının çeşitli dilimlere ayrılarak, her bir dilimin kendisine ait ÖÇH miktarıyla 

çarpılması suretiyle elde edilen meblağların toplamı ile sınırlı olacaktır. 

                                                 
91 Special Drawing Right, SDR; bundan sonra ÖÇH olarak anılacaktır.                                 
92 Gaskell, Debattista, Swatton, Shipping, s.404. 
93 Ayrıca 17-19 Kasım 1976 tarihleri arasında yapılan üç konferansta kabul edilen üç protokol ile 
1976 Konvansiyonu’ndan başka, Hidrokarbonlarla Kirlenmeden İleri Gelen Zararlardan Sorumluluğa 
Dair 1969 ve yine bu alanda Tanker Kazalarından İleri Gelen Zararlar İçin Sorumluluk Fonu Tesisi 
Hakkında 1971 tarihli Brüksel Konvansiyonları ile Yolcu ve Bagajlarının Deniz Yolu İle Taşınmasına 
Dair 1974 tarihli Atina Konvansiyonu’nda da Poincáre Frankı olan hesap birimi ÖÇH olarak 
değiştirilmiştir. Çağa, Ticaret, s.130; Çağa, Enternasyonal, s.305; Çetingil, Reform, s.19; Çetingil, 
Uluslararası, s.155-156; Griggs, Williams, Limitation, s.37; Kaner, Deniz, s.89; Kender, Çağa, 
Deniz, s.169-170; Tekil, Konvansiyon, s.100(324). 
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ÖÇH, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından altın ve konvertibl dövizlere ek 

olarak 1969 yılında ortaya konan uluslararası nitelikte paraya çevrilebilir yapay bir 

rezervdir.94  

Başta altın esasına dayalı olarak kabul edilen ÖÇH, 1974 yılında alınan kararla 16 

gelişmiş ülkenin paralarına ÖÇH içerisinde belirli oranlarda yer vermek suretiyle 

yapılan hesap sonucunda belirlenen bir değere dönüştürülmüştür.95 1981 yılından 

itibaren Amerikan Doları, Alman Markı, Yen, Fransız Frankı ve Sterlin olmak üzere 

5 ülke parasına göre hesaplanan ÖÇH,96 Euro para biriminin kabulünden itibaren 

Amerikan Doları, Euro, Yen ve Sterlin’in belirli oranlarda yapılan hesabı ile 

belirlenmekte ve ÖÇH’nin ulusal paralarla gösterilen değerleri her iş günü IMF 

tarafından ilan edilmektedir.97  

Bir ulusal paranın değerindeki düşüş genel olarak ÖÇH’yi oluşturan diğer ulusal 

paraların birinde gerçekleşen bir artıştan kaynaklanacağı için dengenin korunacağı 

düşünülmüştür. Ayrıca ÖÇH’yi oluşturan ulusal paralar hesaplamaya belli oranlarda 

katıldıklarından bunlardan birinin değerindeki düşüş ÖÇH’ye sınırlı miktarda etki 

edebilecektir.98  

Böylelikle ÖÇH, dünya ekonomisinde yaşanan değişiklikler karşısında gerek 

altından gerekse kendisini oluşturan para birimlerinden çok daha istikrarlı olacak ve 

enflasyonun olumsuz etkilerini azaltacaktır. Çok sık gerçekleşecek bir durum 

olmamakla beraber, ÖÇH’yi oluşturan birden çok ulusal paranın değerindeki esaslı 

düşüş ya da artış, ÖÇH’nin değerini etkileyebilecekse de şu an için daha istikrarlı bir 

çözüm yolu görünmemektedir. 

                                                 
94 Çağa, Ticaret, s.131; Çağa, Enternasyonal, s.307; Griggs, Williams, Limitation, s.37; Kender, 
Çağa, Deniz, s.171. ÖÇH, 0,88867 gram saf altın yani 15 Poincáre Frankı olarak kabul edildiyse de 
uluslararası para sisteminde altın esasının terk edilmesiyle ağırlıklı bir hesap birimine 
dönüştürülmüştür. ÖÇH’ye ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Çağa, Enternasyonal, s.307 vd.  
95 Çağa, Enternasyonal, s.310; Griggs, Williams, Limitation, s.37. 
96 Çağa, Ticaret, s.131; Çetingil, Reform, s.19; Çetingil, Uluslararası, s.156; Tekil, Deniz, s.179; 
Tekil, Konvansiyon, s.100(324). 
97 Çağa, Ticaret, s.131; Çağa, Enternasyonal, s.311; Çetingil, Reform, s.20; Çetingil, Uluslararası, 
s.157; Griggs, Williams, Limitation, s.37; Kaner, Deniz, s.90; Kender, Çağa, Deniz, s.171. 
98 Çetingil, Reform, s.19-20, dn.50; Çetingil, Uluslararası, s.156, dn.72. 
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6 ve 7. maddelerdeki meblağlar, sorumluluk fonunun tesis olunduğu, ödemenin 

yapıldığı veya sınırlı sorumluluğun ileri sürüldüğü devletin kanunları uyarınca bu 

fona eş değerde bir teminatın gösterildiği tarihteki ulusal para değerine göre sınırlı 

sorumluluğun ileri sürüldüğü devletin ulusal parasına çevrilecektir. 

Konvansiyona taraf ya da IMF’ye üye bir devletin99 ulusal parasının ÖÇH olarak 

değeri, IMF tarafından söz konusu tarihte kendi iş ve muamelelerinde uygulanan 

değerlendirme usulüne göre tayin olunur. Konvansiyona taraf devletin IMF’ye üye 

olmaması halinde ise, ulusal parasının ÖÇH değeri bu devlet tarafından tespit edilen 

şekilde hesaplanır (md.8/b.1). 

Ancak bu devletlerin kanunları 1. paragraf hükümlerinin uygulanmasına izin 

vermiyor ise, konvansiyonda öngörülen ve ülkelerinde uygulanacak sorumluluk 

sınırları 2. paragraftaki düzenlemeye göre tespit edilecek (md.8/2) ve hesap birimi 

olarak da Poincáre Frankı kullanılacaktır.  

Madde metninde Poincáre Frankı ifadesi kullanılmamakla beraber, belli bir incelik 

ve ağırlıktaki altının Poincáre Frankı olduğunu düşünmek yerinde olacaktır. 

Hesaplanan sınırlama meblağının ulusal paraya çevrilmesi ise ilgili devletin ulusal 

kanunlarına göre yapılır (md.8/3). 

Konvansiyonun 8. maddesinin 2. paragrafı, 6 ve 7. maddelerdeki düzenlemenin 

hesap birimi olarak Poincáre Frankı’na uyarlanmış halidir. 

Para biriminin değişik ülke paralarına çevrilmesinde IMF’ye üye olan ve olmayan 

devletler arasında konvansiyonun uygulanması açısından eşitliğin sağlanması 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda IMF’e üye olmayan taraf devletin para biriminin ÖÇH 

değerini tespit ile Poincáre Frankı olarak belirlenen sınırlama meblağının ulusal 

paraya çevrilmesi işlemleri yapılırken, mümkün olduğunca konvansiyonun 6 ve 7. 

                                                 
99 Türkiye, 19.02.1947 tarih ve 5016 sayılı kanunla Uluslararası Para Fonu’na girmeyi uygun 
bulmuştur. ÖÇH’nin kurulması ile ilgili statü değişikliği 28.05.1970 tarih ve 1265 sayılı kanunla, altın 
parite esasının terki ve statünün altına ilişkin hükümlerinin kaldırılması hakkındaki 1976 değişikliği 
de 21.04.1978 tarih ve 2146 sayılı kanunla onaylamıştır. Çağa, Ticaret, s.130, dn.13; Kaner, Deniz, 
s.90, dn.180; Kender, Çağa, Deniz, s.170, dn.13; Tekil, Konvansiyon, s.100(324).   
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maddelerindeki gerçek değere ulaşacak şekilde hareket edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir (md.8/4).  

d. Alacaklılar Arasında Garame   

Konvansiyonun 9. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 9 
Alacaklılar Arasında Garame 

1- 6 ncı madde gereğince tayin edilen sorumluluk sınırları, aynı olaydan doğan ve aşağıdaki 
kişilere karşı ileri sürülen bütün alacakların tümüne uygulanır:  
a) 1 inci maddenin 2 nci paragrafında yazılı kişi veya kişiler ve bunların fiil, ihmal ve 
kusurlarından sorumlu oldukları bulundukları bütün kişiler; 
b) Gemisinden kurtarma veya yardım hizmetleri ifa eden gemi sahibi ile aynı gemiden 
faaliyet göstermek suretiyle yardımda bulunan veya bulunanlar ve fiil, ihmal ve 
kusurlarından bu kişi veya kişilerin sorumlu oldukları bütün kişiler, 
c) Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut münhasıran kurtarma ve yardım hizmetlerine 
konu olan gemide veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek suretiyle yardımda 
bulunan veya bulunanlar ile bu veya bunların fiil, ihmal ve kusurlarından sorumlu 
bulundukları bütün kişiler. 
2- 7 nci madde gereğince tayin edilen sorumluluk sınırları, 1 inci maddenin 2 nci 
paragrafında yazılı kişi veya kişiler ile bu veya bunların fiil, ihmal ve kusurlarından sorumlu 
bulundukları bütün kişilere karşı 7 nci maddede zikredilen gemi ile ilgili olarak ve aynı 
olaydan doğan alacakların tümüne uygulanır. 

Konvansiyonun 9. maddesi taleplerin toplanmak suretiyle bir araya getirilmesine 

ilişkindir. Bu madde gereğince, 6 ve 7. madde kapsamında belirlenen sorumluluk 

sınırları aynı olaydan doğan alacakların tümüne uygulanacaktır. Böylece tüm 

alacaklılar aynı olaydan doğan alacaklarını sorumlu kişilerden veya tesis edilmiş 

fondan 6 ve 7. madde kapsamında belirlenen sorumluluk sınırları dahilinde 

karşılayabileceklerdir. 

9. maddenin 1. paragrafının (a) bendi, 6. madde gereğince belirlenen sorumluluk 

sınırlarının aynı olaydan doğan ve konvansiyonun 1. maddesinin 2. paragrafında 

sayılan gemi sahibi, çarterer, gemi işletme müteahhidi ve kurtarma yardımda 

bulunanlar ile bunların fiil, ihmal ve kusurlarından sorunlu oldukları kişilere karşı 

ileri sürülen alacakların tümüne uygulanacağını belirtmiştir.  

Aynı paragrafın (b) ve (c) bentlerinde ise kurtarma yardımda bulunanlar açısından 

kurtarma yardım faaliyetinin gerçekleşebileceği haller ayrıca ve özel olarak 
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belirtilerek, 6. madde gereğince belirlenen sorumluluk sınırlarının burada sayılan 

kişilere karsı ileri sürülen alacakların da tümüne uygulanacağını hükme bağlamıştır. 

Sınırlama konusu alacaklar, geminin yolcularından başka kimselerin ölüm ve 

yaralanmalarından doğan alacaklar ile cismani zararlar harici diğer tüm malvarlığı 

zararlarından doğan alacaklardır. 

Kurtarma yardımdan doğan alacaklar 1957 Brüksel Konvansiyonu kapsamında 

sınırlamaya tabi olmadığından, doğal olarak 1976 Londra Konvansiyonu’nun 9. 

maddesine karşılık gelen 2. maddesinin 1. paragrafında buna ilişkin bir düzenleme 

yapılmamış, sorumluluğun sınırlandırılması aynı olaydan doğan cismani zararlarla 

maddi zararların tümüne uygulanır demekle yetinilmiştir. 

9. maddenin 2. paragrafı, 7. madde gereğince belirlenen sorumluluk sınırlarının, aynı 

olaydan doğan ve yine konvansiyonun 1. maddesinin 2. paragrafında sayılan gemi 

sahibi, çarterer ve gemi işletme müteahhidi ile bunların fiil, ihmal ve kusurlarından 

sorumlu oldukları kişilere karşı ileri sürülen alacakların tümüne uygulanacağını 

hükme bağlamıştır. Sınırlama konusu alacaklar, bir geminin yolcularının ölüm ve 

yaralanmalarından doğan alacaklardır. 

Görüldüğü üzere 9. madde gereğince taleplerin toplanması için aynı olaydan doğma 

şartı aranmaktadır. Her olay için ayrı sınırlama söz konusu olacağından, sınırlama 

konusu zararların aynı olaydan doğup doğmadığı konusunda yapılacak yorum 

güçlükle ayırt edilebilen durumlarda büyük önem taşır. 

Örneğin, bir gemiyle bir römorkör arasındaki çatmada, römorkörün çektiği geminin 

başka bir gemiye çarparak ek zarara sebep olması durumunda, iki ayrı çatmanın ve 

dolayısıyla iki ayrı olaydan kaynaklanan zararın söz konusu olup olmadığı hususu 

mahkemece verilecek hükmün esasını oluşturacaktır.100 

                                                 
100 Griggs, Williams, Limitation, s.45; Hill, Maritime, s.272. 
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Bununla beraber tek bir sınırlamanın kabulü sorumlu kişiler lehine sonuç 

doğuracağından, zararların tek bir olaydan doğduğunu ispat yükü bundan 

faydalanacak olan yani zarara sebebiyet veren kişi ya da kişilerde olacaktır. 

Zararların aynı olaydan doğduğunun kabul edilebilmesi için olaylar arasında 

nedensellik bağının bulunması gerektiği kanaatindeyiz. Ek zararın doğumuna yol 

açan ikinci olayın, ilk olaya sebep olan kusurlu veya ihmali hareketin doğal sonucu 

olduğunun tespit edilebildiği hallerde, zararların aynı olaydan doğduğunun kabul 

edilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Nedensellik bağının kesildiği hallerde ise, 

iki ayrı olay ve dolayısıyla iki ayrı sınırlamanın söz konusu olduğundan 

bahsedebiliriz. 

e. Bir Sınırlama Fonu Tesis Edilmeksizin Sorumluluğun 

Sınırlandırılması   

Konvansiyonun 10. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 10 
Bir Sınırlama Fonu Tesis Edilmeksizin Sorumluluğun Sınırlanması 

1- 11 inci maddede yazılı sınırlama fonu tesis edilmeden dahi sınırlı sorumluluk ileri 
sürülebilir. Şu kadar ki Konvansiyonda taraf olan bir devlet ulusal mevzuatında, sınırlamaya 
tabi bir alacağın tahsili için mahkemelerinde dava açılması halinde sorumlu kişinin ancak bu 
Konvansiyon hükümlerine uygun olarak sınırlama fonunun tesis edilmiş veya sınırlı 
sorumluluğun dermeyanı anında tesis edilecek olması takdirinde sorumluluğunu sınırlamak 
hakkını ileri sürebileceğini hüküm altına alabilir. 
2- Sınırlama fonu tesis edilmeksizin sınırlı sorumluluk ileri sürüldüğü takdirde 12 nci madde 
hükümleri uygulanır. 
3- Bu maddenin tatbiki için gerekli usuli hükümler, ülkesinde dava açılan taraf devletin 
ulusal mevzuatına tabidir. 

Konvansiyonun 10. maddesi sınırlama fonu tesis edilmeksizin sorumluluğun 

sınırlandırılmasına ilişkindir. Bu madde gereğince sorumluluğu sınırlayabilmek için 

11. maddede düzenlenen sınırlama fonunun tesisi zorunlu değildir. Bununla beraber 

taraf devletlere iç hukuklarında yapacakları düzenlemelerle, mahkemeleri önüne 

gelen olaylarda sorumluluğun sınırlanmasını sınırlama fonu tesisi şartına bağlamak 

olanağı tanınmıştır (md.10/1).  
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Kural olarak sorumluluk sınırsız olduğundan, sorumluluğun sınırlanması ancak 

sorumlu kişilerin sorumluluklarının sınırlanmasını talep etmeleri ile mümkündür. Bu 

durumda sorumluluğun sınırlanması, sorumluluğun sınırlanmasının def’i yoluyla ileri 

sürülmesi veya fon tesis edilmesi suretiyle sağlanacaktır. 

Şöyle ki, taraf devletlerin sorumluluğun sınırlanmasını sınırlama fonu tesisi şartına 

bağlamadıkları hallerde, sorumlu kişiler sorumluluklarının sınırlanmasını def’i 

yoluyla talep ettiklerinde sınırsız kişisel sorumlulukları yerine, aynı olaydan doğan 

ve sınırlı sorumluluğa tabi alacaklar bakımından 6 ve 7. maddelerdeki sınırlama 

meblağları ile sınırlı kişisel sorumlulukları söz konusu olacak ve alacaklılar bu sınır 

dahilinde sorumlu kişilerin bütün mallarına başvurabileceklerdir.101 

Sınırlama fonu tesis edilmeksizin sınırlı sorumluluğun ileri sürüldüğü hallerde, 

paylaştırma ve halefiyet hakkına ilişkin 12. madde hükümleri uygulanır (md.10/2). 

Sınırlama fonu tesis edildiğinde, sorumluluk sınırlı ayni nitelik kazanmaktadır.102 

Zira taraf devletlerin iç hukuklarında yapacakları düzenlemelerle sorumluluğun 

sınırlanmasını sınırlama fonu tesisi şartına bağladıkları hallerde, sorumluluklarının 

sınırlamasını talep eden kişilerin sorumlulukları fon ile sınırlandığından, 

sorumluluklar sınırlı ayni hale dönüşmektedir. 

Fon tesisi için büyük miktarda para yatırılması ya da borca eşit teminat gösterilmesi 

gerekeceğinden, henüz sorumluluğun kesinleşmediği bir aşamada fon tesis etmek 

zorunluluğu büyük bir yük oluşturacaksa da; çok sayıdaki takibe karşı fon tesisi 

yoluna gidilmesi, fon tesisi ile gösterilen toptan teminat ile diğer mallar üzerindeki 

takiplerin önlenecek olması nedeniyle sorumlu kişinin lehine sonuç doğurur. Bu 

nedenle fon tesisi, sorumlu kişi için yararlanıp yararlanmamak hususunda kendisinin 

karar vereceği bir savunma tedbiri niteliğinde olmalıdır. 103 

                                                 
101 Ataol, Sorumluluk, s.69-70; Çağa, Ticaret, s.131; Çağa, Enternasyonal, s.312-313; Çetingil, 
Reform, s.20; Çetingil, Uluslararası, s.158; Kaner, Deniz, s.89; Kender, Çağa, Deniz, s.171; Tekil, 
Deniz, s.181; Tekil, Konvansiyon, s.105(329). 
102 Ataol, Sorumluluk, s.70; Çağa, Ticaret, s.131; Çağa, Enternasyonal, s.313; Kender, Çağa, 
Deniz, s.171-172. 
103 Çetingil, Reform, s.21; Çetingil, Uluslararası, s.158. 
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usuli hükümlerin, ülkesinde dava açılan taraf 

devletin ulusal kanunlarına tabi olacağı da ayrıca hükme bağlanmıştır (md.10/3). 

4. Sınırlama Fonu 

a. Fonun Tesisi   

Konvansiyonun 11. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 11 
Fonun Tesisi 

1- Sorumluluğu ileri sürülebilecek olan her kişi, sınırlamaya tabi alacaklardan ötürü 
ülkesinde dava açılan ve Konvansiyonda taraf olan devletin mahkemeleri veya yetkili diğer 
mercileri nezdinde bir fon tesisi edebilir. Fon, 6 ve 7 nci maddelerin mezkur kişinin sorumlu 
tutulabileceği alacaklara tatbiki kabil olan hükümleri uyarınca hesaplanan meblağ ile 
sorumluluğun doğumuna yol açan olay gününden fonun tesisi tarihine kadar işlemiş olan 
faizlerin toplamından meydana gelir. Bu suretle tesis olunan fon ancak, haklarında sınırlı 
sorumluluk dermeyan edilebilecek olan alacakların tediyesinde kullanılabilir. 
2- Fon, tespit olunan meblağın yatırılması yahut fonun tesis olunacağı taraf devletin 
mevzuatı bakımından şayanı kabul ve mahkeme veya yetkili diğer mercilerce yeterli 
sayılacak olan bir teminatın gösterilmesi ile tesis olunabilir. 
3- 9 uncu maddenin 1 inci paragrafının (a), (b) veya (c) bentleri ile 2 nci paragrafında yazılı 
kişilerden biri veya sigortacısı tarafından tesis olunan fon, bununla mütenazır olarak 1 inci 
paragrafın (a), (b) veya (c) bentlerinde veya 2 nci paragrafta yazılı bütün kişiler tarafından 
tesis edilmiş sayılır.   

Konvansiyonun 11. maddesi sınırlama fonunun tesisine ilişkindir. Buna göre 

sınırlama fonu, IMF’ye üye olan devletlerde 6 ve 7. madde, üye olmayanlarda 8. 

madde hükümlerince hesaplanan sınırlama meblağı ile bu meblağa sorumluluğun 

doğumuna yol açan olayın gerçekleştiği tarihten fonun tesis edildiği tarihe kadar 

işlemiş olan faizlerin toplamından oluşur. Sınırlama fonunun sorumluluğu sınırlama 

hakkına sahip kişiler tarafından sınırlamaya tabi alacaklardan ötürü ülkesinde dava 

açılan taraf devletin mahkemeleri veya diğer yetkili mercileri nezdinde tesis edilmesi 

gerekmektedir. 
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Konvansiyonda sınırlama meblağına uygulanacak faize ilişkin herhangi bir oran  

belirtilmediğinden, faiz oranının tespiti tamamen fonun tesis olunduğu ülkenin 

kanunlarına bırakılmıştır.104 

Tesis edilecek bu fon sadece sınırlı sorumluluğa tabi alacakların ödemeleri için 

kullanılabilir (md.11/1). Bunun doğal sonucu olarak da sınırlı sorumluluğa tabi 

olmayan alacaklar fondan değil, kişisel sorumluluğuna gidilecek sorumlu kişinin fon 

dışında kalan malvarlığından tazmin edilir. 

Sınırlama fonu, söz konusu meblağın nakden yatırılması ile tesis edilebileceği gibi 

fonun tesis olunacağı taraf devletin mevzuatı bakımından kabul edilebilir ve 

mahkeme veya yetkili diğer mercilerce yeterli sayılacak bir teminatın gösterilmesi ile 

de tesis edilebilir. (md.11/2). 

Konvansiyonun 9. maddesinde sayılan kişilerden biri veya bunların sigortacısı 

tarafından tesis olunan fon anılan bütün kişiler bakımından tesis edilmiş 

sayılacağından (md.11/3); söz konusu sınırlama fonundan, fonu tesis edenle birlikte 

sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip diğer kişiler de yararlanır. 

1957 Brüksel Konvansiyonu ise sınırlama fonunun ne şekilde tesis edileceği 

hakkında herhangi bir hüküm içermez. Konvansiyonun ilgili maddesinde sınırlama 

fonunun sadece sınırlı sorumluluğa tabi alacakların ödemelerinde kullanılacağı 

hususu (md.2/3) belirtilirken sorumluluk meblağına faiz işletilmesi öngörülmemiştir. 

b. Fonun Paylaştırılması   

Konvansiyonun 12. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 12 
Fonun Paylaştırılması 

1- 6 ncı maddenin 1, 2 ve 3 üncü paragrafları ile 7 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere 
fon alacaklılar arasında fona karşı kabul edilmiş olan alacak miktarlarıyla  orantılı olarak 
paylaştırılır. 
2- Bir fon alacağını fon paylaştırılmadan önce ödeyen sorumlu kişi veya sigortacısı, lehine 
ödeme yapılan kişinin bu Konvansiyon gereğince sahip olacağı haklara ödediği meblağ 
nispetinde halef olur. 
                                                 
104 Griggs, Williams, Limitation, s.51; Hill, Maritime, s.273. 
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3- 2 nci paragrafta öngörülen halefiyet hakkı zikrolunan kişilerden başka kişiler tarafından 
da, olayda tatbiki kabil ulusal kanunun böyle bir halefiyete cevaz verdiği ölçüde, tazminat 
olarak ödedikleri bütün meblağlar hakkında uygulanabilir. 
4- Sorumlu kişi veya diğer herhangi bir kimse, fon paylaştırılmadan önce ödemesi halinde 2 
ve 3 üncü paragraflara göre halefiyet hakkından istifade edeceği bir meblağı tazminat olarak 
kısmen veya tamamen bilahare ödemek zorunda kalacağını ispat ederse, fonun tesis 
olunduğu devletin mahkeme veya yetkili diğer herhangi bir mercii mezkur kişinin fona karşı 
olan haklarını sonradan kullanmasına imkan verecek yeterli bir meblağın geçici olarak saklı 
tutulmasına karar verebilir. 

Konvansiyonun 12. maddesi sınırlama fonunun paylaştırılmasına ilişkindir. 11. 

madde uyarınca tesis edilen fon, alacaklılar arasında fona karşı kabul edilmiş olan 

alacak miktarlarıyla orantılı olarak paylaştırılır (md.12/1). 

Paylaştırmada esas alınacak alacaklar, ileri sürülen her alacak değil ancak 

mahkemece kabul edilmiş alacaklar olup,  paylaştırılırken 6 ve 7. madde hükümleri 

saklı tutulacaktır. 

Sınırlama fonunun tesisinden sonra faiz işletilip işletilmeyeceği; işletilecekse, 

işletilecek faizin sınırlama fonuyla beraber paylaştırmaya katılıp katılmayacağı 

hususuna açıklık getirilmediğinden, bu konunun da fonun tesisi edildiği devletin 

ulusal kanunlarına göre çözümlenmesi gerekir.105  

Bir fon alacağını fon paylaştırılmadan önce ödeyen sorumlu kişi veya onun 

sigortacısı, lehine ödeme yapılan kişinin fona karşı sahip olduğu haklara ödediği 

meblağ oranında halef olur (md.12/2). Ancak bu halefiyet söz konusu alacağın fonun 

paylaştırılmasıyla karşılanacak miktarını geçmeyecek şekilde olacaktır.  

Ayrıca sorumlu kişi veya onun sigortacısından başka kimler için 2. paragrafta 

öngörülen halefiyet hakkının söz konusu olabileceği çok açık olmasa da;106 olaya 

uygulanan ulusal kanunun sorumlu kişi veya onun sigortacısından başka kişilere de 

halefiyet hakkı tanıması halinde, bu kişiler de tazminat olarak ödedikleri meblağ için 

halefiyet hakkından yararlanabileceklerdir (md.12/3).   

                                                 
105 Griggs, Williams, Limitation, s.52; Hill, Maritime, s.274. 
106 Griggs, Williams, Limitation, s.53; Hill, Maritime, s.274-275. 
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Sorumlu kişi veya başka bir kimsenin ki muhtemelen sigortacının, bir fon alacağını 

fon paylaşılmadan ödemesi halinde, 2. ve 3. paragraflardaki halefiyet hakkından 

yararlanabileceği bir meblağı ileri bir tarihte tazminat olarak kısmen veya tamamen 

ödemek zorunda kalacağını ispat etmesi halinde, fonun tesis olunduğu devletin 

mahkeme yahut diğer yetkili mercileri söz konusu kişinin fona karşı olan haklarını 

sonradan kullanmasına olanak verecek bir meblağın geçici olarak saklı tutulmasına 

karar verebilir (md.12/4). 

Görüldüğü üzere bu bent ileride gerçekleşecek zararlara karşı tedbir almaya olanak 

vermektedir. Fonun uygun bir bölümü, sorumlu kişi veya onun sigortacısı adına, aynı 

olaydan doğan ancak fonun paylaştırılması anında henüz ileri sürülmemiş veya kabul 

edilmemiş bir alacak için kullanılmak üzere saklı tutulacaktır. Kısacası bu bölüm bir 

süre için halefiyet haklarını saklı tutarak sorumlu kişiyi korumak amacına 

yöneliktir.107 

12. maddenin 1, 2 ve 4. paragraflarına benzer düzenlemeler 1957 Brüksel 

Konvansiyonu’nda da yer almakla beraber (md.3/2-3-4), başta sigortacı olmak üzere 

sorumluluğu sınırlayabilecek kişiler dışındakilere halefiyet ile fonun bir bölümünü 

saklı tutmak hakkı tanınmamıştır.  

c. Başkaca Takip Yapılmaması   

Konvansiyonun 13. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 13 
Başkaca Takip Yapılmaması 

1- 11 inci madde uyarınca bir sınırlama fonu tesis olunduğu takdirde, fon alacaklılarından 
hiçbiri bu alacağına ilişkin olarak sahip olduğu hakları, adına fon tesis edilmiş olan kişinin 
diğer malları üzerinde kullanamaz. 
2- 11 inci madde uyarınca bir sınırlama fonu tesis olunduktan sonra, lehine fon tesis edilen 
kişiye ait olup fona karşı ileri sürülen bir alacaktan dolayı Konvansiyonda taraf olan bir 
devlette haczedilmiş veya üzerine tedbir konmuş herhangi bir gemi ve diğer mallar veya 
gösterilmiş bulunan teminat mezkur devletin mahkemesi veya yetkili diğer merciinin kararı 
ile serbest bırakılabilir. Sınırlama fonu: 
a) Olayın cereyan ettiği limanda, şayet olay bir liman dışında vukubulmuşsa bunu takiben 
uğranılan limanda; 
b) Ölüm veya yaralanma sebebiyle olana alacaklarda inilecek limanda; 

                                                 
107 Griggs, Williams, Limitation, s.54; Hill, Maritime, s.275. 
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c) Yük zararlarında boşaltma limanında; veya 
d) Haczin yahut tedbirin konulduğu devlette; 
tesis edilmişse, serbest bırakma kararı her halde verilir. 
3- 1 ve 2 nci paragraf hükümleri ancak alacaklının sınırlama fonunu idare eden mahkemede 
fona karşı bir alacak dermeyan edilebilmesi ve fonun da mezkur alacak bakımından fiilen 
kabili tasarruf ve transferin serbest olması halinde uygulanır.     

Konvansiyonun 13. maddesi, fon alacaklılarının fon harici malvarlığı üzerinde takip 

yapamayacakları hususunu belirtir. Sınırlama fonu tesis edildiğinde sorumluluk fonla 

sınırlanarak sınırlı ayni sorumluluğa dönüşeceğinden, fon alacaklıları bu alacaklarına 

ilişkin olarak fona karşı sahip oldukları hakları adına fon tesis edilmiş olan sorumlu 

kişinin diğer malları üzerinde kullanamayacaklardır (md.13/1). 

1976 Londra Konvansiyonu alacaklılara sınırlamaya tabi alacakları için fona veya 

borçlunun diğer mallarına başvuru bakımından tercih hakkı tanımışsa da, fona 

başvuran alacaklı, borçlunun diğer malları üzerindeki takip hakkını kaybederken; 

fona başvurmayan alacaklı için böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Böylelikle 

fonun etkisi sadece fona başvurmuş alacaklılara ilişkin kılınmak suretiyle 

sınırlandırılmış olmaktadır. 

Sınırlama fonu tesis olunduktan sonra lehine fon tesis edilen kişinin konvansiyona 

taraf bir devlette haczedilmiş veya üzerine tedbir konmuş gemi veya diğer malları 

veya gösterilmiş bir teminatı var ise, ilgili devletin mahkeme veya diğer yetkili 

mercilerinin kararı ile bunlar serbest bırakılabilecektir (md.13/2). 

Sınırlama fonunun, sorumluluğun doğumuna neden olan olayın gerçekleştiği 

limanda; olay liman dışında gerçekleşmişse olayı takiben uğranılan limanda; ölüm ve 

yaralanmadan doğan alacaklarda inilecek limanda; yük zararlarında boşaltma 

limanında ve haczin veya tedbirin konulduğu devlette tesis edilmiş olması hallerinde 

ise serbest bırakma kararı verilmesi zorunludur (md.13/2-a,b,c,d). 

Görüldüğü üzere maddenin 2. paragrafında, mahkemenin veya diğer yetkili 

mercilerinin serbest bırakma kararı vermek zorunda oldukları ve bu konuda takdir 

haklarının bulunduğu haller ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
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Böylelikle 1976 Londra Konvansiyonu kapsamında taraf devletlerin sınırlama 

fonuna karşı ileri sürülen alacaklardan dolayı ülkelerinde haczedilen veya tedbir 

konulan mallar ile gösterilen teminatları, sınırlama fonunun başka bir devlette tesis 

edilmesi halinde dahi şartlarının gerçekleşmesi halinde serbest bırakma kararı 

vermek yükümlülüğü bulunmaktadır. 

13. maddenin 2. paragrafında yer alan bu hükümler 1957 Brüksel Konvansiyonu’nda 

da benzer şekilde düzenlenmiştir (md.5/1-2). 

1 ve 2. paragraf hükümlerinin uygulama alanı bulabilmesi için ise, alacaklının 

sınırlama fonunu idare eden mahkemede fona karşı bir alacak ileri sürmesi ve fonun 

da bu alacak bakımından üzerinde tasarruf edilebilir ve serbestçe nakledilebilir 

olması gerekmektedir (md.13/3).  

d. Uygulanacak Kanun   

Konvansiyonun 14. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 14 
Uygulanacak Kanun 

Bu bölüm hükümleri saklı kalmak üzere, sınırlama fonunun tesis ve tevzii hakkındaki 
hükümlerle bu konulara ilişkin bilcümle usul hükümleri fonun tesis olunduğu taraf devletin 
kanunlarına tabidir. 

Konvansiyonun 14. maddesi uygulanacak kanuna ilişkindir. Buna göre 

Konvansiyonun 11, 12 ve 13. maddeleri saklı kalmak üzere sınırlama fonunun tesis 

ve paylaştırılması hakkındaki hükümler ile bunlara ilişkin her türlü usuli hüküm 

fonun tesis olunduğu devletin kanunlarına tabi olacaktır (md.14). Bu konu 1957 

Brüksel Konvansiyonu’nda da aynı şekilde düzenlenmiştir (md.4). 

5. Uygulama Alanı   

Konvansiyonun 15. maddesinin metni aşağıdaki gibidir. 

Madde 15 
Uygulama Alanı 

1- İşbu Konvansiyon, 1 inci maddede zikredilen bir kişinin taraf bir devletin mahkemesi 
önünde sorumluluğunu sınırlamak, mahcuz veya tedbir konmuş bir gemi veya diğer herhangi 
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bir malı yahut mezkur devlet makamlarına verilmiş olan bir teminatı serbest bıraktırmak 
istediği her halde uygulanır. Şu kadar ki taraf her devlet 1 inci maddede zikrolunan ve 
mahkemeleri huzurunda işbu Konvansiyon hükümlerine istinat edildiği anda mutad 
ikametgah veya iş merkezi taraf devletlerden birinde bulunmayan yahut ileri sürdüğü 
sorumluluğunu sınırlamak hakkı ile ilgili veya serbest bırakılmasını sağlamak istediği gemisi 
yukarıda zikredilen tarihte taraf bir devletin bayrağını taşımayan bütün kişileri bu 
Konvansiyonun uygulanmasından kısmen veya tamamen hariç bırakmak hakkına sahiptir. 
2- Konvansiyonda taraf olan bir devlet ulusal mevzuatına koyacağı sarih bir hükümle 
sorumluluğu sınırlama sistemini: 
a) Kendi mevzuatı gereğince iç sularda seyre tahsis edilmiş olan gemilere; 
b) 300 tonilatodan küçük gemilere; 
uygulamayı kabul edebilir. 
Bu paragrafta öngörülen seçim hakkını kullanan taraf devlet, ulusal mevzuatında kabul 
edilen sorumluluk sınırlarını veya böyle bir sınır öngörülmediğini tevdi merciine bildirir. 
3- Konvansiyona taraf olan bir devlet ulusal mevzuatına koyacağı sarih bir hükümle, diğer 
taraf devletlerin vatandaşı olan kişilerin hiçbir suretle menfaatdar bulunmadıkları olaylardan 
doğan alacaklara sorumluluğu sınırlama sisteminin tatbik edileceğini kabul edebilir. 
4- Taraf bir devletin mahkemeleri işbu Konvansiyon hükümlerini sondaj işleri için inşa veya 
buna elverişli hale getirilmiş olup da bu işlerde kullanılan gemilere: 
a) Mezkur devletin ulusal mevzuatında Konvansiyonun 6 ncı maddesinde öngörülenden daha 
yüksek bir sorumluluk sınırı kabul etmiş olması, 
b) Mezkur devletin bu gemilere uygulanacak bir sorumluluk sistemini tespit eden 
uluslararası bir konvansiyona taraf olması; 
halinde uygulamazlar. 
Yukarıdaki (a) bendinin tatbiki halinde bu devlet keyfiyetten tevdi merciini haberdar eder. 
5- İşbu Konvansiyon: 
a) Hava yastıklı vasıtalara; 
b) Denizin dibinde veya daha altında bulunan tabi kaynakların araştırma ve işletilmesine 
tahsis edilmiş olan yüzen platformlara; uygulanmaz.  

Konvansiyonun 15. maddesi uygulama alanına ilişkindir. Buna göre, sorumluluğunu 

sınırlama hakkına sahip bir kişi, taraf bir devletin mahkemesi önünde sorumluluğunu 

sınırlamak, haczedilmiş veya tedbir konulmuş gemisini veya başka bir malını 

veyahut söz konusu devletin yetkili makamlarına verilmiş bulunan teminatını serbest 

bıraktırmak istediğinde 1976 Londra Konvansiyonu uygulama alanı bulacaktır 

(md.15/1).108 

Sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip kişinin konvansiyonun uygulanmasını talep 

edebilmesi için taraf devletlerden yukarıda anılan hususlardan biri hakkında talepte 

bulunması yeterlidir. Bunun dışında herhangi bir şart söz konusu değildir. 

                                                 
108 1976 Konvansiyonu’nun uygulama alanı bulduğu bazı yabancı mahkeme kararları için bkz. 
“Jurisprudence on Interpretation of Maritime Conventions”, (Çevrimiçi) 
http//www.comitemaritime.org, 06 Nisan 2007.  
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Bu hüküm, uluslararası bir konvansiyonun sadece tarafı olan ülkelerle ilgili kişilere 

veya taraf devletin bayrağını taşıyan gemilere uygulanacağı şeklindeki kuralın bir 

istisnasıdır. Böyle bir hükmün kabulüyle konvansiyonun daha çok devlet tarafından 

kabul edilerek daha geniş bir alanda uygulamaya konması ve devletlerin 

konvansiyona katılmalarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.109  

Konvansiyonun uygulanabilmesi için temel kural, sorumlu kişinin taraf devlet 

mahkemeleri önünde konvansiyon hükümlerinin uygulanması talebinin yeterli olması 

ise de; aynı maddenin devamında taraf devletlere, bu talep anında, mutad ikametgah 

veya iş merkezi taraf devletlerden birinde bulunmayan veya ileri sürdüğü 

sorumluluğunu sınırlamak hakkı ile ilgili veya serbest bırakılmasını istediği gemisi 

taraf bir devletin bayrağını taşımayan kişileri, kısmen ya da tamamen konvansiyonun 

uygulaması dışında bırakma yetkisi tanınmıştır. 

Ancak talepte bulunan kişinin taraf devletlerden birinde mutad ikametgahı ya da 

işyerinin bulunmaması yahut geminin taraf devlet bayrağı taşımaması tek başına 

konvansiyonun uygulanmasına engel teşkil etmez.  

Talep anında, talepte bulunan kişinin taraf bir devlette mutad ikametgahı veya iş 

yerinin bulunması yahut ileri sürdüğü sorumluluğunu sınırlamak hakkı ile ilgili veya 

serbest bırakılmasını istediği gemisinin taraf devlet bayrağı taşıması halinde, taraf 

devletin bu yetkiyi kullanma hakkı yoktur. Dolayısıyla bu hallerden birinin dahi 

gerçekleşmesi konvansiyonun uygulanması için yeterlidir. 

Söz konusu hallerden en az birinin talep anındaki varlığı yeterli olduğundan, bundan 

önceki bir tarihte hatta olay tarihinde dahi bu şartların gerçekleşmemiş olduğundan 

bahisle taraf devletlerin konvansiyonun uygulanmasını sınırlama yetkileri yoktur.  

Madde metninde bu yetkiyi kullanan devletin keyfiyeti IMO Genel Sekreterliği’ne 

bildirim yükümlülüğü hususunda herhangi bir ifade yer almamakla beraber, 

                                                 
109 Ergon Çetingil, Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanmasına Dair 1976 Tarihli 
Milletlerarası Sözleşmenin Uygulama Alanı, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 3, Sayı 1-2, İstanbul, 1998, 
s.5-7.   
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konvansiyonun belli durumlarda kısmen ya da tamamen uygulanmayacağının; diğer 

bir deyişle uygulama alanının sınırlandığının Genel Sekreterlik yoluyla diğer taraf 

devletlerin bilgisine sunulması gerektiği açıktır. Bu bildirime ilişkin herhangi bir süre 

de öngörülmediğinden, bu yetkinin kullanımı herhangi bir süreye bağlı olmayıp, taraf 

devlet bu yöndeki bir uygulamayı benimsediği her an bildirimde bulunabilir. 110 

15. maddedeki yetki kullanılmadığında, sorumluluğun sınırlanması bakımından 

talepte bulunan kişinin taraf devlette mutad ikametgah veya iş yerinin bulunması 

yahut talep konusu geminin taraf devlet bayrağı taşıması gerekmeksizin, sadece taraf 

devletin mahkemesi önünde konvansiyon hükümlerinin uygulanması yönünde talepte 

bulunması yeterli olacağından konvansiyon çok daha geniş bir alanda 

uygulanacaktır. 

Bu durumda, taraf olmayan devletlerde bulunan kişiler veya bu devletlerin bayrağını 

taşıyan gemiler de konvansiyon hükümlerine tabi olacağından, bu devletlerde de aynı 

sistemin geçerli olması uygulama birliği, eşitlik ve karşılıklılık açısından yerindedir.  

Ayrıca yabancılık unsuru bulunan her olayda talepte bulunan kişinin talepte 

bulunduğu andaki ikametgah veya işyerinin veya geminin hangi devletin bayrağını 

taşıdığı hususlarının tespiti, dava sürecinde birtakım sorunlara ve gecikmelere yol 

açabileceğinden, 15. maddedeki yetkinin kullanılmaması yerinde olacaktır.111 

Taraf devletlerin ulusal mevzuatlarına koyacakları bir hükümle kendi mevzuatları 

gereğince iç sularda seyre tahsis edilmiş olan gemiler ile 300 tonilatodan küçük 

gemiler için de sorumluluğu sınırlama sistemi kabul edebilecekleri belirtilmiştir 

(md.15/2).  

İç sularda seyre tahsis edilmiş gemiler esasen konvansiyon kapsamında 

olmadığından, bu gemiler açısından sınırlı sorumluluk sisteminin uygulanıp 

uygulanmayacağının kabulü taraf devletlerin insiyatifine bırakılmıştır.  

                                                 
110 Çetingil, Uygulama, s.6. 
111 Çetingil, Uygulama, s.7-8, dn.7. 
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Konvansiyonda 500 tonilatoya kadar olan gemiler için sorumluluk sınırının 

belirlenmesinde sabit hesap biriminin benimsenmesi 300 tonilatodan küçük gemiler 

açısından ağır külfet teşkil edebileceğinden, taraf devletlere bu gemiler için sınırlı 

sorumluluk sistemini kendi kanunlarında özel olarak düzenlemek olanağı tanınmıştır. 

Bu düzenlemenin yerinde olduğu kanaatindeyiz. 

Maddede kendisine tanınan serbestiyi kullanarak bu yönde bir düzenleme yapan taraf 

devlet, iç sularda seyre tahsis edilmiş gemiler ve 300 tonilatodan küçük gemiler için 

ulusal mevzuatında kabul ettiği sorumluluk sınırlarını veya böyle bir sınır 

öngörülmediğini tevdi merciine bildirmekle yükümlüdür (md.15/2).    

Taraf devlet ulusal mevzuatına koyacağı açık bir hükümle, diğer taraf devlet 

vatandaşlarının hiçbir şekilde ilgilerinin bulunmadıkları olaylardan doğan alacaklara 

da sorumluluğu sınırlama sisteminin uygulanacağını kabul edebilir (md.15/3).  

Burada taraf devlete verilen yetki, içinde yabancılık unsuru bulunmayan olaylarda 

sorumluluğun sınırlanması sistemini uygulama yetkisidir. Zira, taraf devletlerden 

birinde mutad ikametgahı veya işyeri bulunmayan, ileri sürdüğü sorumluluğunu 

sınırlamak hakkı ile ilgili veya serbest bırakılmasını istediği gemisi taraf devlet 

bayrağı taşımayan kişiler dahi, 15. maddedeki yetkiyi kullanmamış olan taraf devlet 

mahkemeleri önünde 1976 Londra Konvansiyonu’nun uygulanmasını talep 

edebilmektedirler.  

Bu durum göz önüne alındığında, buradaki düzenlemenin ancak iç hukuka yönelik ve 

içinde yabancılık unsuru bulunmayan olaylara ilişkin olması gerektiği anlaşılacaktır.  

Taraf devletlerin ulusal mevzuatlarında yapacakları düzenlemelerle yabancılık 

unsuru taşımayan olaylarda konvansiyon hükümlerinin uygulanmasını 

benimsemeleri için ayrıca yetkilendirilmelerine gerek olmadığından; hükmün 

sevkindeki amacın, taraf devletlere iç hukuklarında konvansiyondan ayrı düzenleme 

yapabilmeleri olanağı tanınması olduğunu düşünmek yerinde olacaktır.112 

                                                 
112 Çetingil, Uygulama, s.10. 
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Sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip bir kişinin, taraf devletlerden birinin 

mahkemesi önünde talep etmesi halinde konvansiyon uygulama alanı bulacağından, 

15/1’deki hüküm taraf devletin kendi vatandaşları için de doğrudan geçerli olacak ve 

uluslararası nitelik taşımasına rağmen konvansiyonun uygulanması için yabancılık 

unsuru aranmayacaktır. Ancak iç hukuka ilişkin farklı düzenleme yapmak isteyen 

devletler için bu hükümden yararlanmak söz konusudur. 

Taraf devletler, sondaj işleri için inşa edilmiş veya sondaj yapmaya elverişli hale 

getirilmiş ve bu işlerde kullanılan gemiler için, ulusal mevzuatlarında konvansiyonun 

6. maddesindeki genel sınırlardan daha yüksek sorumluluk sınırı kabul etmiş 

olmaları veya bu gemilere uygulanacak sorumluluk sistemini öngören uluslararası bir 

konvansiyona taraf olmaları halinde 1976 Londra Konvansiyonu’nun hükümlerini 

uygulamayacaklardır. Ulusal mevzuatlarında daha yüksek sorumluluk sınırları kabul 

etmiş oldukları için konvansiyonu uygulamayacak olan taraf devletler bu keyfiyeti 

tevdi merciine bildirmekle yükümlüdürler (md.15/4). 

Bu durumda, 1976 Londra Konvansiyonu’nun sorumluluk sınırlarına ilişkin 

hükümlerinin yerine, taraf devletin ulusal mevzuatındaki düzenlemeleri ya da özel 

hükümler içeren ilgili konvansiyon hükümlerinin geçeceği açıktır. 

Son olarak, konvansiyon hükümleri hava yastıklı vasıtalarla denizin dibinde veya 

daha altında bulunan tabii kaynakların araştırma ve işletilmesine tahsis edilmiş olan 

yüzen platformlara uygulanmayacaktır (md.15/5). 

Hava yastıklı vasıtalar karada hareket etmelerine imkan veren niteliklerinden dolayı 

tam olarak deniz gemisi olarak tanımlanamayacaklarından ve yüzen platformlar da 

gemi niteliğine sahip olmadıklarından, deniz gemilerine ilişkin 1976 Londra 

Konvansiyonu’nun kapsamı dışında tutulmuşlardır. 
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D. Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması Hakkında 

1976 Tarihli Konvansiyonu Değiştiren 1996 Protokolü  

1976 Londra Konvansiyonu’nda değişiklik yapan 03.05.1996 tarihli “Deniz 

Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması Hakkında 19 Kasım 1976 tarihli  

Konvansiyonu’nu Değiştiren 1996 Protokolü”113 10 devlet tarafından kabulünden 90 

gün sonra (md.11), 13.05.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan protokol ile 

esasen tazminat miktarları arttırılmakla beraber, uygulama alanına ilişkin bazı 

değişiklikler de yapılmıştır. 

Protokolün 2. maddesi ile 1976 Konvansiyonu’nun sınırlamadan hariç bırakılan 

alacaklara ilişkin 3. maddesinin a bendi;  

“a) Uygulanabilir olduğu takdirde, 1989 Uluslararası Denizde Yardım Konvansiyonu114’nun 

14 üncü maddesindeki özel tazminat alacakları dahil olmak üzere kurtarma ve yardım 

alacakları ile müşterek avarya garame alacakları;”  

şeklinde değiştirilmiştir. Görüldüğü üzere, 1989 Konvansiyonu’nun 14. maddesinde 

düzenlenen özel tazminata ilişkin talepler de kurtarma yardım ve müşterek avarya 

garame alacaklarıyla beraber sınırlama dışında bırakılmıştır. 

Protokolün 3. maddesi ile 1976 Londra Konvansiyonu’nun genel sınırlara ilişkin 6. 

maddesinin 1. paragrafı;  

“1- Aynı olaydan doğan ve 7 nci maddede yazılı olanlar dışında kalan alacaklar hakkında 
sorumluluk sınırı aşağıdaki şekilde hesap olunur: 
a) Ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar hakkında: 
i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 2 milyon hesap birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek olarak 
ayrıca: 
2001  den    30000  tona kadar beher ton için 800 hesap birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 600 hesap birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 400 hesap birimi. 
                                                 
113 Protokol hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Griggs, Williams, Limitation, s.69 vd; “Protocol of 1996 
to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims of 19 November 1976”, 
(Çevrimiçi) http//www.admiraltylawguide.com, 06 Nisan 2007. 1996 Protokolü’nün bu çalışma 
kapsamında incelenen maddelerinin Türkçe çevirisi çalışmanın yazarı tarafından 1976 Londra 
Konvansiyonu’nun çevirisine uygun olarak yapılmıştır.  
114 1989 Londra Konvansiyonu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mercangöz, Kurtarma, s.42 vd.  
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b) Diğer bütün alacaklar hakkında: 
i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 1 milyon hesap birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek olarak 
ayrıca: 
2001  den    30000  tona kadar beher ton için 400 hesap birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 300 hesap birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 200 hesap birimi.” 

şeklinde değiştirilmiştir. Görüldüğü üzere, sorumluluğun sınırlanmasında sabit hesap 

birimi için öngörülen tonaj 500’den 2000’e çıkartılmış, dilim sayısı azaltılmış ve 

ayrıca sorumluluğa ilişkin genel sınırlar oldukça yükseltilmiştir. 

Protokolün 4. maddesi ile 1976 Londra Konvansiyonu’nun yolcu alacaklarına 

uygulanacak sınırlara ilişkin 7. maddesinin 1. paragrafı;  

“1- Bir geminin yolcularının ölüm ve yaralanmasından ileri gelen ve aynı olaydan doğan 
alacaklarda gemi sahibinin sorumluluğu, 175.000 hesap biriminin geminin resmi belgesinde 
taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde edilen meblağla sınırlıdır.” 

şeklinde değiştirilmiştir. Görüldüğü üzere, yolcu başına hesaplanan sorumluluk sınırı 

yükseltilmiş ve üst sınır kaldırılmıştır. 

Protokolün 5. maddesi ile 1976 Londra Konvansiyonu’nun hesap birimine ilişkin 8. 

maddesinin 2. paragrafı;  

“2- Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan ve mevzuatı da birinci paragraf hükümlerinin 
uygulanmasına cevaz vermeyen devletler ise Konvansiyonun onaylama, kabul, veya tasvip 
şartına bağlı olmaksızın imzası sırasında yahut onaylama, kabul, tasvip veya katılma 
sırasında veya bunları takip eden herhangi bir zamanda, Konvansiyonda öngörülen ve 
ülkelerinde uygulanacak olan sorumluluk sınırlarının aşağıdaki şekilde tespit edileceğini 
beyan edebilirler. 
a) 6 ncı maddenin 1 inci paragrafının (a) bendi hakkında: 
i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 30 milyon para birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek olarak 
ayrıca: 
2001  den    30000  tona kadar beher ton için 12000 para birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için   9000 para birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 6000 para birimi; ve 
b) 6 ncı maddenin 1 inci paragrafının (b) bendi hakkında: 
i) 2000 tonu geçmeyen bir gemi için 15 milyon para birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek olarak 
ayrıca: 
2001  den    30000  tona kadar beher ton için 6000 para birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 4500 para birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 3000 para birimi. 
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c) 7 nci maddenin 1 nci paragrafı hakkında ise, 2.625.000 para biriminin geminin resmi 
belgesinde taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde edilen meblağ. 
6 ncı maddenin 2 ve 3 üncü paragrafları işbu maddenin a ve b paragraflarında da uygulanır.” 

şeklinde değiştirilmiştir. Görüldüğü üzere, sorumluluğun sınırlanmasında sabit hesap 

birimi için öngörülen tonaj 500’den 2000’e çıkartılmış, dilim sayısı azaltılmış, 

sorumluluğa ilişkin sınırlar oldukça yükseltilmiş ve ayrıca yolcu başına hesaplanan 

sorumluluk sınırı da yükseltilmiş ve üst sınır kaldırılmıştır. 

Protokolün 6. maddesi ile 1976 Londra Konvansiyonu’nun uygulama alanına ilişkin 

15. maddesine;  

“3bis 7 nci maddenin 1 inci paragrafında öngörülen sorumluluk sınırına rağmen, 
konvansiyona taraf olan bir devlet ulusal mevzuatına koyacağı sarih bir hükümle, 
sorumluluk sınırının 7 nci maddenin 1 inci paragrafında öngörülenden daha düşük olmaması 
kaydıyla, ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklara sorumluluk sisteminin tatbik 
edileceğini kabul edebilir. Bu paragrafta öngörülen seçim hakkını kullanan taraf devlet, 
sorumluluk sınırlarını veya böyle bir sınır öngörülmediğini Genel Sekreterliğe bildirir.” 

şeklinde ek yapılmıştır. Görüldüğü üzere, taraf devletlerin ölüm ve yaralanmadan 

ileri gelen alacaklarda ilgili maddede öngörülenden daha yüksek sorumluluk sınırı 

tespit edebilecekleri belirtilmiştir.  

Protokolün 7. maddesi ile 1976 Londra Konvansiyonu’nun ihtirazı kayıtlara ilişkin 

18. maddesinin 1. paragrafı;  

“1- Her devlet imza, onaylama, kabul, tasvip veya ona katılma sırasında veya bunları takip 
eden herhangi bir zamanda: 
a) 2 nci maddenin 1 inci paragrafının (d) ve (e) bentlerini tatbik etmemek,  
b) Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasıyla Bağlantılı Zararların 
Tazmini ve Sorumluluğuna İlişkin 1996 tarihli Uluslararası Konvansiyon’da veya değişiklik 
veya protokollerinde tanımlanan zararlardan doğan alacakları hariç tutmak, 
hakkını saklı tutabilir. 
Konvansiyonun esasına ilişkin bir mesele hakkında başkaca bir ihtirazı kayıt dermeyanı caiz 
değildir.” 

şeklinde değiştirilmiştir. Görüldüğü üzere, taraf devletlere 1996 Konvansiyonu’nda 

tanımlanan zararlardan doğan alacakları da sınırlamaya tabi alacaklar dışında tutma 

imkanı verilmiştir. Madde metnindeki bir diğer önemli değişiklik ise bu ihtirazı 

kayıtların sadece imza, onaylama, kabul, tasvip veya katılma sırasında konulabilecek 

olmayıp bunları takip eden herhangi bir zamanda da konulabilecek olmasıdır. 
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Böylelikle taraf devletlerin konvansiyona ihtirazı kayıt koymaları bakımından süre 

sınırı kaldırılmıştır. 

II. DENİZ ALACAKLARINA KARŞI SORUMLULUĞUN 

SINIRLANMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ LONDRA 

KONVANSİYONU’NUN TÜRK HUKUKUNA ETKİLERİ  

A. Katılma 

Türkiye’nin 1976 Londra Konvansiyonu’na katılma yoluyla taraf olması, 04.06.1980 

tarih ve 17007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 28.02.1980 tarihli Bakanlar 

Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır. Ancak onay belgeleri tevdi merci olan IMO 

Genel Sekreterliği’ne gönderilmediğinden,115 konvansiyonun 16. maddesinde aranan 

şart yerine getirilememiş ve konvansiyona uzun yıllar taraf olunamamıştır. Türkiye 

ancak onay belgelerinin 06.03.1998 günü tevdi edilmesi ve 10.03.1998 tarihinde de 

IMO Genel Sekreterliği’nce teyid edilmesiyle taraf olabilmiştir.116  

Konvansiyon Türkiye için, 17. maddesinde belirtildiği üzere tevdi tarihinden itibaren 

90 günlük sürenin dolmasını takip eden ilk ayın birinci günü olan 01.07.1998 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Konvansiyonun uygulama alanına ilişkin 15. 

maddesinde, konvansiyonun uygulanması açısından öngörülen tek koşul, taraf devlet 

mahkemesi önünde sorumluluğun sınırlanması talebinde bulunulmasıdır.  

Türkiye’nin 1976 Londra Konvansiyonu’nu kabulünden önce, taraf devletlerle ilgili 

kişi veya gemiler hakkında uygulanacak kanun bakımından taraf devlet hukuku ile 

                                                 
115 Onay belgelerinin tevdi merciine gönderilmeme nedeni, tasdik işleminin yapıldığı dönemde 
Independenta gemisiyle ilgili çatmadan dolayı büyük çevre zararlarının ortaya çıkması ve bu 
konvansiyona taraf olunması halinde bu olaydan doğan sorumluluk açısından Türkiye aleyhine 
sonuçlar meydana gelebileceği endişesidir. A. Samim Ünan, Üç güncel Deniz Hukuku Sorunu: 1976 
Sorumluluğu Sınırlama Sözleşmesinin Uygulama Alanı ve Sorumluluğu Sınırlama Fonunun 
Nasıl Kurulacağı – Tazminatın Hangi Para Üzerinden Karara Bağlanacağı – Donatanın Karar 
Verdiği Kurtarma Yardımın Müşterek Avarya Olup Olmayacağı, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın 
Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s.640-641; Ergon Çetingil, Konuşmacı: I. Tebliğ Üzerine 
Tartışmalar, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 4, Sayı 1-2, İstanbul, 1999, s.26. 
116 Bayamlıoğlu, Konvansiyon, s. 129; Sezer Ilgın, LLMC (Deniz Alacaklarına Karşı 
Sorumluluğun Sınırlandırılmasına İlişkin Sözleşme) Hakkında, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 3, Sayı 
1-2, İstanbul, 1998, s.67. 
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Türk hukuku arasındaki farklılıklar nedeniyle, Türk mahkemeleri önüne gelen bir 

olayda bağlama kuralı olarak Lex Fori benimsenmekte ve sınırlı ayni sorumluluk 

sistemi uygulanmaktaydı.117 1976 Londra Konvansiyonu ise sınırlı şahsi sorumluluk 

sistemi getirmiştir. 

Anayasanın 90. maddesi hükmüne göre, usulüne göre yürürlüğe konmuş uluslararası 

anlaşmalar kanun hükmündedir ve bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılıkları 

iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. Ancak yürütme organı tarafından 

akdedilen bazı antlaşmalar iç hukuk bakımından derhal yürürlüğe girmez. Bunun için 

antlaşmanın, antlaşmayı onaylamaya yetkili makam tarafından onaylanması gerekir.  

Türk hukukunda uluslararası antlaşmaları akdetme yetkisi yürütme organına aittir. 

Yürütme organının akdettiği uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisi ise devlet 

başkanına yani cumhurbaşkanına verilmiştir. Ancak cumhurbaşkanının bu yetkiyi 

kullanabilmesi uluslararası antlaşmaların yasama organı olan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından uygun bulunması şartına bağlanmıştır.  

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve uluslararası 

kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması için TBMM’nin onaylamayı bir 

kanunla uygun bulması gerekir (AY md.90/1). Türk kanunlarına değişiklik getiren 

her türlü antlaşmaların yapılmasında bu fıkra hükmü uygulanır. 

Kanunlarda değişiklik yapan antlaşmaların yasama organı tarafından uygun 

bulunması aynı zamanda kuvvetler aykırılığı ilkesinin gereğidir. Anayasamız usulüne 

göre yürürlüğe konmuş antlaşmaları kanun hükmünde saymaktadır. Yürütme 

organının antlaşma yoluyla, kanun yapma yetkisine sahip TBMM’nin izni olmadan 

kanunlarda değişiklik yapmasının önüne geçmek amacıyla böyle bir düzenleme 

yapıldığı anlaşılmaktadır. 

                                                 
117 Çetingil, Uygulama, s.7. 
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Bununla beraber yasama organının uygun bulma iradesi devlet başkanının onaylama 

yetkisini kullanması için gerekliyse de, yeter şart değildir dolayısıyla devlet başkanı 

bununla bağlı olmayıp antlaşmayı onaylamayabilir.118 

Konvansiyonun Türkiye açısından yürürlüğe girmesiyle, Türk deniz ticaret 

hukukunda sorumluluğun sınırlanmasına ilişkin yasal sistemde önemli bir değişiklik 

ve gelişmenin söz konusu olacağı açıktır. Konvansiyonun onu onaylayan, kabul veya 

tasvip eden veya ona katılan devletler arasındaki ilişkilerde daha önce kabul edilmiş 

olan 1924 ve 1957 Brüksel Konvansiyonlarını hükümsüz bırakarak onların yerine 

geçeceği açıklanmıştır. Böylece Türkiye açısından 1956 yılından beri yürürlükte 

bulunan 1924 Brüksel Konvansiyonu hükümleri, 1976 Londra konvansiyonu’na taraf 

ülkelerle olan hukuki ilişkiler bakımından hükümsüzdür.119  

Uluslararası hukuk bakımından durum bu iken, iç hukuk bakımından ortaya bir sorun 

çıkmaktadır. Sorun Anayasa’nın 90. maddesindeki Türk kanunlarına değişiklik 

getiren her türlü antlaşmanın ancak TBMM bir kanunla uygun bulduğu takdirde 

onaylanmış olacağı şeklindeki hükümdür.  

1976 Londra Konvansiyonu da nitelik itibariyle Türk kanunlarına değişiklik getiren 

bir antlaşmadır. Bu nedenle usulüne uygun olarak yürürlüğe girebilmesi için TBMM 

tarafından onaylanmasının bir kanunla uygun bulunması gerekir. Konvansiyona taraf 

olmamız çok uzun yıllar aldığı gibi, yasama organı tarafından henüz konvansiyonun 

onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun yapılmamıştır. 

244 sayılı Uluslararası Antlaşmaların Yapılması Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı 

Antlaşmaların Yapılması için Bakanlar Kurulu’na Yetki Verilmesi Hakkında 

Kanun’un 3/1 maddesinin, uluslararası antlaşmaların onaylanması Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi ile olur hükmü uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı çıkartılarak 

konvansiyona taraf olma işlemleri Türkiye’nin onay belgelerini IMO Genel 

Sekreterliği’ne tevdi etmesiyle tamamlanmıştır.  

                                                 
118 Kemal Gözler, Uluslararası Andlaşmaları Akdetme ve Onaylama Yetkisi: Bir Karşılaştırmalı 
Anayasa Hukuku İncelemesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 2, 
s.71-101, Nisan-Haziran 2001, (Çevrimiçi) http//www.anayasa.gen.tr/andlasma.htm 06 Nisan 2007.   
119 Ataol, Sorumluluk, s.58. 
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Konvansiyon 17/3 maddesi gereği 01.07.1998 tarihinden itibaren Türkiye için 

yürürlüğe girmiştir. Ancak yürürlüğe giren bu konvasiyonunun onaylanmasına ilişkin 

uygun bulma kanunu henüz çıkartılmadığından işlem sakattır. Zira usulüne göre 

yürürlüğe girmesi için uygun bulma kanunu çıkartılıp devlet başkanı tarafından 

onaylanması gerekmektedir. 

AY’nın 90. maddesinin bir diğer özelliği, usulüne göre yürürlüğe konmuş 

antlaşmaları diğer kanunlardan üstün tutmasıdır. Zira bunlara karşı Anayasa 

mahkemesinde iptal davası açılması yolunu kapanmıştır.  

Ayrıca ne anayasada ne de 2949 sayılı Kuruluş Kanununda Anayasa Mahkemesi’ne 

uluslararası antlaşmaların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi görevi 

verilmemiştir. Uygun bulma kanunları genellikle üç maddeden oluştuğundan bu 

maddelerde iptali istenen hükümler yer almaz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi 

boşluk doldurmak amacıyla böyle bir denetim görevi olduğunu 1996 yılında önüne 

gelen bir uygun bulma kanununun iptali davasında içtihatla geliştirmiştir. Her ne 

kadar Anayasa Mahkemesi bu yönde bir içtihat geliştirmişse de bu konuda anayasa 

değişikliği yapılarak bu içtihadın kanun haline getirilmesi yerinde olacaktır.120 

Ancak taraf olduğumuz 1976 Londra Konvansiyonu için bu durum geçerli değildir, 

zira hakkında uygun bulma kanunu çıkartılarak cumhurbaşkanı tarafından 

onaylanmamıştır. Dolayısıyla her an için konvansiyon hakkında iptal davası açılması 

tehlikesi vardır. Bu nedenle en kısa zamanda uygun bulma kanunu çıkartılarak bu 

konudaki sakatlığın giderilmesi gerekmektedir.  

Diğer yandan, uluslararası antlaşmalar sadece ona taraf olan devletler için bağlayıcı 

olduğundan diğer devletler için hüküm ifade etmez.121 Dolayısıyla şu anda 

sorumluluğun sınırlanması hususunda kanunlar ihtilafı yaşanmaktadır. Zira 

mahkemelerimiz önüne gelen sorumluluğu sınırlama talepleri açısından, taraf devlet 

                                                 
120 Söz konusu kanun, 4163 sayılı “İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu 
Kuruluş Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”dur. Kemal Başlar, 
Anayasa Yargısında Yeniden Yapılanma, Demokrasi Platformu, Yıl 1, Sayı 2, Bahar 2005, 
(Çevrimiçi) http//www.anayasa.gen.tr/baslar-yenidenyapilanma.htm, 06 Nisan 2007.  
121 Aydoğan Özman, Deniz Hukuku I: Giriş-Kaynaklar-Kişiler-Nesneler-Ulusal Alanlar, Ankara, 
2006, s.62.  
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vatandaşları ile diğer ülke vatandaşlarına uygulanacak hükümler arasında farklılık 

oluşmuştur.     

1976 Londra Konvansiyonu’na taraf olmamızın gerek deniz ticaretimizin gerekse 

deniz ticareti hukukumuzun gelişmesi açısından taşıdığı önem karşısında, bu ihtilafın 

giderilmesi için en kısa zamanda uygun bulma kanununun çıkartılması 

gerekmektedir. 

B. Konvansiyonun Türk Hukukunun Donatanın Sorumluluğu İle 

İlgili Hükümlerine Etkisi 

Ticaret kanunumuz deniz ticaretinde yaşanan hızlı gelişmeler karşısında eskimiş ve 

ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmiştir. Bunun nedeni, deniz hukuku uluslararası 

alanda günün değişen ve gelişen şartlarına göre düzenli olarak yenilenirken, Türk 

hukukunun tamamen bu gelişmelerin dışında kalmış olmasıdır. 

Ticaret kanunumuzda kabul edilmiş olan sınırlı ayni sorumluluk sistemi günümüzde 

tamamen terk edilmiş, eski ve bünyesinde çeşitli sakıncalar barındıran bir sistemdir.  

Şöyle ki, sınırlı ayni sorumluluk sisteminde gemi en son durumu ile icra takibine 

konu olmakta, dolayısıyla alacaklılar geminin ziya veya hasara uğraması durumunda 

alacaklarını hiçbir şekilde tahsil edememe durumuyla karşılaşabilmektedirler. Zira 

gemi ve navlunun ziyaı halinde, alacaklılara sigorta tazminatına başvuru hakkı 

tanınmamıştır. Sınırlı ayni sorumluluk kapsamındaki navlun da kırkambar 

sözleşmelerinde navlunların takibinde yaşanan zorluklar nedeniyle büyük ölçüde 

önemini yitirmiştir.122  

Böylelikle sınırlı ayni sorumluluk sistemi bir yandan eski gemi kullanımını teşvik 

etmekle denizciliğin gelişmesine engel olurken, diğer yandan alacaklıların gemiye el 

koyabildikleri hallerde donatanın ticari faaliyette bulunamaması nedeniyle büyük 

zararlara uğramasına yol açmaktadır. Oysa 1976 Londra Konvansiyonu sisteminde 

                                                 
122 Rayegan Kender, Ergon Çetingil, Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine Ayrılan 
Dördüncü Kitabındaki Hükümlerin Değiştirilmesine Dair Tasarı Taslağı, Deniz Hukuku Dergisi, 
Özel Sayı, İstanbul, 2002, s.7.   
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bu gibi durumlar karşısında donatan sınırlama fonu tesis etmek suretiyle gemisini 

serbest bıraktırabilmektedir. 

Ticaret kanunumuzda donatanın sorumluluğu 947, 948 ve 949. maddelerde 

düzenlenmiştir. TK md.947 donatanın gemi adamlarının kusurlarından doğan 

sorumluluğunu düzenlerken, donatanın sorumluluğunun niteliğini hükme bağlayan 

maddelerden TK md.948 donatanın sınırlı ayni sorumluluğa ilişkin düzenlemeleri, 

TK md.949 ise donatanın sınırsız sorumluluğuna ilişkin düzenlemeleri içerir. 

1976 Londra Konvansiyonu’nda ise sorumluluğu sınırlama hakkına sahip kişiler 1. 

maddede ayrıca ve özel olarak sayılmıştır. 2. maddesinde bu kişilerin hangi alacaklar 

için sorumluluklarını sınırlayabilecekleri, 3. maddesinde ise hangi alacaklar için 

sorumluluklarını sınırlayamayacakları yani hangi alacaklar bakımından 

sorumluluklarının sınırsız olacağı belirtilmiştir. 

Görüldüğü üzere Ticaret Kanunumuz ile 1976 Londra Konvansiyonu’nun sistematiği 

birbirinden oldukça farklıdır ve konvansiyon hükümleri çok daha rahat anlaşılır 

şekilde düzenlenmiştir.  

Türk hukukunda donatan, deniz ticareti hukukunun ana kavramlarındandır ve 

ekonomik anlamda girişimci, hukuki anlamda kara ticaretinin tacir kavramını 

karşılar.123 Ticaret Kanunu’nun 946. maddesinde, gemisini deniz ticaretinde kullanan 

gemi sahibi olarak tarif edilen donatan, hem gemi sahibi hem de gemiyi deniz 

ticaretinde işletendir. Diğer bir ifade ile hem girişimci hem sermayedardır.  

Bu tarife göre, kanunen donatan kabul edilebilmek için öncelikle bir ticaret gemisi124 

mevcut olmalıdır. İkinci olarak, söz konusu bu ticaret gemisinin sahibi olunmalıdır. 

Donatan, belirli ve somut bir geminin sahibi olacağından her gemi için ayrı ayrı 
                                                 
123 Çağa, Ticaret, s.100. 
124 Denizde kazanç elde etme maksadına tahsis edilen veya fiilen böyle bir maksat için kullanılan her 
gemi, kimin tarafından ve kim nam ve hesabına kullanıldığına bakılmaksızın ‘ticaret gemisi’ sayılır 
(TK md.816/2). Ancak ticaret kavramı burada geniş anlamda ele alınmalıdır. Örneğin balıkçı gemileri 
ile kurtarma gemileri de ticaret gemisi kavramına dahildir. Ticaret gemisinden, denizde işletilmek 
üzere kazanç elde etmeye yarayan gemiler anlaşılmalıdır. Bu anlamda örneğin yatlar ticaret gemisi 
değildir. Bununla beraber, geminin deniz ticaretinde kullanılması gereklidir ancak devamlı bir tahsis 
şartı yoktur. Bkz. Çağa, Ticaret, s.100-101; Fahiman Tekil, Deniz Ticaret Hukuku-Gemi, Donatan, 
Kaptan ve Gemi Adamları vd., İstanbul, 1973, s.63. 
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donatan sıfatına sahip olacaktır. Son olarak, söz konusu ticaret gemisinin sahibi, 

gemisini, kar ve riskleri kendisinde olacak şekilde, deniz ticaretinde kendi adına 

işletmelidir. Burada bizzat işletme unsuru aranmakta olduğundan, kiraya vermek 

suretiyle kazanç sağlayan kimse donatan değildir.125    

Donatan, gerçek bir kişi olabileceği gibi, donatan sıfatına sahip olmak için gerekli 

şartları yerine getirdikleri takdirde birden çok kişi, tüzel kişiler, ticaret şirketleri ve 

hatta devlet dahi donatan olabilir. Gemi sayısı kadar donatan sıfatına sahip olunması 

ise sınırlı sorumluluk hallerinde önem kazanmaktadır. 

Ancak uygulamada, bu tanımlamaya uymayan, yani ticaret gemisinin sahibi 

olmamakla beraber donatan gibi gemi işleten kişiler bulunmaktadır. Üçüncü kişilere 

karşı kendisinin olmayan bir ticaret gemisini bizzat veya kaptan aracılığıyla kullanan, 

ekonomik ve toplumsal gelişmelerin ürünü olan bu kişilerin, donatan olmadıkları 

halde fiilen donatan gibi hareket etmeleri, hukuken donatanla bir tutulmaları 

ihtiyacını doğurmuştur.  

Bu nedenle donatan tanımlamasını günümüz denizcilik uygulamasına uygun hale 

getirebilmek için 946. maddeye 2. bir fıkra eklenmiştir. Bu ek 2. fıkra ile kendisinin 

olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle 

kullanan kimsenin üçüncü kişilerle ilişkilerinde donatan sayılacağı hükmü 

getirilerek, donatan sıfatının kazanılmasında mülkiyetten çok girişimcilik unsuru ön 

plana çıkarılmıştır.126 Öğretide, sahibi olmadığı gemiyi kendi adına deniz ticaretinde 

kullanan bu kişiye gemi işletme müteahhidi127 denmektedir.  

946. madde 2. fıkra hükmünün bir sonucu da gemi sahibinin, ipotekli alacaklılar da 

dahil olmak üzere diğer bütün alacaklara göre öncelikli bir rehin hakkı sahibi olan 

gemi alacaklısı128 sıfatıyla talepte bulunan kimselerin talepleri karşısında; gemisinin 

                                                 
125 Çağa, Ticaret, s.101; Adil İzveren, Nisim Franco, Ahmet Çalık, Deniz Ticaret Hukuku-40.Yıl 
(1954-1994), Banka ve Ticaret Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1994, s.98-99.  
126 Çağa, Ticaret, s.101; Kalpsüz, Akit dışı, s.45-46.   
127 Gemi işletme müteahhidi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çağa, Ticaret, s.101-104; Çetingil, 
Finansal, s.7-8.   
128 Tahir Çağa, Deniz Ticareti Hukuku III, Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları-Mürüruzaman-
Deniz Hukukunda Cebri İcra, 2.Baskı, İstanbul, 1988, s.22 vd; Çetingil, Finansal, s.9 vd; İzveren, 
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bir gemi işletme müteahhidi tarafından işletiliyor olmasına dayanarak, talep konusu 

alacağın deniz servetinden karşılanmasına engel olamayacak olmasıdır.129  

Ancak, gemi sahibi ile gemi işletme müteahhidi arasındaki ilişki gemiyi 

kullanmasının hukuki sebebine bağlı olduğundan, gemi sahibi ile gemi işletme 

müteahhidi arasında geçerli bir hukuki ilişki bulunmaması halinde Medeni Kanunun 

malik ile zilyed arasındaki ilişkiye dair hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

Bununla beraber gemi işletme müteahhidi, üçüncü kişilere karşı aynen donatan gibi 

sorumlu olmaya devam eder.130 

Donatanın sorumluluğu ticaret kanunumuzun 947. maddesinde hükme bağlanmıştır. 

Buna göre donatan gemi adamlarından birinin görevini yaparken kusuru ile üçüncü 

kişilere verdiği zararlardan sorumludur. Ancak donatanın sorumluluğu, taşıyanın, 

gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğu derecesindedir. 

Görüldüğü üzere bu madde ile donatanın hangi şartlarda sorumlu olacağı 

belirtilmiştir. Buna göre öncelikle zarar veren kimse bir gemi adamı olmalıdır. TK 

md.821 gemi adamlarını kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide istihdam edilen 

diğer kişiler olarak tanımlamaktadır. 

Zarar gemi adamı görevini yaparken neydana gelmelidir ve gemi adamı zarara 

kusurlu hareketi ile sebebiyet vermiş olmalıdır. Sorumluluk hukukunun genel esası 

gereği de gemi adamının hareketi hukuka aykırı olmalıdır.131 Son olarak, gemi 

adamının kusurlu ve hukuka aykırı hareketi ile üçüncü kişiye zarar verilmiş olmalı, 

yani kusurlu hareket ile zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Burada zarar 

gören üçüncü kişiden anlaşılması gereken, sorumlu donatan ve zarar veren gemi 

adamından başkaca kişilerdir. 

                                                                                                                                          
Franco, Çalık, 40. yıl, s.396 vd.; Tekil, Gemi, s.271 vd. Gemi alacaklısı hakkıyla aynı düzeyde olmak 
üzere, yük üzerinde öncelikli bir rehin hakkına sahip yük alacaklıları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Çağa, Deniz, s.66 vd; İzveren, Franco, Çalık, 40. yıl, s.405-406; Tekil, Gemi, s.285-286.   
129 Kalpsüz, Akit dışı, s.46-47.  
130 Çağa, Ticaret, s.101-104. 
131 Rayegan Kender, Donatanın TTK m.947’de Düzenlenen Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti, 
Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul, 2000,s.290. 
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Donatanın TK md.947’de düzenlenen sorumluluğu gemi adamının kusurlu 

sorumluluğuna eklenen yani kanundan doğan bir sorumluluk olduğu için, donatanın 

sorumluluğunun doğması için kusur aranmaz.132 

Gemi adamının görevini yaparken kusurlu olarak üçüncü kişiye verdiği zarardan 

donatanın sorumlu tutulmasının nedeni, denizde meydana gelebilecek büyük zararlar 

karşısında gemi adamının ödeme gücünün çok yetersiz olması karşısında alacaklıya 

alacağını tahsil etme olanağı sağlanmak istenmesidir. Bu durumda donatanın 

sorumluluğu gemi adamının sorumluluğunun yerine geçmeyip ona katıldığından, 

gemi adamı kusurlu fiili ile üçüncü kişiye zarar vermesi nedeniyle genel hükümlere 

göre kişisel olarak sorumlu olmaya devam edecektir.133  

Ancak TK md. 947’ye göre donatan ile gemi adamları zarardan müteselsilen sorumlu 

oldukları ve donatanın bu müteselsil sorumluluk nedeniyle gemi adamlarına rücu 

hakkı bulunduğu134 halde uygulamada, zararı karşılayan donatan gemi adamına rücu 

etmemektedir.135 

Bunlardan başka Ticaret Kanunu’nun 947. maddesinde, donatanın yükle ilgili 

kişilere karşı olan sorumluluğu, taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan 

sorumluluğu derecesindedir denilmek suretiyle md.1062’ye atıf yapılarak, donatanın 

aynı zamanda taşıyan olup olmaması dikkate alınmaksızın, gemi adamlarının teknik 

kusurları nedeniyle yüke gelen zararlar için sorumlu tutulmayacağı belirtilmiştir. 

Dolayısıyla donatan sadece gemi adamlarının ticari kusurları ile yüke verdikleri 

zarardan, malın piyasa değeri ile sorumlu tutulmuştur (TK md.1112-1113). Bu 

bağlamda gemi adamların geminin sevk ve idaresindeki kusurlu hareketleri ile zarara 

sebebiyet vermeleri halinde taşıyan bu zarardan sorumlu olmayacağı için, donatan da 

sorumlu olmayacaktır.136  

                                                 
132 Kender, Sorumluluk, s.291-292. 
133 İzveren, Franco, Çalık, 40. yıl, s.100-101; Kalpsüz, Akit dışı, s.70. 
134 Kalpsüz, Akit dışı, s.71. 
135 Kender, Sorumluluk, s.293,298. 
136 Tekil, Gemi, s.67. 
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Gemi adamlarının görevlerini yaparken kusurlu olarak üçüncü kişilere zarar vermiş 

olmalarından hareketle Borçlar Kanunu’nun 55. maddesi hükmüne göre de donatanın 

sorumluluğuna gidilebilecektir.137 

1976 Londra Konvansiyon ise 1. maddesinde gemi sahibinden başka sorumluluğunu 

sınırlayabilecek diğer kişiler de ayrıca ve özel olarak sayılmıştır. Konvansiyonun 1. 

maddesi ile bu kişilerin konvansiyonun 2. maddesinde yazılı alacaklara karşı 

sorumluluklarını sınırlayabilecekleri hükme bağlanırken, sorumluluğun sınırlanması 

herhangi bir şarta bağlanmamıştır. 

Ticaret kanunumuzda donatanın sorumluluğunu TK md.948 ve 949’da belirtilmiştir. 

Kural olarak sorumluluk sınırsız olduğundan, alacaklının alacağının tamamı için 

borçlunun haczedilebilir tüm mallarına başvurabildiği hallerde borçlunun 

sorumluluğu sınırsız ve kişiseldir. Buna karşılık, kanun veya sözleşme alacaklının 

borçlunun mallarına başvurabilme yetkisini bir şekilde sınırladığında borçlunun 

sorumluluğu da sınırlı olacaktır.138  

TK md.948 donatanın sınırlı ayni sorumluluğunu düzenler. Buna göre donatan 

maddede yazılı hallerde üçüncü kişinin alacaklarından gemi ve navlun ile 

sorumludur. Madde metninde denizde meydana gelen zararlar ile karada meydana 

gelen zararlar arasında bir ayrım yapılmamıştır.139 

Donatanın sorumluluğunun sınırlandırılmış olması halinde dahi bir geminin 

işletilmesinden doğmayan sorumluluğu genel hükümler uyarınca sınırsız olmaya 

devam edecektir. Ayrıca bir geminin işletilmesinden doğan sorumluluğunun 

sınırlandırılmış olması halinde dahi alacaklının alacağının karşılanmayan kısmı eksik 

                                                 
137 Donatanın kusuruna dayanmayan sözleşmesel sorumluluk ile istihdam edenin sorumluluğunun 
karşılaştırması için bkz. Kalpsüz, Akit dışı, s.71-73. 
138 Tahir Çağa, Mahdut Şahsi Mesuliyet Mevhumuna Dair, Cilt XLIV, Sayı 7-8, İstanbul Barosu 
Dergisi,İstanbul, 1970, s.515; İzveren, Franco, Çalık, 40. Yıl, s.109. 
139 Sulhi Tekinay, Karada Meydana Gelen Zararlar Dolayısıyla Donatanın Sorumluluğu, 
Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye’de Deniz Kazaları Sempozyumu: 
Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, 1983, s.186.  
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borç olarak devam eder. Donatan kendi isteğiyle bu borcunu öderse, ödediği bu 

kısmın iadesini talep edemez.140  

Bunun nedeni, hukukumuzda kabul edilmiş bulunan sınırlı sorumluluk sisteminin bir 

cebri icra sınırlaması olmasıdır. Donatan kural olarak sınırsız şekilde borçlanmakla 

birlikte, cebri icra ile ancak donatanın kanunen veya sözleşme ile belirli bazı mal ve 

haklarına başvurabilir.141  

Donatanın kanunda gösterilen hallerde sorumluluğu deniz serveti olarak kabul edilen 

gemi ve navlun ile sınırlı olduğundan, alacaklılar alacaklarını ancak deniz 

servetinden karşılayabilir ve donatanın deniz serveti dışında kalan malvarlığını cebri 

icraya konu edemezler.  

“Deniz serveti”, gemi ve navlunun sınırlı ayni sorumluluk bakımından bir birlik 

oluşturduğu özel bir malvarlığıdır. Donatanın deniz serveti dışında kalan tüm 

malvarlığı onun kara servetini oluşturur. Birden çok gemiye sahip olması halinde 

donatanın diğer gemileri ve onların navlunları dahi kara servetine dahildir. Deniz 

servetinin bir diğer özelliği ise her alacaklı veya alacaklı grubu için sınırları ayrı ayrı 

belirlenmiş oransal bir kavram olmasıdır.142  

Deniz servetine konu olan “gemi”, alacağın doğumuna neden olan gemidir. Geminin 

mütemmim cüzü ve teferruatları da gemi kavramına dahildir. Teferruatların donatana 

ait olması gerekmez.143 Ayrıca donatan, geminin takip başladığı sıradaki hali ve 

değeri ile sorumludur.144    

“Navlun”, bir yükün gemi ile taşınması karşılığında sözleşme uyarınca ödenecek 

olan yük taşıma ücretidir. Deniz servetine dahil olan navlun, alacağın doğumuna 

neden olan yolculuğun gayrısafi navlunudur.145 Gayrısafi navlun ise navlunun yakıt, 

                                                 
140 Kalpsüz, Akit dışı, s.49. 
141 Çağa, Ticaret, s.115; Çetingil, Finansal, s.8-9;  
142 Çağa, Ticaret ,s.116,. 
143 Çağa, Ticaret, s.116; İzveren, Franco, Çalık, 40. yıl, s.399; Kalpsüz, Akit dışı, s.83; Kender, 
Çetingil, Takip, s.78; Tekil, Gemi, s.69. 
144 Çağa, Ticaret, s.116; İzveren, Franco, Çalık, 40. yıl, s.399; Kalpsüz, Akit dışı, s.83. 
145 Çağa, Ticaret, s.116; Kalpsüz, Akit dışı, s.84; Kender, Çetingil, Takip, s.78; Tekil, Gemi, s.69. 
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kumanya, gemi adamlarının ücretleri gibi masraflar indirilmemiş hali yani 

tamamıdır.146 

Deniz servetine konu olan navluna, donatanın muvafakatı olmadan kaptanın kendi 

hesabına yüklediği yük için ödeyeceği navlun, mesafe navlunu, pişmanlık navlunu, 

sürastarya ücreti, yolcu taşıma ücreti, donatanın yaptığı navlun sözleşmelerinden 

doğan cezai şart gibi diğer alacakları ile römorkaj ücretleri ve hasılatlar dahildir. 

Kurtarma yardım ücretleri, donatanın gemisini bu amaca tahsis etmesi halinde deniz 

servetine dahil iken; arızi olarak yapılan kurtarma yardımdan elde edilen ücret,147 

donatana ait olsa dahi gemideki yük ve geminin kiraya verilmesi ile gemi işletme 

müteahhidi sıfatını kazanması halinde kiracının ödeyeceği kira bedeli deniz servetine 

dahil değildir.148  

Navlun, henüz ödenmediği veya kaptan yahut acentanın elinde bulunduğu sürece 

yani donatan tarafından tahsil edilinceye kadar deniz servetine dahildir (TK 

md.1251). Tahsil edildiği andan itibaren donatanın kara servetine geçer. 

Gemi veya navlun, geminin batması, yükün ziyaı gibi sebeplerle ortadan kalkar veya 

değer kaybederse donatan kısmen veya tamamen sorumluluktan kurtulacaktır.149  

Alacaklı açısından sakıncalı olan bu duruma bir çare olarak, kanun koyucu, belirli 

hallerde donatana ait bazı hak ve alacakları, gemi ve navlunun yerine deniz servetine 

dahil etmiş ve alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla “sürrogat” adı verilen bu 

değerlere başvurabileceğini kabul etmiştir.150 

Gemi veya navlunun yerine geçerek sınırlı ayni sorumluluğa konu olan sürrogatlar 

şunlardır: Geminin Türkiye’de cebri icra yoluyla satılması halinde satış bedeli ile 

kaptanın, yolculuk sırasında kat’i zaruret sebebiyle gemiyi satması halinde satış 

bedeli (TK md.1245); gemi veya navlunun feda edilmesi veya hasara uğraması 

karşılığı olan müşterek avarya garame alacakları ile geminin veya yükün ziyaı veya 
                                                 
146 Çağa, Ticaret, s.116; Kalpsüz, Akit dışı, s.84; Tekil, Gemi, s.69. 
147 Çağa, Ticaret, s.116; Kalpsüz, Akit dışı, s.84. 
148 Çağa, Ticaret, s.116. 
149 Çağa, Ticaret, s.117; Kalpsüz, Akit dışı, s.83-84. 
150 Çağa, Ticaret, s.117; Kalpsüz, Akit dışı, s.84; Kender, Çetingil, Takip, s.78; Tekil, Gemi, s.69. 
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hasara uğraması sonucunda navlunun eksilmesi halinde hukuka aykırı hareketiyle bu 

zararlara sebep olan kimse tarafından donatana ödenecek tazminat (TK md.1256); 

geminin donatan tarafından rızaen satılıp temliki halinde, geminin yeni sahibinin TK 

md.1246 uyarınca mahkeme kararı ile gemi alacaklısı haklarını iptal ettirdiği 

alacaklılara karşı satış bedeli.151  

Bu bedel ve alacaklar donatan tarafından tahsil edilmedikleri sürece sürrogat kabul 

edilir. Buna karşın, geminin rızaen satılması gemi üzerindeki sorumluluğu sona 

erdirmeyeceğinden, bu satış bedeli ile gemi veya navlunun sigortalı olması halinde 

alınacak sigorta tazminatı sürrogat kabul edilmez.152 

Donatanın kanunda gösterilen hallerde üçüncü kişilere karşı sorumluluğu deniz 

serveti ile sınırlanmıştır. Bu haller şunlardır: 

Alacağın, kaptanın özel bir vekaletle değil de TK md.986-988 hükümleri gereğince 

sırf kaptan sıfatıyla sahip olduğu kanuni temsil yetkisine dayanarak yaptığı hukuki 

işlemlerden doğmuş olması halinde donatan, deniz serveti ile sınırlı olarak sorumlu 

olur (TK md.948/1-1). Örneğin, kaptanın bağlama limanı dışında temsil yetkisine 

dayanarak kredi ile yakıt, kumanya, teçhizat alması veya navlun sözleşmesi yapması 

gibi hallerde.153  

Alacağın, donatan tarafından akdedilmiş olup da ifası kaptana düşen bir sözleşmenin 

yerine getirilmemesinden yahut noksan ya da kötü ifasından doğması halinde 

donatan, deniz serveti ile sınırlı olarak sorumlu olur (TK md.948/1-2). Örneğin, 

donatanın akdettiği bir navlun sözleşmesinin gemi adamları tarafından gereği gibi ifa 

edilmemesi sonucu yükün hasar görmesi gibi hallerde.154                   

Alacağın çeşidi veya sözleşmenin bizzat donatan tarafından değil de temsilci 

tarafından yapılmış veya kaptan değil de onun vekili tarafından uygulanmış olması 

sonucu değiştirmez. Geminin tahsis edildiği amaç dahilindeki tüm sözleşmeler bu 

                                                 
151 Çağa, Ticaret, s.117-118; Kalpsüz, Akit dışı, s.84-85; Kender, Çetingil, Takip, s.78. 
152 Çağa, Ticaret, s.118; Kender, Çetingil, Takip, s.78. 
153 Çağa, Ticaret, s.118-119; Tekil, Gemi, s.66. 
154 Çağa, Ticaret, s.119; Tekil, Gemi, s.66. 
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kapsamdadır, yeter ki sözleşmenin ifası kaptanın görevlerinden olsun. Burada gemi 

adamlarının kusuru aranmaz (TK md.948). Ancak bu hüküm yükle ilgili kişilere 

karşı uygulanmayacaktır zira, TK md.947’de donatanın yükle ilgili kişilere karşı 

sorumluluğu, taşıyanın sorumluluğu ile bir tutulmuştur ki, taşıyan TK md.1062 

gereğince gemi adamlarının kusurlu olması halinde sorumludur.155  

Alacağın gemi adamlarından birinin görevini yaparken işlediği kusurdan doğmuş 

olması halinde donatan, deniz serveti ile sınırlı olarak sorumlu olur (TK md.948/1-3).  

Hukuk sistemimizde donatanın sınırlı ayni sorumluluğu esası benimsenmiştir. 

Bununla beraber donatanın bazı fiilleriyle alacaklıların deniz servetine 

başvurmalarına engel olması veya deniz servetini tehlikeye atması ihtimali karşısında 

kanunkoyucu, alacaklıları korumak amacıyla donatanın ayni sorumluluğu yanında 

veya onun yerine geçmek üzere belirli hallerde donatanın sınırlı kişisel sorumlu 

olması esasını kabul etmiştir.156 

Sınırlı kişisel sorumluluk donatanın tüm malvarlığıyla fakat belirli bir miktarla sınırlı 

olarak sorumlu olması durumu olduğundan; bu hallerde alacaklı, donatanın 

haczedilebilir tüm mallarına ancak belli bir meblağa kadar el koymak yetkisine 

sahiptir.157 

Sınırlı kişisel sorumluluğa tabi alacak miktarı, sorumluluğu sınırlayan meblağ kadar 

olduğu veya bu meblağın altında kaldığı takdirde, alacaklı alacağının tamamını tahsil 

edebilecek; ancak söz konusu meblağı aşması halinde, bu aşan kısım için alacaklının 

elkoyma hakkı bulunmadığından tahsil edilemeyen bu kısım eksik borç olarak 

varlığını sürdürecektir.158 

Donatan deniz servetine dahil navlunu veya sürrogatları tahsil etmesi halinde; tahsil 

ettiği bu miktarla, gemi ve navlun üzerindeki ayni haklarını tamamen veya kısmen 

kaybetmiş olan alacaklılardan her birine karşı, tahsil ettiği paranın kanuna uygun 

                                                 
155 Çağa, Ticaret, s.119. 
156 Çağa, Ticaret, s.120-121; Kalpsüz, Akit dışı, s.85-86. 
157 Çağa, Mahdut, s.516; Kender, Çetingil, Takip, s.79. 
158 Çağa, Mahdut, s.516; Kalpsüz, Akit dışı, s.49. 
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şekilde alacaklılar arasında paylaştırılmasıyla her bir alacaklının hissesine düşecek 

meblağla sınırlı olarak tüm malvarlığı ile sorumludur (TK md.1252/1). 

Tahsil edilen navlun veya sürrogat, donatanın deniz servetinden çıkarak kara 

servetine dahil olduğundan, navlun veya sürrogat üzerindeki gemi alacaklısı hakları 

da sona erecek, dolayısıyla donatanın bu haldeki sınırlı kişisel sorumluluğu 

karşısında sınırlı ayni sorumluluğu devam edemeyecektir.159   

Donatanın sınırlı ayni sorumluluğunun doğumuna neden olan gemiye kendi hesabına 

mal yüklemesi halinde; yüklediği bu mallar için yükleme yer ve zamanında ödenmesi 

mutad olan navlun miktarı ile sınırlı kişisel olarak sorumludur (TK md.1252/2). 

Alacaklıların birden çok olması halinde donatanın sorumluluğu yine paylaştırmada 

alacaklıların her birine düşecek meblağ ile sınırlı olacaktır. 

Bu hüküm ile amaçlanan, donatanın kendi malını taşırken başkasına ait malı 

taşıyormuş gibi özenle hareket etmesini sağlamaktır. Donatanın kendi malını 

taşımasının alacaklıların teminatını azaltacak ve böylelikle alacaklıları zarara 

uğratacak sonuçlar doğurmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.160 

Donatan yalnız deniz serveti ile sorumlu olduğu bir alacağın varlığını bildiği halde, 

deniz servetine dahil gemiyi alacaklının menfaati icabı olmaksızın yeni bir yolculuğa 

çıkardığı takdirde; bu alacak için geminin yeni yolculuğunun başındaki değeriyle 

sınırlı olarak kişisel sorumlu olur. Alacaklıların birden çok olması halinde durum 

yukarıdaki gibidir (TK md.1255). 

Donatan deniz servetine dahil gemiyi, alacaklıların menfaatine olmaksızın yeni bir 

yolculuğa çıkartarak alacaklıların haklarını tehlikeye atmış olmaktadır. Zira, 

yolculuk sırasında gemi sürrogat doğmaksızın ziya veya hasara uğrayabileceği gibi, 

deniz serveti üzerinde kanuni rehin hakkı veren öncelikli yeni alacaklar 

doğabilecektir.161  

                                                 
159 Çağa, Ticaret, s.121;Kalpsüz, Akit dışı, s.87. 
160 Kalpsüz, Akit dışı, s.87. 
161 Çağa, Ticaret, s.121-122. 
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Bu durumda donatan geminin yolculuk başındaki değeriyle sorumlu olacağından, 

geminin yeni bir sefere çıkarılmasından doğabilecek zararlar önlenmiş olacaktır. 

Donatanın sınırlı ayni sorumluluğa tabi bir alacağın varlığını bilmeksizin yahut 

alacaklıların da menfaatine olacak şekilde veya alacaklıların rızası dahilinde gemiyi 

yeni bir sefere çıkarmış olması halinde sınırlı kişisel sorumluluğu doğmayacaktır.162  

Burada yukarıdaki hallerden farklı olarak, donatanın gemiyi yeni bir sefere 

çıkarmasından doğan sınırlı kişisel sorumluluğu, var olan alacaklardan doğan sınırlı 

ayni sorumluluğunun yerine geçmeyip ona eklenmektedir.163  

Donatan navlunu, üzerinde rehin hakkı sahibi gemi alacaklılarından bir veya 

birkaçının alacağını ödemekte kullandığı takdirde; öncelikli hak sahibi diğer 

alacaklılara karşı onları bilerek zarara uğrattığı miktar ile sınırlı kişisel olarak 

sorumludur (TK md.1253).  

Donatanın, Türkiye’de cebri icra yoluyla satılmış olan bir geminin veya zaruret 

halinde kaptanın kanuni temsil yetkisine dayanarak sattığı bir geminin satış bedelini 

tahsil etmesi halinde; donatan cebri icra veya zorunlu satış ile kanuni rehin hakkı 

düşmüş olan alacaklılara karşı tahsil ettiği satış bedeli ile bu bedelden alacaklılara 

düşecek miktar oranında sınırlı kişisel olarak sorumludur (TK md.1245).164 

Geminin diğer şekillerde temlikinde de geminin yeni sahibinin ilan yolu ile tebligat 

yaptırarak belli olmayan gemi alacaklılarının rehin haklarının iptaline karar 

verilmesini istemesi üzerine mahkemenin iptale karar vermesi halinde, rehin hakları 

düşmüş gemi alacaklılarına karşı da donatan, geminin satış bedeli ile sınırlı ve her 

alacaklıya paylaştırmada düşecek miktar ile kişisel olarak sorumlu olur (TK 

md.1254). 

Kaptan, kurtarma yardım alacaklılarının kurtarma yardımdan doğan alacakları 

ödenmedikçe veya temin edilmedikçe malları kısmen dahi olsa teslim edemez. Buna 

rağmen, teslim etmesi halinde ise teslim edilen şeylerden alacaklının teslim 

                                                 
162 Kalpsüz, Akit dışı, s.86-87. 
163 Çağa, Ticaret, s.121;  Kalpsüz, Akit dışı, s.86. 
164 Kalpsüz, Akit dışı, s.87; Tekil, Gemi, s.70. 
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zamanında elde edebileceği miktar ile alacaklıya karşı kişisel olarak sorumlu olur. 

Kaptanın malları teslimi donatanın emri ile olmuşsa bu takdirde TK md.973 

hükümleri uygulanır (TK md.1233). 

1976 Londra Konvansiyonu’nun 2. maddesinde sınırlamaya tabi alacaklar 

sayılmıştır. Madde metninde “sorumluluğun temeli ne olursa olsun” denilmek 

suretiyle maddede sayılan alacaklar hukuki niteliklerine bakılmaksızın sınırlı 

sorumluluğa tabi kılınmıştır. Ancak maddenin 1. paragrafının (d), (e) ve (f) bentleri 

kapsamına giren alacaklar, sorumlu kişiyle akdedilmiş bir sözleşmeden doğan ücrete 

ilişkin olmaları halinde sınırlanmayacaklardır. 

Konvansiyonun 6 ve 7. maddeleri 2. maddesinde sayılan alacaklara karşı 

sorumluluğun sınırlanmasında uygulanacak sorumluluk sınırlarını düzenler. Bu 

maddelerde belirtilen sorumluluk sınırları için, bir geminin yolcularının aynı olaydan 

doğan ölüm ve yaralanmalarına ilişkin alacaklar (md.7) ile aynı olaydan doğan ancak 

bunların dışında kalan alacaklar için olmak üzere iki farklı sınırlama kabul edilmiştir. 

Sorumluluk meblağının hesaplanmasında gemi büyüklüğü dikkate alan bir sistem 

öngörülmüş ve gemi tonajı belirli dilimlere ayrılmıştır. Tonaj yükseldikçe her dilim 

için kabul edilen hesap biriminin azaldığı bir esnek barem esası kabul edilmiştir. 

Cismani zararlar açısından ise sabit bir hesap sistemi ile sorumluluğun sınırlanması 

öngörülmüştür.  

Konvansiyonun 8. maddesinde sorumluluk meblağının hesaplanmasında hesap birimi 

olarak uluslararası nitelikte paraya çevrilebilir yapay bir rezerv olan “özel çekme 

hakkı”nın kullanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca 11. maddesindeki düzenleme ile 

sorumlu kişilere, sınırlamaya tabi alacaklardan ötürü ülkesinde dava açılan ve 

konvansiyona taraf olan devletin mahkemeleri veya yetkili diğer mercileri nezdinde 

sınırlama fonu tesis etmek suretiyle sınırlı şahsi sorumluluklarını sınırlı ayni 

sorumluluğa çevirmek hakkı tanınmıştır. 

Ticaret kanunumuzun donatanın sınırsız sorumluluğunu düzenleyen 949. maddesi de 

1976 Londra Konvansiyonu’nun 2. maddesinin 2. paragrafında yer alan düzenlemeye 
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benzer şekilde, donatanın gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan 

alacaklarından sorumluluğunun gemi ve navlun ile sınırlı olmadığını, donatanın 

bunlardan sorumluluğunun sınırsız olduğunu hükme bağlamıştır. 

Bundan başka donatan, kaptanın donatanın özel bir vekaletine dayanarak yapmış 

olduğu işlemlerden sınırsız olarak sorumlu olduğu gibi, icrasında kusurlu olduğu 

veya icrasını garanti ettiği sözleşmelerden de sorumluluğu sınırsızdır.  

Kaptan özel bir temsil yetkisine sahip olmasına rağmen, işlemi yaparken bu özel 

vekalete dayanmamış ise donatan sınırlı olarak sorumludur ancak karşı tarafın 

kaptanın özel bir temsil yetkisine dayanarak sözleşmeyi yaptığını ispat etmesi 

halinde ise donatanın sorumluluğu sınırsız olacaktır.165  

Ancak yine donatanın sözleşmenin ifasında kusurlu olması veya sözleşmenin ifasını 

garanti etmesi halinde sorumluluğu sınırlanmamıştır (TK md.948). Ayrıca Limanlar 

Kanunu md.7’ye göre enkaz çıkarmadan doğacak masraf borcundan donatanın 

sorumluluğu sınırsızdır.166  

Zararın, donatanın kendisi tarafından yapılmış haksız bir fiilden doğmuş olması (BK 

md.41, 96) halinde donatanın sorumluluğu sınırsızdır.  

Ayrıca zararın, kaptan tarafından kanuni temsil yetkisine dayanarak değil de, 

donatanın verdiği özel bir vekalete dayanarak yapılmış bir sözleşmeden doğmuş 

olması (TK md.948/1-1); ifası kaptana düşen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde 

donatanın kişisel kusurundan doğmuş olması (TK md.948/1-2) hallerinde donatan 

sınırsız olarak sorumlu olur. 

Görüldüğü üzere, sınırsız sorumluluğu düzenleyen 949. maddeye ek olarak sınırlı 

ayni sorumluluğu düzenleyen 948. maddenin zıt anlamlı yorumuyla da sınırsız 

sorumluluk halleri ortaya konabilmektedir. 

                                                 
165 Çağa, Ticaret, s.119. 
166 Limanlar Kanunu md.7 (Değişik: 21.09.1935-2829/1 md.) “Limanlar dahilinde seyir ve seferin 
selametine engel olabilecek suret ve vaziyette batan bilcümle gemileri ve eşyasını liman reisleri 
tarafından tayin olunacak kısa bir müddet zarfında çıkarmaya bunların sahip, kaptan ve acentaları 
mecburdurlar…”. 
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Son olarak, alacağın donatanın kendisi hakkındaki vergi ve resimler, kara personeli 

alacakları gibi deniz seferi ile ilgili yukarıdaki kayıtlar dışında doğmuş olması 

hallerinde de sorumluluğu sınırsızdır.167 

1976 Londra Konvansiyonu sınırlamadan hariç bırakılmış alacakları 3. maddesinde 

saymıştır. Bu maddede belirtilen alacaklar karşısında donatan sorumluluğunu 

sınırlama hakkına sahip değildir. Ayrıca konvansiyon 4. maddesinde, kişisel fiil veya 

ihmalden doğan zarara sorumlu kişinin, kasden yahut cüretkarane bir şekilde ve 

muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği bilinci ile sebebiyet vermiş olması 

halinde sorumluluğunun sınırlanamayacağını hükme bağlamıştır.  

III- TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI DENİZ TİCARETİ 

KİTABINDA SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI  

29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılması 

amacıyla Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca 17.10.2005 

tarihinde kararlaştırılan “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı”168 halihazırda komisyonda 

bulunmaktadır. Tasarının Beşinci Kitabı “Deniz Ticareti”ne ayrılmıştır. 

A. Deniz Ticareti Kitabı   

1. Gerekçe 

6762 sayılı Kanunun Dördüncü Kitabında düzenlenmiş olan deniz ticaretine ait 

hükümlerin daha çok derleme niteliğinde oluşu nedeniyle sistematize edilmesi, 

günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan işlevini tamamlamış hükümlerin temizlenmesi, 

kullanılan dilin sadeleştirilmesi amacıyla değişiklik yapılması ihtiyacı duyulmuştur.  

                                                 
167 Tekil, Gemi, s.72. 
168 Tasarının tam metni ve çalışmanın bu bölümünde incelenen kanun değişikliğinin ayrıntılı genel ve 
madde gerekçeleri için bkz. “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı”, (Çevrimiçi), http//www.tbmm.gov.tr, 06 
Nisan 2007. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, mevcut ilişkilerin hangi hukuki 
düzenlemeye tabi olacağını göstermek amacıyla hazırlanan kanun taslağının değerlendirmesi için bkz. 
A. Samim Ünan, Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler, Çetingil ve Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı 
Armağanı, İstanbul, 2007, s.1150 vd.   
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Ancak kanunun deniz ticareti hukukuna ilişkin kitabında değişiklik yapılmasının 

başlıca nedeni, deniz ticaretinin konvansiyon hukuku olma niteliğinin giderek ağırlık 

kazanmasıyla uluslararası konvansiyonlara uyum sağlanması ihtiyacıdır. Tasarının 

beşinci kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin hükümler ile Türkiye’nin taraf 

olduğu uluslararası konvansiyonların hükümleri arasında çatışma olmaması, 

uygulama birliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Konvansiyonların kanunlarda olduğu gibi her hususu düzenlemeleri söz konusu 

değildir. Bu nedenle konvansiyonda belirtilmeyen hususlarla, konvansiyonun taraf 

devletlere ulusal hukuklarında farklı düzenleme yapma yetkisi verdiği hususlara 

ilişkin olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Gerekli 

düzenlemelerin yapılması ve konvansiyonun uygulanmasına yönelik tamamlayıcı ve 

açıklayıcı hükümlerin sevk edilmesi amacıyla yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış 

bulunmaktadır. 

2. Tasarı 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın gerekçesinde 1976 Londra Konvansiyonu’nun 

Türkiye açısından yürürlüğe girmesiyle birlikte, konvansiyon hükümleri ulusal 

hukuk olarak doğrudan uygulanacağından konvansiyonun uygulanması için 

yabancılık unsuru aranmayacağı; bu bağlamda mahkemeler önlerine gelen olayda, 

başka herhangi bir yasama tasarrufu gerekmeksizin konvansiyon hükümlerini 

uygulayacakları belirtilmiştir.  

Sorumluluğun sınırlandırılması, bu hususa ilişkin Türkiye’nin de katıldığı 

uluslararası konvansiyonlarla düzenlenmektedir.  Tasarı hazırlanırken uygulama 

birliğini sağlamak amacıyla konvansiyonların genel hükümlerine atıfla yetinilmiş; 

özel hükümler ise ayrıca düzenlenmiştir. 

Konvansiyonda düzenlenmeyen veya taraf devletlere ulusal kanunlarında düzenleme 

yapma yetkisi verilen veyahut yükümlülüğü getirilen hususlara ilişkin olmak üzere 

sevk edilen ve konvansiyonla tasarının bir arada uygulanmasını sağlayacak bu 

tamamlayıcı hükümler, tasarının beşinci kitabının yedinci kısmında yer almaktadır.  
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Söz konusu yedinci kısım “Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının 

Tazmini” başlığını taşımakta olup; bu başlık altında 1976 Londra Konvansiyonu’na 

ilişkin hükümler (md.1328-1335), petrol kirliliği zararları hakkındaki 1992 

Konvansiyonu’na ilişkin hükümler (md.1336-1340) ve ortak hükümler (md.1341-

1349) üç bölüm halinde yer almaktadır. 1976 Londra Konvansiyonu’na ilişkin 

hükümler düzenlenirken konvansiyonunda değişiklik yapan 1996 Protokolü 

hükümleri de tasarıya yansıtılmıştır. 

a. Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması 

Sorumluluğun sınırlanmasına konu olan deniz alacaklarının neler olduğu tasarının 

1352. maddesinde yirmi iki bent halinde belirtilmiştir. Maddede yer alan deniz 

alacakları kapalı sayıda olup bentlerde belirtilenlerden ibarettir. Dolayısıyla 

bentlerdeki alacaklar hakkında genişletme sonucunu doğurmayacak şekilde yorum 

yapılması mümkünse de, bunlardan başka alacaklar deniz alacağı olarak kabul 

edilemez.  

(1) Kural  

Kural, deniz alacaklarından doğan sorumluluğun, 1976 Londra Konvansiyonu ve 

bunu değiştiren 1996 Protokolü veya onu yerine geçmek üzere hazırlanarak Türkiye 

tarafından kabul edilen uluslararası konvansiyonlara göre sınırlanmasıdır 

(md.1328/1). 1976 Londra Konvansiyonu’nun doğrudan uygulama alanı bulacağı 

böylelikle belirtilmiş olmaktadır. 

1976 Londra Konvansiyonu’nun gözden geçirme ve değiştirilmesine ilişkin 20. 

maddesi ile sorumluluk sınırları miktarlarının ve hesap veya para birimlerinin 

değiştirilmesine ilişkin 21. maddesi ve 1996 Protokolü’nün sorumluluk sınırların 

değiştirilmesine ilişkin 8. maddesi uyarınca yapılacak gözden geçirme ve 

değişiklikler, konvansiyona atıf yapan kanunda bir değişiklik yapılmasına gerek 

kalmaksızın uygulanır (md.1328/2). 



 88

Ancak 1328. maddenin 2. paragrafı, 1976 Londra Konvansiyonu’nun yerine geçmek 

üzere yeni bir konvansiyon hazırlanması ve Türkiye’nin de buna katılması halleri 

için geçerli değildir. Zira artık söz konusu olan yeni bir konvansiyondur ve bu yeni 

konvansiyonun iç hukukta nasıl uygulama alanı bulacağı hususu ayrı bir yasama 

faaliyeti konusudur. 

(2) Yabancılık Unsuru Taşıyan Haller  

1976 Londra Konvansiyonu’na göre, sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip bir 

kişinin, taraf devlet mahkemesi önünde sorumluluğunu sınırlamak, haczedilmiş veya 

tedbir konulmuş gemisini veya başka bir malını veyahut söz konusu devletin yetkili 

makamlarına verilmiş bulunan teminatını serbest bıraktırmak istemesi 

konvansiyonun uygulanması için yeterlidir (md.15/1).  

Konvansiyonun uygulanması için yabancılık unsurunun bulunması şart değildir. 

Nitekim 1328. madde, MÖHUK md.1/1 anlamında yabancılık unsuru taşımayan 

hallerde de uygulanacaktır (md.1329). Böylece sorumluluğunu sınırlama hakkına 

sahip bir Türk vatandaşı dahi Türk mahkemeleri önünde içinde hiçbir şekilde 

yabancılık unsuru bulunmayan talepler karşısındaki sorumluluğunu 1976 Londra  

Konvansiyonu’na dayanarak sınırlayabilir. 

Her ne kadar taraf devletlere içinde yabancılık unsuru taşımayan olayları 

konvansiyonun kapsamı dışına çıkartacak bir düzenleme yapma yetkisi verilmişse de 

(md.15/3), bu yetkiyi kullanma yoluna gidilmemiştir. Konvansiyonun uygulama 

alanının daralması sonucunu doğuracak olan yetkinin kullanılmamasının yerinde 

olduğu kanaatindeyiz.  

(3)  Uygulama Alanının Genişletilmesi  

15. maddenin 1. paragrafında konvansiyonun uygulama alanı kural olarak 

belirtildikten sonra taraf devletlere, talep anında mutad ikametgah veya iş merkezi 

taraf devletlerden birinde bulunmayan veya ileri sürdüğü sorumluluğunu sınırlamak 

hakkı ile ilgili veya serbest bırakılmasını istediği gemisi taraf bir devletin bayrağını 
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taşımayan kişileri, kısmen ya da tamamen konvansiyonun kapsamı dışında bırakma 

yetkisi verilmiştir (md.15/1).  

Türkiye bu yetkiyi kullanma yoluna gitmediğinden, Türk mahkemeleri önünde 

sorumluluklarını sınırlamak isteyen yabancı kişiler hakkında da 1328. madde 

uygulanacak ve bu kişiler de sorumlulukları da sınırlayabilecektir (md.1330/1-a). 

Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilmesi ve kanunlar ihtilafının 

önlenerek uygulamada birliğin sağlanması açısından söz konusu yetkinin 

kullanılmaması yerindedir. Ancak bu kişiler için aynı maddenin 2. paragrafında, özel 

bir başka düzenleme yer almaktadır. 

Konvansiyonda sorumluluğunu sınırlama hakkı düzenlenen gemi sahibi, deniz 

gemisi sahibi olduğundan (md.1/2) iç sularda seyre tahsis edilmiş gemiler ile bu 

gemilerin sahipleri konvansiyon kapsamında değildir. Taraf devletler bu gemilere 

uygulanacak sorumluluk sistemini konvansiyona bağlı olmadan istedikleri şekilde 

düzenleyebilirler. Diğer yandan konvansiyon taraf devletlere ulusal mevzuatlarında 

kabul edecekleri bir hükümle bu gemileri de konvansiyon kapsamına almak imkan 

tanımıştır (md.15/2-a). 

Deniz gemisi sahipleri sorumluluklarını sınırlayabildikleri halde, iç su gemisi 

sahiplerinin bu imkandan mahrum bırakılarak sınırsız yahut konvansiyondakinden 

daha yüksek sınırlarla sorumlu tutulmaları hakkaniyete aykırıdır. Nitekim tasarının 

931. maddesinde gemiler için “denizde” hareket etme yerine “suda” hareket etme 

özelliğini belirleyici unsur kabul eden bir değişiklik yapılmıştır.  

Gemi tanımında yapılan bu değişiklik doğrultusunda da tasarıda, 1328. maddenin iç 

sularda seyre tahsis edilmiş gemiler hakkında da uygulanacağı kabul edilmiştir 

(md.1330/1-b). Böylelikle, iç sularda yapılan taşımaları kara taşımaları yerine deniz 

taşımaları kapsamında değerlendiren düzenleme önemli bir ihtiyacı gidermiş 

olmaktadır. 

Ayrıca konvansiyonda, taraf devletlerin 300 tonilatodan küçük gemiler için ulusal 

mevzuatlarında kabul edecekleri bir hükümle, bu gemilere uygulanacak sorumluluğu 



 90

sınırlama sistemini özel olarak düzenleyebilecekleri belirtilmiştir (md.15/2-b). Bu 

gemiler için yapılacak düzenlemenin ancak, konvansiyondaki sınırlardan daha düşük 

sınırların kabul edilmesi halinde anlam ifade edeceği açıktır. Tasarıda 1328. 

maddenin, 300 tonilatodan küçük gemiler hakkında 1332. maddedeki sınırlar 

dahilinde uygulanacağı kabul edilmiştir (md.1330/1-c). 

1976 Londra Konvansiyonu’na göre, sondaj işleri için inşa veya sondaj yapmaya 

elverişli hale getirilmiş olup bu işlerde kullanılan gemiler için, ulusal mevzuatlarda 

konvansiyonun 6. maddesindeki genel sınırlardan daha yüksek sorumluluk sınırı 

kabul edilmiş olması veya bu gemilere uygulanacak sorumluluk sistemini öngören 

uluslararası bir konvansiyona taraf olunması halinde konvansiyon hükümleri 

uygulanmayacaktır (md.15/4).  

Bu durumda, sondaj gemileri hakkında 1976 Londra Konvansiyonu’nun sorumluluk 

sınırlarına ilişkin hükümleri yerine, taraf devletin ulusal mevzuatındaki düzenleme 

ya da ilgili konvansiyon hükümleri uygulanır. 

Sondaj faaliyetinin içinde barındırdığı riskler nedeniyle başta geniş çaplı çevre 

kirliliği olmak üzere ortaya çıkabilecek zararlar göz önüne alındığında, bu gemilere 

uygulanacak sorumluluk sistemini öngören uluslararası bir konvansiyona taraf 

olunması veya en azından konvansiyondaki sınırlardan daha yüksek sınırların kabul 

edilmesi yerinde olur. Nitekim tasarıda bu doğrultuda hareket edilerek, 1328. 

maddenin, sondaj gemileri hakkında 1333. maddedeki sınırlar dahilinde 

uygulanacağı kabul edilmiştir (md.1330/1-d). 

Türk mahkemeleri önüne gelen bir olayda alacaklı, 1330/1-a hükmüne konu olan 

kişinin kendi ülkesinde sorumluluğun sınırlanması sisteminin olmadığını ispat 

ederse, söz konusu kişinin sorumluluğu sınırlanmaz. Alacaklının ilgili ülkede 

sorumluluğu sınırlama sistemi olmakla birlikte, söz konusu sistemin 1976 Londra  

Konvansiyonu’ndan daha yüksek sınırlar öngördüğünü ispat etmesi halinde ise, 

konvansiyon o sınırlar esas alınarak uygulanır (md.1330/2).   
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1330. maddenin 1. paragrafının (a) bendinin bir istisnası olarak düşünülebilecek bu 

düzenleme, özellikle kendi ülkesinde sorumluluğunu sınırlayamayan borçluların 

1976 Londra Konvansiyonu’ndan yararlanarak alacaklıları zarara uğratmalarının 

önüne geçmektedir. 

(4) Konvansiyonun Uygulanmayacağı Alacaklar  

Konvansiyonun 3. maddesinde sayılan alacaklar sorumluluk sınırlamasına dahil 

değildir. Bundan başka taraf devletlere ayrıca, 2. madde belirtilen alacaklardan 

sadece maddenin 1. paragrafının (d) ve (e) bentlerindekiler için olmak üzere, 

konvansiyonu imza, onaylama, kabul, tasvip veya katılma aşamalarında ihtirazı kayıt 

koyarak, bu alacakları konvansiyonun uygulaması dışında bırakma hakkı tanınmıştır 

(md.18/1).  

Ancak 1996 Protokolü’nde konvansiyonun 18. maddesinde yapılan değişiklik ile 

taraf devletlerin sınırlama olmaksızın herhangi bir zaman diliminde ihtirazı kayıt 

koyabilecekleri kabul edilmiş olduğundan (md.7), konvansiyona katılırken bu 

alacaklar için ihtirazı kayıt koymayan devletler için bu yol açılmıştır. 

Bunlar, batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin içinde 

bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması, 

imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar (md.2/1-d) ile gemi 

yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklardır (md.2/1-e). 

Gemi ve yük enkazlarının yol açtığı zararlar ile bunların imhası ve zararsız hale 

getirilmesinin yüksek maliyeti düşünüldüğünde, ihtirazı kayıt konularak bu 

zararlardan doğan alacaklar için sorumluluğun sınırlanmasının önüne geçilmesi 

gerektiği görülecektir. Nitekim tasarıda, konvansiyonun 3. maddesinde sayılan 

alacaklarla birlikte söz konusu bu zararlar bakımından da sorumluluğun 

sınırlanamayacağı belirtilmiştir (md.1331).    

Protokolün 7. maddesinde konvansiyonun 18. maddesinin 1. paragrafını değiştiren 

(b) bendi ile taraf devletlere, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla 
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Taşınmasıyla Bağlantılı Zararların Tazmini ve Sorumluluğuna İlişkin 1996 tarihli 

Uluslararası Konvansiyon’da veya bu konvansiyonun değişiklik veya protokollerinde 

tanımlanan zararlardan doğan alacaklar için ihtirazı kayıt koyarak, bu alacakları da 

konvansiyonun kapsamı dışına çıkarmak olanağı tanınmıştır.  

Sınırlamaya tabi alacaklar arasında sayılmayan ve dolayısıyla konvansiyon 

kapsamında olmayan alacaklar için ihtirazı kayıt hakkı tanınmasının nedeni tam 

olarak anlaşılamamıştır. Ancak Türkiye henüz bu konvansiyona taraf olmadığından, 

tasarıda 1996 Konvansiyonu kapsamındaki alacaklar bakımından herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla tasarının 1331. maddesinde de bu konuya 

değinilmemiş ve tanınan bu hak kullanılmamıştır. 

Yine protokol ile yapılan bir başka değişiklikte de konvansiyonun 3. maddesine ek 

yapılarak 1989 Uluslararası Denizde Yardım Konvansiyonu’nun 14. maddesindeki 

özel tazminat alacaklarının da kurtarma yardım alacakları ve müşterek avarya 

garame alacakları ile birlikte sınırlama harici bırakılması kabul edilmiştir (md.2). 

Tasarının 1331. maddesi ile konvansiyonun 3. maddesinde yazılı alacakların tamamı 

konvansiyonun uygulaması dışında bırakıldığından söz konusu özel tazminat 

alacakları için de sorumluluğun sınırlanması mümkün değildir. 

1976 Londra Konvansiyonu’nda sınırlama harici alacaklar arasında 1969 

Konvansiyonu ile bu konvansiyonun değişiklik ve ekleri anlamında olmak üzere 

hidrokarbonlarla kirlenmeden ileri gelen zararlardan doğan alacaklar da sayılmıştır 

(md.3/b).  

Ancak 1969 Konvansiyonu’nun öngördüğü sınırların düşük kalması ve bu alanda 

düzenlenmesi gereken yeni ihtiyaçların doğması nedeniyle 27.11.1992 tarihinde 

“Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası 

Konvansiyon” kabul edilmiştir. Bu nedenle, 1976 Londra Konvansiyonu’nun 3. 

maddesinin b bendindeki alacaklardan 1992 Konvansiyonu ve bu konvansiyonun 

değişiklik ve ekleri anlamındaki alacakların anlaşılması gerekmektedir. 
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Türkiye’nin de taraf olduğu 1992 Konvansiyonu da ulusal hukuk olarak doğrudan 

uygulanacak ve konvansiyonun uygulanması için yabancılık unsuru aranmayacaktır. 

Hidrokarbonla kirlenmeden doğan alacakların sorumluluğun sınırlanması haricinde 

dışında kalması için olayda, 1992 Konvansiyonu’ndaki tanıma uyan bir alacağın söz 

konusu olması yeterlidir; ayrıca konvansiyonun uygulanabilir olması gerekmez. 

Bunun sonucu olarak 1992 Konvansiyonu’ndaki tanıma uymayan bir petrol kirlenme 

zararı 1976 Londra Konvansiyonu kapsamında sınırlamadan hariç tutulamayacaktır. 

1976 Londra Konvansiyonu, nükleer zararlardan sorumluluğun sınırlanmasını 

düzenleyen veya yasaklayan uluslararası konvansiyonlar ile ulusal kanunlara tabi 

alacakları sınırlama harici bırakmıştır (md.3/c). Nükleer zarar nedeniyle nükleer 

gemi maliklerine yöneltilecek talepler de sınırlamadan hariç tutulmuştur (md.3/d). 

Türk hukukunda nükleer zararlardan sorumluluğa ilişkin özel düzenlemeler 

bulunmamakla birlikte, tehlikenin boyutu gözetilerek bu zararlardan doğan 

sorumluluğun sınırlandırılması uygun görülmemiştir. 

Son olarak, Türk hukukunda müstahdemlerin aralarında hizmet sözleşmesi bulunan 

gemi sahibi veya yardımda bulunanlara karşı olan alacakları sınırlamaya tabi 

olmadığından; bu alacaklar Konvansiyon kapsamında da sınırlandırılamayacaktır. 

Müstahdemlerin mirasçıları için de durum aynıdır (md.3/e). 

(5) 300 Tonilatodan Küçük Gemiler  

1976 Londra Konvansiyonu’nda 500 tonilatoya kadar olan gemiler için cismani 

zararlar dışındaki zararlardan sorumluluğun sınırı 167.000 ÖÇH (md.6/1-b) iken, 

1996 Protokolü ile bu sınır 2000 tonilatoya kadar olan gemiler için 1 milyon ÖÇH’ye 

yükseltilmiştir (md.3). Küçük gemiler için bu sınırların uygulanması hem gemi 

sahiplerini ağır bir yük altına sokacak hem de sorumluluk sigortası primlerini 

yükseltecektir.  

Sorumluluk sigortalarının yaygınlaşması ve sigorta primlerinin makul düzeyde 

tutulması açısından da tasarıda 300 tonilatodan küçük gemiler için ölüm ve 
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yaralanmalar dışındaki zararlardan sorumluluğun sınırı 83.500 ÖÇH olarak 

belirlenmiştir (md.1332).  

Bu sınır sadece malvarlığı taleplerinde uygulanacak olup ölüm ve yaralanmadan ileri 

gelen alacaklar bakımından böyle bir özel düzenleme söz konusu değildir.  

(6) Sondaj İşleri Gemileri  

Sondaj faaliyetinin yüksek risk taşıması nedeniyle, bu faaliyetler sonucu oluşacak 

zararlardan sorumluluk için 1976 Londra Konvansiyonu’ndaki genel sınırların 

yetersiz kalacağı düşünülerek, sondaj işleri için inşa veya sondaj yapmaya elverişli 

hale getirilmiş olup bu işlerde kullanılan gemiler için sorumluluk sınırı; geminin 

sondaj işlerinde kullanılmak üzere sondaj mahallinde bulunduğu sırada doğmuş 

olması şartıyla, ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar bakımından 32 milyon 

ÖÇH (md.1333/1-a), bunlar dışındaki zararlar bakımından ise 20 milyon ÖÇH olarak 

belirlenmiştir (md.1333/1-b).   

Sorumluluğun sınırlanması bakımından böyle yüksek sınırların kabul edilmesinin 

nedeni sondaj faaliyetinin taşıdığı yüksek risktir. Bu nedenle madde metnindeki 

sınırlar sondaj faaliyeti esnasında oluşan zararlar için kabul edilmiştir. Bunun 

dışındaki hallerde sondaj faaliyetine bağlı riskler oluşmayacağından yüksek 

sorumluluk sınırlarının kabul edilmesine gerek yoktur ve bu hallerde konvansiyon 

hükümleri protokol değişiklikleriyle uygulanacaktır. 

(7)  Öncelik  

1976 Londra Konvansiyonu’nda taraf devletlerin, liman tesislerine, havuzlarına, 

seyrüsefere elverişli su yollarına ve seyir yardımcı tesislerine verilen zararlardan 

doğan alacaklar için, diğer alacaklara göre öncelik tanıyan düzenlemeler 

yapabilecekleri (md.6/3); ancak bunu yaparken, ölüm ve yaralanmadan doğan 

alacaklar için hesaplanan meblağın, bu zararlardan doğan alacakları karşılamaması 

halinde; bakiye kısmın, diğer alacaklar için hesaplanan meblağa garameten katılacağı 

(md.6/2) esasını bertaraf edemeyecekleri belirtilmiştir. 
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Genel olarak kamu kuruluşlarının bünyesinde veya yönetiminde bulunan söz konusu 

tesislerden, gemilerden başka yükle ilgili kişiler ile yolcuların da faydalandığı; 

dolayısıyla bunlara verilen zararlardan doğan alacaklara öncelik tanınmasında hem 

kamu yararı bulunduğu hem de bu yöndeki düzenlemelerin kamu bütçesi üzerindeki 

yükün azaltılmasına hizmet edeceği düşünülmüştür. Bu nedenle tasarıda, ölüm ve 

yaralanmadan doğan alacakların konvansiyonun 6. maddesinin 2. paragrafı uyarınca 

sahip olduğu haklara zarar gelmemesi kaydıyla, aynı maddenin 3. paragrafında yer 

alan alacakların, diğer malvarlığı alacaklarına göre öncelikli olduğu kabul edilmiştir 

(md.1334/1). 

Bu durumda uygulamanın nasıl olacağı hususu önem kazandığından, maddenin 

devamında uygulanacak yöntem açıklanmıştır. Öncelikle diğer malvarlığı 

zararlarından doğan alacaklar ile ölüm ve yaralanmadan doğan alacakların 

bakiyesinin paylaştırma oranları belirlenir (md.1334/2-a). Bu oranlara göre ölüm ve 

yaralanmadan doğan alacaklara düşen pay hesaplanır (md.1334/2-b) ve fondan bu 

pay ile md.1334/1’deki öncelikli alacaklar karşılandıktan (md.1334/2-c) sonra, 

bakiyeden diğer malvarlığı zararları karşılanır (md.1334/2-d). Fonun ölüm ve 

yaralanmadan doğan alacaklara düşen pay ile öncelikli alacakları karşılamaya 

yetmemesi halinde fonun tamamı bu alacaklar arasında paylaştırılır (md.1334/2-e). 

Konvansiyonun 6. maddesinin 2. paragrafı, malvarlığı zararları için tesis edilen 

fonun da ölüm ve yaralanmadan doğan alacakları karşılamakta yetersiz kalması 

halinde, bu zararların alacaklılarının buna katlanmasını; zira bunların diğer 

malvarlığı zararları ile birlikte fona ancak garameten katılabileceğini öngörür.  

Konvansiyonda cismani zararların olabildiğince karşılanması hususuna verilen 

öneme rağmen, bu alacaklar tamamen karşılandıktan sonra diğer malvarlığı 

zararlarının fonun kalan kısmından karşılanabileceği hükmüne yer verilerek, diğer 

zararların hiçbir surette karşılanmaması gibi bir durumu doğuracak şekilde 

düzenleme yapılmamıştır. 

Tasarıda kabul edilen yöntemde, ölüm ve yaralanmadan doğan alacaklara 

konvansiyonun 6. maddesinin 2. paragrafınca tanınan haklar korunmuştur. Ancak 
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md.1334/2-e’nin öngördüğü hallerde fon, ölüm ve yaralanmadan doğan alacaklara 

düşen paylar ile öncelikli alacaklar arasında paylaştırılacağından, diğer malvarlığı 

zararlarının hiçbir surette karşılanmaması gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Ölüm ve 

yaralanmadan doğan alacakların dahi karşılanmayan kısmına katlanılması 

öngörülürken, devletin alacaklarının tam olarak karşılanması ve bu nedenle diğer 

kişilerin alacaklarının yok sayılmasının hakkaniyete ne derece uygun olduğu hususu 

tartışmaya açıktır. 

(8) Fon Kurmadan Sorumluluğun Sınırlanması  

1976 Londra Konvansiyonu’nda fon tesis edilmeden dahi sorumluluğun 

sınırlanabileceği; ancak taraf devletlerin ulusal mevzuatlarında sorumluluğun 

sınırlanmasını fon tesisi şartına bağlayacak düzenlemeleri yapabilecekleri 

belirtilmiştir (md.10/1).  

Sorumluluğun sınırlanmasının fon tesisi şartına bağlanması, büyük tonajlı gemi 

sahipleri açısından henüz sorumluluğun kesinleşmediği bir aşamada fon tesisi için 

büyük miktarda para yatırılması veya borca eşit teminat gösterilmesini 

gerektireceğinden büyük yük oluşturur.  

Diğer yandan usul ekonomisi yönünden davanın erken aşamalarında taraflar arasında 

sulh yoluna gidilmesinin faydaları düşünüldüğünde sulh için gerekli paranın bloke 

edilmesinin bu olanağı zaafa uğratacağı görülecektir. Bu nedenle fon tesisinin 

zorunlu tutulmayarak bu konudaki kararının sorumlunun tercihine bırakılmasının 

yerinde olduğu kanaatindeyiz. Nitekim tasarıda sorumluluğun sınırlanması fon tesisi 

şartına bağlanmayarak fon tesis edilmeden dahi sorumluluğun sınırlanabileceği kabul 

edilmiştir (md.1335).  
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b. Ortak Hükümler 

(1) Kılavuzlar İçin sorumluluk Sınırı  

1976 Londar Konvansiyonu’nda, gemi sahibi veya yardımda bulunanın fiil, ihmal ve 

kusurlarından sorumlu olduğu herhangi bir kişiye karşı sınırlamaya tabi alacakların 

ileri sürülmesi halinde, bu kişilerin konvansiyonun öngördüğü sınırlama sisteminden 

faydalanabileceklerini belirtilmiştir (md.1/4). Böylelikle donatanın ve kurtarma 

yardımda bulunanın yardımcıları da söz konusu madde uyarınca sorumluluklarını 

sınırlayabileceklerdir.  

Konvansiyonda belirtilmemekle birlikte danışman niteliğinde olan kılavuzların da 

yardımcı kişi kabul edilerek sorumluluğu sınırlama hakkından faydalandırılmaları 

gerektiği düşüncesiyle tasarıda, kılavuzlara doğrudan yöneltilen talepler için 

sorumluluk sınırı toplam 1.500 ÖÇH olarak kabul edilmiştir (md.1341/1). 

Madde, kılavuz yönetiminde seyir yapan gemilerin tam ziyaa uğraması ve ziya 

nedeniyle terk edilmesi halinde bu gemilerin sahipleri aleyhine takipte 

bulunulamadığı takdirde, sorumluluğun doğrudan kılavuza ya da kılavuzu istihdam 

eden işletmeye yöneltilmesi ihtimaline karşılık düzenlenmiştir. Kılavuzların ya da 

onları istihdam edenlerin asıl sorumlu durumundaki donatanla bir tutulacak şekilde 

sorumluluklarına gidilmesi hakkaniyete uygun görülmediğinden bu kişiler 

bakımından sorumluluk sınırı konvansiyonun öngördüğünden düşük tutulmuştur.  

Bu durumda sorumluluk sınırı toplam 1.500 ÖÇH olarak kabul edildiğinden 

sorumluluğun sınırlandırılması için tek bir fon tesis edilecektir. Kılavuz ile kılavuzu 

istihdam eden kendilerine yöneltilecek talepler bakımından bu fonla sınırlı olarak 

sorumludur. Maddenin uygulanması bakımından gemide veya herhangi başka bir 

yerden gemiye kılavuzluk hizmeti veren kişiler ile bunların fiillerinden sorumlu olan 

bütün gerçek ve tüzel kişiler kılavuz sayılırlar (md.1341/3).  
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(2)  Kişisel Sorumlulukta Fon Kurulması  

Sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip olan tüzel kişi, adi şirket yahut donatma 

iştirakinin adına fon tesis edildiği hallerde talepler bunların ortaklarına karşı ayrıca 

ileri sürülemez. Ancak fonun tesis edilmesinden önceki aşamada taleplerin bunların 

borcundan kişisel olarak sorumlu tutulabilecek kişilere doğrudan yöneltilmesi 

halinde, bu kişilerin her biri fon tesis etmek suretiyle sorumluluğunu 

sınırlayabilecektir (md.1342). 

1976 Londar Konvansiyonu’nun 9. maddesinde sayılanlardan biri veya bunların 

sigortacısı tarafından tesis olunan fon, anılan bütün kişiler bakımından tesis edilmiş 

sayılacağından (md.11/3); söz konusu sınırlama fonundan, fonu tesis edenle birlikte 

sorumluluğunu sınırlama hakkına sahip tüzel kişi, adi şirket yahut donatma iştiraki 

de yararlanacaktır. Zira tasarının 1342. maddesinde belirtildiği üzere, 1976 Londra 

Konvansiyonu hükümleri ortaklardan biri tarafından tesis edilen fon hakkında da 

aynen geçerlidir. 

Fonun, fonu tesis edenin tüzel kişi, adi şirket yahut donatma iştirakindeki hisse oranı 

dikkate alınmaksızın toplam sorumluluk sınırı üzerinden tesis edilmesi 

gerekmektedir. Böylelikle küçük ortağın kendi hissesi üzerinden fon tesis ederek tüm 

ortaklığı sorumluluktan kurtarmasının önüne geçilebilir. 

(3) Sınırlama Hakkını Kaldıran Kusur  

1976 Londra Konvansiyonu, zarara kasden yahut cüretkarane bir şekilde ve 

muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği bilinci ile sebebiyet verdiği ispat 

olunan kişinin sorumluluğunu sınırlayamayacağını kabul etmiştir (md.4).  

Sınırlama hakkının kalkması için kişisel kusur yeterli görülmediğinden, kast yahut 

cüretkarane davranıştan ne anlaşılması gerektiği; aynı şekilde, konvansiyonun 4. 

maddesinin uygulanması açısından tüzel kişilerde ve diğer kişi ve mal 

topluluklarında kimlerin kusurunun dikkate alınacağı hususlarının tespit edilmesi 
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gerekir. Bu durumda zararın meydana geldiği yer hukuku yani alacağın esasına 

uygulanan hukuk dikkate alınacaktır.  

Bu bağlamda Türkiye’de meydana gelen olaylar bakımından, kimlerin, ne derecedeki 

kusurunun sınırlama hakkını ortadan kaldıracağı Türk hukuku uyarınca tespit 

edilecektir. Buna uygun olarak tasarıda, konvansiyonun 4. maddesi atıf yoluyla 

aynen benimsenmiş ve uygulamada ortaya çıkabilecek karışıklıkların önlenmesi 

amacıyla da Türk hukuku bakımından 4. madde anlamında kusuru dikkate alınacak 

kişiler bentler halinde sayılmıştır (md.1343/1).  

Buna göre; gerçek kişilerde her bir gerçek kişinin (md.1343/1-a), tüzel kişilerde 

organ sıfatını taşıyan kişilerin (md.1343/1-b), adi şirket yahut adi şirket sayılan kişi 

ve mal topluluklarında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kurallar uyarınca ortakların 

(md.1343/1-c), tüzel kişiliği bulunmadığı kabul edilen donatma iştiraklerinde ortak 

donatanların ve gemi müdürlerin (md.1343/1-d) ve bu kişilerin genel veya özel 

yetkiye sahip temsilcilerinin (md.1343/1-e) kusuru aranacaktır. 

Ayrıca kusurlu davranışlarıyla tüzel kişinin, adi şirketin veya donatma iştirakinin 

sorumluluğu sınırlama hakkının ortadan kalkmasına sebep olanlar, aynı olaydan 

doğan kişisel sorumluluklarını sınırlayamazlar (md.1343/2). 

(4) Kanuni Halefiyet  

1976 Londra Konvansiyonu’nda, sorumluluğunu sınırlama hakkı sahibi kişinin veya 

onun sigortacısının bir fon alacağını fon paylaştırılmadan önce ödemesi halinde, 

ödediği meblağ oranında lehine ödeme yapılan fon alacaklısının konvansiyon 

uyarınca sahip olduğu haklara halef olacağı şeklinde bir kanuni halefiyet hali kabul 

edilmiştir (md.12/2).  

Maddede anılan kişilerden başkaları tarafından böyle bir ödemenin yapılması halinde 

ise bu kişilerin durumu olaya uygulanan ulusal hukuklarda böyle bir halefiyet 

öngörülüp öngörülmediğine bakılarak tespit olunur. Olaya uygulanan hukukun böyle 

bir halefiyete izin vermesi halinde bu kişiler de ödedikleri meblağ oranında lehine 



 100

ödeme yapılan fon alacaklısının konvansiyon uyarınca sahip olduğu haklara halef 

olacaktır (md.12/3). 

Türk hukukunda başkasının borcunu ödeyen kimsenin halefiyet hakkına ilişkin açık 

bir hüküm bulunmamakla birlikte, fon alacaklılarının alacaklarının mümkün 

olduğunca karşılanması açısından tasarıda, bu yönde bir halefiyetin kabulü yoluna 

gidilmiştir (md.1344).  

Böylelikle fona karşı kabul edilmiş bir alacağı fonun paylaştırılmasından önce 

ödeyen kişiler, bu madde gereği sahip oldukları halefiyet hakkına dayanarak 

ödedikleri meblağı fondan talep edebileceklerdir. Konvansiyonun tanıdığı halefiyet 

hakkı fon alacaklısının konvansiyon uyarınca sahip olduğu haklara ilişkin 

olduğundan, fon alacaklısının diğer kişiler ile arasındaki ilişkilerden doğan itiraz ve 

def’iler bu halefiyet hakkından etkilenmez.  

(5) Alacakların Güvencesi  

Kural olarak ayni veya kişisel teminata sahip bir alacak, başka alacaklarla 

paylaştırmaya girdiğinde öncelik kazanır. Fona karşı kabul edilen bir alacak da söz 

konusu alacağın tabi olduğu ulusal hukukta herhangi bir ayni yahut kişisel teminatla 

korunmuş olabilir. Bu durumda teminat altına alınmış alacakların fonun 

paylaştırılması sırasında nasıl ele alınacağı hususunda çeşitli sorunlar ortaya 

çıkacaktır.  

Paylaştırma sırasında çıkabilecek sorunların önlenmesi; ayrıca uygulamada birlik ve 

kolaylık sağlanması amacıyla 1976 Lonra Konvansiyonu’nda, tesis edilen fonun, 

alacaklılar arasında fona karşı kabul edilmiş alacak miktarlarıyla orantılı olarak 

paylaştırılması esası benimsenmiştir (md.12/1).  

Buna uygun olarak tasarıda, ayni ve kişisel teminatların, bağlı olduğu alacağa 

sağladığı önceliklerin fonun paylaştırmasında dikkate alınmayacağı ve alacağın sahip 

olduğu tüm teminatların, söz konusu alacağın fonun tesis edildiği mahkeme 



 101

tarafından fona karşı kabul edilmesi anında sona ereceği hükme bağlanmıştır 

(md.1345).     

(6) Diğer Alacaklar  

1976 Londra Konvansiyonu’nun 9. maddesinde sayılan kişilerden biri veya bunların 

sigortacısı tarafından tesis edilen fon sadece sınırlı sorumluluğa tabi alacakların 

ödemeleri için kullanılabilir (md.11/1). Bu nedenle sınırlı sorumluluğa tabi olmayan 

alacaklar fona karşı ileri sürülemez ve bu alacaklar fondan değil, kişisel sorumluluğa 

gidilerek sorumlunun fon dışında kalan malvarlığından karşılanabilir. 

Tasarıda, 1976 Londra Konvansiyonu uyarınca tesis edilen fonların yalnız sınırlı 

sorumluluğa tabi alacakların ödenmesinde kullanılabileceği ve fon tesisi suretiyle 

sorumluluğunu sınırlayan kişinin diğer alacaklılarının bu fonlara başvurmak suretiyle 

paylaştırmaya katılamayacağı hükme bağlanmıştır (md.1346). 

Maddenin devamında, sorumluluğunu sınırlayan kişinin paylaştırmaya katılamayan 

diğer alacaklılarının, paylaştırma sonrası fonun bir kısmının artması halinde, bu 

bakiyeye karşı takipte bulunabilecekleri kabul edilmiştir. Bakiyeye karşı takipte 

bulunabilecek alacaklılar bizzat fonu tesis edenin alacaklılarıdır. Dolayısıyla fonun 

sorumluluk sigortacısı tarafından tesis edilmesi halinde lehine fon tesis edilen asıl 

borçlunun diğer alacaklıları bu bakiye kısım hakkında takipte bulunamaz.  

(7) Faiz  

1976 Londra Konvansiyonu uyarınca tesis edilen sınırlama fonu, sınırlama meblağı 

ile sorumluluğun doğumuna yol açan olayın gerçekleştiği tarihten fonun tesis edildiği 

tarihe kadar bu meblağa işlemiş olan faizlerin toplamından oluşur (md.11/1). Bu 

nedenle fon tesis edilirken sınırlama meblağına faiz eklenir.  

Konvansiyonda sınırlama meblağına uygulanacak faize ilişkin herhangi bir oran 

belirtilmediği gibi sınırlama fonunun tesisinden sonra faiz işletilip işletilmeyeceği; 

işletilecekse, işletilecek faizin sınırlama fonuyla beraber paylaştırmaya katılıp 

katılmayacağı hususlarına da açıklık getirilmemiştir. Böylelikle bu konularda 
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izlenecek usul, fonun tesisi edildiği devletin ulusal kanunlarına bırakılmış olmaktadır 

(md.14). 

Tasarının faize ilişkin 1347. maddesinde sınırlama meblağına uygulanacak faiz 

oranlarını belirten herhangi bir ifade yer almamakla birlikte, rehinle temin edilmemiş 

alacaklara ticari işlerdeki faiz oranının uygulanacağını kabul eden hükmün (İİK 

md.196/2) uygulanacağı kabul edilebilir. Bu şekilde paylaştırma sonuna kadar 

işletilen faizin ödemeleri, kıyasen uygulanacak İİK md.196/3 gereği asıl alacaklar 

ödendikten sonra fonun bakiyesi üzerinden yapılır. 

Sınırlı sorumluluğun uygulandığı hallerde sorumluluk sınırını aşan alacaklar eksik 

borç haline geldiğinden ve eksik borçlara faiz yürütülemeyeceğinden; fona karşı 

mahkeme tarafından kabul edilen alacakların, konvansiyonda belirtilen sınırları aşan 

kısımlarına faiz işletilemeyeceği kabul edilmiştir (md.1347/1).  

Fonun paylaştırma tamamlanıncaya kadar faiz getirmesi, hem alacaklılar hem de 

sorumlu kişiler lehine olduğu için tasarıda, tesis edilen fonların paylaştırma sonuna 

kadar faiz getiren bir hesapta tutulması zorunluluğu getirilmiştir (md.1347/2). Bu 

durumda, paylaştırma sonuna kadar faiz yürütüleceğine dair hüküm içermeyen banka 

teminat mektupları, sınırlama fonunun tesisini sağlamak açısından kabul edilebilir 

nitelikte olmayacaktır. 

(8) Görevli ve Yetkili Mahkeme  

Konvansiyonda, sınırlama fonunun tesis ve paylaştırılması hakkındaki hükümlerle 

bunlara ilişkin tüm usul hükümleri fonun tesis olunduğu devletin kanunlarına tabi 

kılınmıştır (md.14). Tasarıda, Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen hususlardan 

doğan hukuk davalarının, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari 

dava sayılacağı (md.4/1-a) kabul edildiğinden, fon tesisi de ticari dava niteliğindedir. 

Fon tesisi konusunda, tasarının 5. maddesi uyarınca birden çok asliye ticaret 

mahkemesinin bulunduğu yerlerde münhasıran deniz ticaretine ilişkin davalara 

bakmakla görevlendirilen asliye ticaret mahkemesi, bu mahkemenin bulunmadığı 
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yerlerde asliye ticaret mahkemesi, onun da bulunmadığı yerlerde fonun miktarına 

bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesi görevlidir (md.1348/1).  

Konvansiyonda fonun kural olarak sınırlamaya tabi alacaklardan ötürü ülkesinde 

dava açılan taraf devletin mahkemeleri veya yetkili diğer mercileri nezdinde tesis 

edilebileceği (md.11/1) belirtilmekle birlikte, sınırlama fonunun konvansiyonun 13. 

maddesinin 2. paragrafında sayılan yerlerde de tesis edilebileceği kabul edilmiştir. 

Tasarıda, sicile kayıtlı gemilerde o gemi sicilinin bağlı olduğu mahkeme, sicile 

kayıtlı olmayan Türk gemilerinde gemi sahibinin ikametgahı mahkemesi, yabancı 

gemilerde ise deniz ticareti işlerine bakmakla görevli İstanbul Asliye Ticaret 

Mahkemesi fon tesisi konusunda yetkili kabul edilmiştir (md.1348/2). Yabancı 

gemiler için yapılan yetkilendirmede fon tesisi açısından teminat mektupları ile ilgili 

işlemlerin en rahat şekilde yapılabileceği bankaların genel olarak İstanbul merkezli 

olmaları ve deniz davalarının en çok görüldüğü mahkemenin de İstanbul Asliye 

Ticaret Mahkemesi olması dikkate alınmıştır. 

(9) Yargılama ve Takip Giderleri  

Tasarıda yargılama masraflarına ilişkin talepler sınırlama dışında tutularak, 

yargılama ve takip masrafları için sorumluluğun sınırlanamayacağı kabul edilmiştir. 

Tesis edilen fon, bu giderleri karşılamak için kullanılamaz. Bu giderlerin borçlusu 

bunları ayrıca ödemek zorundadır (md.1349). 

Bir dava ya da takip için yapılan masrafların toplamı ancak yasal süreç 

tamamlandıktan sonra tespit edilebileceğinden; yargılama masrafları için sınırlama 

hakkı tanınması halinde, muhtemel yargılama masraflarının fonun paylaştırılması 

sırasında göz önünde tutulması gerekecektir.  

Yargılama masrafları için sınırlama hakkı tanıyacak şekilde düzenleme yapılması, 

sorumluluğuna gidilen kişi için yargılama masraflarını caydırıcı olmaktan 

çıkaracaktır. Ayrıca sorumlu kişiyi her uyuşmazlığın mahkeme önüne 

getirilmesinden kazançlı çıkmasını sağlayacak şekilde koruyacaktır. 
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Bundan başka, miktarı tam olarak tespit edilemeyen masrafların fondan 

karşılanmasına olanak verilmesi, hem uygulamada pek çok soruna yol açacağı hem 

de zararları garameten fondan karşılanacak alacaklılar aleyhine olacağı için 

yargılama masraflarının sınırlanamayacağının kabulü yerinde olmuştur.  
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SONUÇ 

Kanunlar yürürlüğe girdikleri zamanın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına göre 

düzenlenir. Ancak güncelliklerini kaybetmemeleri için değişen ve gelişen şartlara 

uyum sağlayan ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik değişiklikler 

yapılması gerekir. 

Her geçen gün değişen ve gelişen bir alan olan deniz ticareti, kendisine uygulanan 

hukuku da geliştirmekte ve değiştirmektedir. Bu nedenle kanunlarımızın uluslararası 

hukuk ve uygulama ile uyumlu hale getirilmesi, iç hukukumuz ile uluslararası hukuk 

arasındaki farklılıkların giderilmesi ihtiyacına deniz hukukunun en iyi şekilde cevap 

vermesini sağlayan çözüm tarzı da uluslararası konvansiyonların kabulü ve 

benimsenmesidir. Deniz hukukundaki temel eğilim de uluslararası konvansiyonların 

iç hukuka alınması olmuştur.169 Denizcilik faaliyeti ile ilgili konularda her ülkenin 

aynı kanunu uygulaması ile deniz ticaretinin doğası gereği uluslararası olma niteliği 

anlam kazanacaktır. 

Deniz ticaretinde günün ihtiyaçlarına cevap vermek ve uluslararası alanda deniz 

hukukuna ilişkin yeknesak bir uygulamanın yerleşmesini sağlamak amacıyla yapılan 

çalışmalar sonucunda kabul edilen konvansiyonlara taraf olunması, dünyadaki 

hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip edebilmemize olanak sağlar. Bunun 

doğal sonucu olarak da deniz ticaretinde söz sahibi devletler arasına girmemizin yolu 

açılacaktır.  

Bu nedenle konvansiyona taraf olmamız deniz hukukumuzda sorumluluğun 

sınırlanması alanında önemli bir gelişmedir ve deniz ticaretimizin gelişmesinde 

önemli rol oynayacaktır. Zira dünya çapında yaşanan ekonomik ve teknik 

gelişmelere karşılık veremeyen ayni sorumluluk sistemi, aynı zamanda deniz 

ticaretinde eski gemi ve donanım kullanımını teşvik etmektedir. Bu durumda 

gemiinşa sanayinin gelişimini büyük ölçüde kesintiye uğratacaktır.  

                                                 
169 Kender, Kirlenme, s.227; M. Fehmi Ülgener, Navlun Sözleşmeleri Bakımından Ticaret 
Kanununda Yeni Bir Düzenleme Gereği, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 3, Sayı 1-2; İstanbul, 1998, 
s.21-22.   
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Konvansiyon hükümlerinin iç hukukumuza alınması suretiyle iç hukukumuzun 

uluslararası hukuka uygun hale getirilmesi ile BK md. 55 ile TK md.947 arasındaki 

özel hüküm - genel hüküm tartışması da son bulacaktır.170 

Konvansiyona taraf olmamızın Türk deniz hukuku bakımından önemli sonuçları 

olacaktır. Dolayısıyla iç hukukumuzda deniz ticaretimizin geliştirilmesi ve 

uygulamanın iyileştirilmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılırken, sadece ilgili 

konvansiyonlara atıf yapılmakla yetinilmeyip aynı zamanda mevcut ya da olası 

ihtiyaçları karşılamak amacıyla konvansiyonlarda eksik görülen noktalarda gerekli 

bazı ek düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler yapılırken gerekli 

görülen konularda ihtirazı kayıt konularak ülke çıkarlarımız korunmalıdır. 

Günümüzde deniz hukukunun giderek konvansiyon hukuku niteliği kazandığı 

görülmektedir. Buna bağlı olarak da iç hukukun deniz hukukuna ilişkin 

düzenlemeleri uygulama kanunlarına dönüşmektedir.  

Çalışmamızda öncelikle uluslararası hukuk bakımından donatanın sorumluluğuna 

değinilmiş; ardından deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması hakkındaki 

son konvansiyon olan 1976 Londra Konvansiyonu Türk hukukuna yansımalarının 

ortaya konulabilmesi amacıyla ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Bu bağlamda 1976 Londra Konvansiyonu’nu değiştiren 1996 Protokolü de ele 

alınmıştır. Türkiye’nin anılan konvansiyona taraf oluş süreci incelendikten sonra, 

Türk hukukunun mevcut düzenlemeleri ile konvansiyon düzeni karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilerek 1976 Londra Konvansiyonu’na taraf olunmasının Türk Hukuku 

açısından doğurduğu sonuçlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Son olarak Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı incelenmiş, konvansiyonun nasıl yerine getirildiği ve uygulama 

alanının belirlenmesi açısından ne tür değişikliklerin yapıldığı kanun maddeleriyle 

anlatılmıştır. 

Çalışmanın esaslarından birini oluşturan 1976 Londra Konvansiyonu, kendisinden 

önce kabul edilen 1924 ve 1957 Brüksel Konvansiyonlarında yer alan bazı 

                                                 
170 Ataol, Sorumluluk, s.82. 
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düzenlemeleri değiştirip geliştirdiği gibi, bu konvansiyonlarda yer almayan 

konularda da yeni bazı düzenlemeler getirmiştir.  

Bunların başında sorumluluğu sigorta etmiş olan sigortacıları konvansiyon 

kapsamına alan düzenlemeler gelmektedir. Zira deniz ticaretinin sigortasız olarak 

yapılması düşünülemez. Bu nedenle donatanın sigorta ettirebileceği miktar kadar 

sorumlu olması gerektiği hususu deniz hukukunda sınırlı sorumluluğun kabul 

edilmesindeki sebeplerin başında gelmektedir. Denizcilik sigortaları bakımından 

uluslararası alanda birlik ve denge sağlanması amacıyla 1976 Londra 

Konvansiyonu’nda sigortacılara ilişkin hükümlere de yer verilmiştir.171  

Teorik olarak sınırsız sorumluluğun sigorta edilmesi mümkün değildir. Taşınan risk 

ne kadar yüksek olursa primlerin de o oranda yüksek olacağı düşünülmelidir. 

Sorumluluğun sınırlanması, söz konusu riskleri belirsiz olmaktan çıkararak 

öngörülebilir ve hesaplanabilir hale getirmiştir. Böylelikle zorunlu sigortaların 

maliyeti makul bir seviyeye ineceğinden, sınırsız sorumlulukta olduğu gibi çok 

yüksek meblağlı sorumluluk sigortaları yapılması gerekmez. Bu durumda sigorta 

yükü de katlanılabilir hale gelecek ve navlun ücretleri de fahiş olmayacaktır.172 

Deniz ticareti alanında sorumluluğun sınırlanması sistemlerinin henüz ortaya 

çıkmadığı dönemlerde gemi sahipleri, sınırlanamayan sorumluluğun sigorta 

edilmemesi durumu karşısında, sigorta ile karşılayamayacakları sınırsız sorumluluğu 

yüklenmekteydiler. Bu yükten kurtulabilmek için tek gemi şirketi kurma yollarına 

başvuran gemi sahipleri, böylelikle sorumluluğu karşılayacak mal veya kıymet 

ortaya koymayarak sınırsız sorumluluk karşısında fiili bir muafiyet sahibi olma 

yoluna kavuşabilmekteydiler.173 Sorumluluğun sınırlanması, donataların pratikte 

böyle bir yola başvurmak zorunda kalmalarını önlemek amacına da hizmet eder. 

Donatanın kendi fiil veya ihmalinden kaynaklanan zaradan sorumlu olması 

hakkaniyete ne kadar uygunsa, kendi kusurlu fiil veya ihmalinden kaynaklanmayan 

zarardan sorumlu olması da aynı derecede hakkaniyete aykırıdır. Bu nedenle 
                                                 
171 Kender, Kirlenme, s.224. 
172 Bayamlıoğlu, Konvansiyon, s.131. 
173 Hill, Maritime, s.243. 
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konvansiyonda, sorumluluğun belirli bir meblağla sınırlaması şeklindeki sınırlı 

kişisel sorumluluk sistemi öngörülmüştür.  

Diğer yandan, sorumluluğun fon tesis etmek suretiyle sınırlanması olanağı tanınarak 

sorumluluğun gemi üzerinden fona geçmesi sağlanmıştır. Fonu tesis eden kişi, fon 

dışındaki malvarlığını alacaklıların takibinden kurtaracağı için sınırlı kişisel 

sorumluluk sistemi, fon tesisi ile sınırlı ayni sorumluluğa dönüşmektedir.174  

Sorumluluk meblağının hesaplanmasında ÖÇH ve esnek barem sisteminin kabul 

edilmesi de sorumluluğun sınırlanması konusunda çalışmamızda daha önce 

değindiğimiz bazı sakıncaları gidermek açısından günümüz şartlarında benimsenecek 

en uygun çözüm yolu olmuştur. 

1976 Londra Konvansiyonu sorumluluğun sınırlanması konusunda çok katı bir 

sistem öngörmemiş, bazı konularda taraf devletlere seçim hakkı tanınmıştır. Bunun 

nedeni devletleri konvansiyona katılmaları için teşvik etmektir. Zira devletler, 

konvansiyona taraf olmakla birlikte kendi özel şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun 

gerekli bazı düzenlemeleri de yapabileceklerinden, konvansiyona taraf olmak 

açısından herhangi bir tereddüt yaşamayacaklardır. 

Nitekim çalışmamızda da incelendiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nu değiştirmek 

amacıyla hazırlanan tasarıda bu yönde düzenlemeler bulunmaktadır. 1976 Londra 

Konvansiyonu tasarıda atıf yoluyla benimsenerek sınırlı sorumluluğu düzenleyen TK 

md.948 yürürlükten kaldırılırken; diğer yandan konvansiyonun uygulama alanına 

ilişkin olmak üzere Türk Deniz Hukuku bakımından mevcut ve olası ihtiyaçları 

karşılayacak özel bazı düzelemeler de yapılmıştır.   

Örneğin, konvansiyon hükümlerinin içinde yabancılık unsuru bulunmayan olaylarda 

da uygulanması yolunun açılması ile Türk vatandaşları da konvansiyonun öngördüğü 

sınırlama sisteminden yararlanabilir duruma getirilmiştir. 

                                                 
174 Kender, Kirlenme, s.224-225. 
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Konvansiyona taraf devletler ile hiçbir şekilde bağlantısı olmayan kişilerin dahi Türk 

mahkemeleri önünde talep etmeleri halinde sorumluluklarının sınırlanacağının 

kabulü ile konvansiyonun uluslararası alanda amaçladığı uygulama birliğinin 

sağlanmasına katkıda bulunulmuştur 

Gemiler için denizde hareket etme yerine suda hareket etme özelliği belirleyici unsur 

kabul edilerek, iç su gemileri de deniz ticareti gemileri kapsamına alınmış ve 

konvansiyonun öngördüğü sınırlama sistemi iç su gemileri için de uygulanır hale 

getirilmiştir. 

300 tonilatodan küçük gemiler için konvansiyonda öngörülen sınırlardan daha düşük 

sorumluluk sınırı kabul edilmiştir. Sondaj işleri gemileri içinse, sondaj faaliyetinin 

bünyesinde barındırdığı yüksek risk göz önüne alınarak sorumluluk sınırları 

yükseltilmiştir.  

Liman tesislerine, havuzlarına, seyrüsefere elverişli su yollarına verilen zararlardan 

doğan alacaklara, kamu yararı gözetilerek öncelik tanınmıştır. Ayrıca kılavuzlara da 

sorumluluklarını sınırlama hakkı tanınmış ve bunların sorumluluk sınırları düşük 

tutulmuştur. 

Sorumluluğun sınırlanması fon tesisi şartına bağlanmayarak sorumlu kişilere bu 

haktan faydalanıp faydalanmamak konusunda serbesti tanınmıştır. 

Her ne kadar kirlenme zararları için de sınırlı sorumluluk söz konusu ise de, 

günümüzde kirlenme zararlarının büyük meblağlara ulaşması nedeniyle bu zararlar 

için öngörülen sorumluluk sınırı diğer zararlara göre yükseltilmiştir. 

Görüldüğü üzere Türk Ticaret Kanunu Tasarısı deniz ticareti alanında yaşanan 

gelişmelerin dışında kalmayacak, ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verebilecek şekilde 

hazırlanmaya çalışılmıştır. Hovercraft ve yüzen platformlar gibi düzenleme dışı 

bırakılmış bazı konular bulunmakla birlikte tasarının en kısa zamanda kanunlaşarak 

yürürlüğe girmesi uygulamada yaşanacak sıkıntıları giderecektir. 
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Halihazırda, Türk kanunlarında değişiklik yapan konvansiyonun usulüne uygun 

olarak yürürlüğe girebilmesi ve AY md.90 anlamında kanun hükmü kazanabilmesi 

için TBMM tarafından 1976 Londra Konvansiyonu’nun onaylanmasının uygun 

bulunmasına dair kanun çıkartılması gerekmektedir. Zira konvansiyona taraf ülkeler 

bakımından konvansiyon hükümleri yürürlükte iken, diğer ülkeler açısından TK 

hükümlerinin yürürlükte olması kanunlar ihtilafına yol açmaktadır. İç hukuk 

bakımından da uygulamada pek çok soruna yol açacak bu durumun en kısa sürede 

giderilmesi için en kısa zamanda uygun bulma kanununun çıkartılması ve hazırlanan 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın kanunlaştırılması gerektiği kanaatindeyiz. 
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EK I 
 

Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması Hakkında 
1976 Tarihli Uluslararası Konvansiyon  

Londra, 19 Kasım 1976 
İşbu Konvansiyona taraf olan devletler, 
Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması hakkında yeknesak bazı kaideleri 
bir anlaşma ile tespit etmenin faydasını takdir ederek,  
Bu maksatla bir Konvansiyon akdine karar vermişler ve aşağıdaki hususlarda 
mutabakata varmışlardır: 

BİRİNCİ BÖLÜM: SINIRLAMA HAKKI 
 

Madde 1 
Sorumluluklarını sınırlamaya hakkı olan kişiler 

1- Aşağıda açıklanan anlamda gemi sahipleri ile yardımda bulunanlar, 2 nci maddede 
yazılı alacaklara karşı sorumluluklarını işbu Konvansiyon hükümleri uyarınca 
sınırlayabilirler. 
2- “Gemi sahibi” ifadesi deniz gemisinin sahibinden başka çarterer, donatan ve 
işletenini de ifade eder. 
3- “Yardımda bulunan”dan maksat ise, kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan 
bağlantılı hizmetleri gören kişilerdir. Bu faaliyetler, 2 nci maddenin 1/(d), (e) ve (f) 
bentlerinde yazılı faaliyetleri kapsar. 
4- 2 nci maddede yazılı alacaklardan biri gemi sahibi veya yardımda bulunanın fiil, 
ihmal ve kusurlarından sorumlu olduğu herhangi bir kişiye karşı ileri sürüldüğü 
takdirde bu kişi de işbu Konvansiyonda öngörülen sorumluluk sınırlamasından 
faydalanmak hakkına sahiptir. 
5- Bu Konvansiyonda “gemi sahibinin sorumluluğu”, bizzat gemiye yöneltilen bir 
takipten doğan sorumluluğu da kapsar. 
6- Bu Konvansiyon hükümleri uyarınca sınırlamaya tabi alacaklar bakımından 
sorumluluğu sigorta etmiş bulunan sigortacı, bizzat sigortalı ile aynı ölçüde olmak 
üzere Konvansiyon hükümlerinden faydalanmak hakkına sahiptir. 
7- Sınırlı sorumluluğa dayanılması sorumluluğun kabulü anlamına gelmez. 
 

Madde 2 
Sınırlamaya Tabi Alacaklar 

1- 3 ve 4 üncü maddeler saklı kalmak üzere aşağıdaki alacaklar, sorumluluğun temeli 
ne olursa olsun, sorumluluk sınırlamasına tabidirler: 
a) Gemide veya geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleri ile 
doğrudan ilgili olarak vukubulan ölüm, yaralanma, (liman tesisleri, havuzları, 
seyrüsefere elverişli su yolları ve seyir yardımcı tesislerinin maruz kaldıkları zararlar 
dahil olmak üzere) her türlü eşya ziya ve hasarı ve diğer bütün zararlardan doğan 
alacaklar;  
b) Deniz yolu ile yapılan yük, yolcu ve bagajlarının taşınmasında vaki gecikmeden 
ileri gelen bütün zararlardan doğan alacaklar; 
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c) Sözleşmeden doğmuş olmayan herhangi bir hakkın ihlalinden ileri gelen ve 
geminin işletilmesi yahut kurtarma yardım faaliyetleriyle doğrudan ilgili olarak 
vukubulan diğer bütün zararlardan doğan alacaklar; 
d) Batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin, içinde 
bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması, 
imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar;  
e) Gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden doğan alacaklar; 
f) Sorumlu kişinin bu Konvansiyon hükümleri uyarınca sorumluluğunu 
sınırlayabileceği bir zararı önlemek veya azaltmak için alınan tedbirler ve bu 
tedbirlerin başkaca sebep oldukları zararlar yüzünden sorumlu kişiden başka bir 
kimse tarafından ileri sürülen alacaklar. 
2- 1 inci paragrafta yazılı alacaklar, rücu hakkına veya bir garantiye dayanan, 
sözleşmesel veya sözleşme dışı bir davaya konu olsalar da sorumluluk sınırlamasına 
tabidirler. Şu kadar ki, 1/(d), (e) ve (f) bentleri kapsamına giren alacaklar, sorumlu 
kişi ile akdedilmiş bir sözleşmeden doğan ücrete ilişkin oldukları nisbette sorumluluk 
sınırlamasına tabi değildirler. 

Madde 3 
Sınırlamadan Hariç Bırakılmış Olan Alacaklar 

Bu Konvansiyon hükümleri aşağıdaki alacaklara uygulanmaz: 
a) Kurtarma ve yardım alacakları ile müşterek avarya garame alacakları; 
b) Hidrokarbonlar (Akaryakıtlar) ile kirlenmeden ileri gelen zararlardan sorumluluğa 
dair 29.11.1969 tarihli uluslararası konvansiyon ile yürürlükte olan değişiklik ve 
ekleri anlamında olmak üzere hidrokarbonlarla kirlenmeden ileri gelen zararlardan 
doğan alacaklar; 
c) Nükleer zararlardan sorumluluğun sınırlanmasını düzenleyen veya yasak eden 
bütün uluslararası konvansiyonlar veya ulusal kanunlara tabi alacaklar; 
d) Nükleer gemi sahibine karşı nükleer zararlardan doğan alacaklar; 
e) Gemi sahibi veya yardımda bulunan ile müstahdemleri arasında akdedilmiş hizmet 
sözleşmesini düzenleyen kanun hükümlerine göre gemi sahibi veya yardımda 
bulunanın söz konusu alacaklara karşı sorumluluğunu sınırlamak hakkına sahip 
olmaması veya ancak 6 ncı maddede öngörülenden yüksek bir meblağla 
sınırlayabilmesi halinde gemi sahibi veya yardımda bulunanın, görevleri gemi 
hizmetlerine veya kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin olan müstahdemlerinin 
alacakları ile bunların mirasçılarının, haleflerinin veya bu gibi alacakları ileri 
sürmeye hakkı bulunan diğer kişilerin alacakları. 
 

Madde 4 
Sınırlama Hakkını Kaldıran Hareketler  

Kişisel fiil veya ihmalinden ileri gelen zarara kasden yahut cüretkarane bir şekilde ve 
muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceği şuuru ile sebebiyet vermiş olduğu 
isbat olunan sorumlu kişi sorumluluğunu sınırlama hakkını haiz değildir. 
 

Madde 5 
Alacakların Mahsubu 

Bu Konvansiyon hükümleri gereğince sorumluluğunu sınırlama hakkı bulunan bir 
kimsenin alacaklısına karşı aynı olaydan doğma karşı bir alacağı mevcut olursa, 
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onların bu karşılıklı alacakları birbiri ile mahsup edilir ve Konvansiyon hükümleri 
ancak çıkacak bakiye hakkında uygulanır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM: SINIRLI SORUMLULUK 
 

Madde 6 
Genel Sınırlar 

1- Aynı olaydan doğan ve 7 nci maddede yazılı olanlar dışında kalan alacaklar 
hakkında sorumluluk sınırı aşağıdaki şekilde hesap olunur: 
a) Ölüm ve yaralanmadan ileri gelen alacaklar hakkında: 
i) 500 tonu geçmeyen bir gemi için 333.000 hesap birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek 
olarak ayrıca: 
501  den      3000  tona kadar beher ton için 500 hesap birimi; 
3001  den    30000  tona kadar beher ton için 333 hesap birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 250 hesap birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 167 hesap birimi. 
b) Diğer bütün alacaklar hakkında: 
i) 500 tonu geçmeyen bir gemi için 167.000 hesap birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek 
olarak ayrıca: 
501  den    30000  tona kadar beher ton için 167 hesap birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 125 hesap birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 83 hesap birimi. 
2- 1(a) bendi uyarınca hesaplanan meblağ, bu bentte yazılı alacakları tam olarak 
karşılamaya yetmediği takdirde, 1(b) bendi gereğince hesaplanan meblağ 1(a) 
bendinde yazılı alacakların ödenmeyen bakiyesini karşılamak için kullanılabilir ve 
işbu ödenmemiş bakiye 1(b) bendinde yazılı alacaklarla birlikte garameye katılır. 
3- Ölüm ve yaralanmadan doğan alacakların 2 nci paragraf uyarınca sahip oldukları 
haklara zarar gelmemek kaydıyla Konvansiyonda taraf olan bir devlet ulusal 
kanunlarında liman tesislerine, havuzlarına, seyrüsefere elverişli su yollarına ve seyir 
yardımcı tesislerine verilen zararlardan doğan alacaklara 1(b) bendinde yazılı diğer 
alacaklara nispetle, ulusal kanunlarda öngörüldüğü veçhile, öncelik tanıyabilir. 
4- Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut münhasıran kurtarma ve yardım 
hizmetlerine konu olan gemide veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek 
suretiyle yardımda bulunan her kişinin sorumluluk sınırı, 1500 tonilato esasına göre 
hesaplanır. 
5- Bu Konvansiyon bakımından gemi tonajı, “Gemilerin Ölçülmesine Dair 1969 
tarihli Uluslararası Konvansiyon”un (1) numaralı ekinde gayrısafi gemi tonajının 
ölçülmesi hakkında öngörülen kaideler uyarınca tayin olunur.  
 

Madde 7 
Yolcuların Alacaklarına Uygulanacak Sınırlar 

1- Bir geminin yolcularının ölüm ve yaralanmasından ileri gelen ve aynı olaydan 
doğan alacaklarda gemi sahibinin sorumluluğu, 46.666 hesap biriminin geminin 
resmi belgesinde taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde olunan 
meblağla sınırlıdır, ancak bu meblağ yirmibeş milyon hesap birimini aşamaz. 



 119

2- Bu madde açısından “bir geminin yolcularının ölüm ve yaralanmasından ileri 
gelen alacaklar” sözleri: 
a) Bir yolcu taşıma sözleşmesine dayanarak, veya 
b) Bir navlun sözleşmesine konu olan bir taşıt veya canlı hayvanlara, taşıyanın 
muvafakatıyla refakat etmek suretiyle, 
söz konusu gemide taşınan herhangi bir kişi tarafından veya onun hesabına ileri 
sürülen alacakları ifade eder. 
 

Madde 8 
Hesap Birimi 

1- 6 ve 7 nci maddelerde yazılı hesap birimi, Uluslararası Para Fonu tarafından tarif 
olunan Özel Çekme Hakkı’dır. 6 ve 7 nci maddelerde zikrolunan meblağlar, sınırlı 
sorumluluğun ileri sürüldüğü devletin ulusal parasına çevrilir; çevirme işi sorumluluk 
fonunun tesis olunduğu, ödemenin yapıldığı veya bu devlet kanunları uyarınca eş 
değerde bir teminatın gösterildiği tarihteki ulusal para değerine göre yapılır. 
Konvansiyonda taraf ve Uluslararası Para Fonu’na üye olan bir devletin ulusal 
parasının özel çekme hakkı olarak değeri, Uluslararası Para Fonu tarafından söz 
konusu tarihte kendi iş ve muamelelerinde uygulanan değerlendirme usulüne göre 
tayin olunur. Konvansiyonda taraf olmakla beraber Uluslararası Para Fonu üyesi 
olmayan bir devletin ulusal parasının özel çekme hakkı değeri ise bu devlet 
tarafından tespit edilen tarzda hesap olunur. 
2- Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan ve mevzuatı da 1 inci paragraf 
hükümlerinin uygulanmasına cevaz vermeyen devletler ise Konvansiyonun 
onaylama, kabul, veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imzası sırasında yahut 
onaylama, kabul, tasvip veya katılma sırasında veya bunları takip eden herhangi bir 
zamanda, Konvansiyonda öngörülen ve ülkelerinde uygulanacak olan sorumluluk 
sınırlarının aşağıdaki şekilde tespit edileceğini beyan edebilirler. 
a) 6 ncı maddenin 1(a) bendi hakkında: 
i) 500 tonu geçmeyen bir gemi için 5 milyon para birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek 
olarak ayrıca: 
501  den      3000  tona kadar beher ton için 7500 para birimi; 
3001  den    30000  tona kadar beher ton için 5000 para birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 3750 para birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 2500 para birimi; ve 
b) 6 ncı maddenin 1(b) bendi hakkında: 
i) 500 tonu geçmeyen bir gemi için 2.5 milyon para birimi; 
ii) Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblağa ek 
olarak ayrıca: 
501  den    30000  tona kadar beher ton için 2500 para birimi; 
30001  den    70000  tona kadar beher ton için 1850 para birimi; 
70000  den yukarı beher ton için 1250 para birimi. 
c) 7 nci maddenin 1 nci paragrafı hakkında ise, 375 milyon para birimini aşmamak 
kaydıyla, 700.000 para biriminin geminin resmi belgesinde taşımasına izin verilen 
yolcu sayısı ile çarpılmasından elde edilen meblağ. 
6 ncı maddenin 2 ve 3 üncü paragrafları işbu maddenin 2(a) ve (b) bentlerinde de 
uygulanır. 
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3- 2 nci paragrafta zikrolunan para birimi 900/1000 ayarında altmışbeşbuçuk 
miligram altına tekabül eder. Bu meblağın ulusal paraya çevrilmesi, tahvilin 
vukubulduğu devletin ulusal mevzuatına göre yapılır. 
4- 1 inci paragrafın son cümlesinde zikredilen hesap ile 3 üncü paragrafta sözü edilen 
tahvil işlemleri o tarzda yapılmalıdır ki, Konvansiyonda taraf olan devletin ulusal 
parası ile de, imkan nispetinde, Konvansiyonun 6 ve 7 nci maddelerinde hesap birimi 
ile gösterilen aynı reel değer ifade edilmiş olsun. Taraf devletler Konvansiyonun 
onay, kabul veya tasvibi şartına bağlı olmaksızın imzası esnasında yahut 
Konvansiyonun 16 ncı maddesinde öngörülen evrakın tevdii sırasında ve hesap 
metodlarında veya ulusal paralarının hesap birimi veya para birimi bakımından 
kıymetinde bir değişiklik meydana geldikçe 1 inci paragraf uyarınca hesap 
metodlarını veya 3 üncü paragraf gereğince yapılan tahvil sonuçlarını tevdii merciine 
bildirmekle mükelleftirler.  

 
Madde 9 

Alacaklılar Arasında Garame 
1- 6 ncı madde gereğince tayin edilen sorumluluk sınırları, aynı olaydan doğan ve 
aşağıdaki kişilere karşı ileri sürülen bütün alacakların tümüne uygulanır:  
a) 1 inci maddenin 2 nci paragrafında yazılı kişi veya kişiler ve bunların fiil, ihmal ve 
kusurlarından sorumlu oldukları bütün kişiler; 
b) Gemisinden kurtarma veya yardım hizmetleri ifa eden gemi sahibi ile aynı 
gemiden faaliyet göstermek suretiyle yardımda bulunan veya bulunanlar ve fiil, 
ihmal ve kusurlarından bu kişi veya kişilerin sorumlu oldukları bütün kişiler, 
c) Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut münhasıran kurtarma ve yardım 
hizmetlerine konu olan gemide veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek 
suretiyle yardımda bulunan veya bulunanlar ile bu veya bunların fiil, ihmal ve 
kusurlarından sorumlu bulundukları bütün kişiler. 
2- 7 nci madde gereğince tayin edilen sorumluluk sınırları, 1 inci maddenin 2 nci 
paragrafında yazılı kişi veya kişiler ile bu veya bunların fiil, ihmal ve kusurlarından 
sorumlu bulundukları bütün kişilere karşı 7 nci maddede zikredilen gemi ile ilgili 
olarak ve aynı olaydan doğan alacakların tümüne uygulanır. 

 
Madde 10 

Bir Sınırlama Fonu Tesis Edilmeksizin Sorumluluğun Sınırlanması 
1- 11 inci maddede yazılı sınırlama fonu tesis edilmeden dahi sınırlı sorumluluk ileri 
sürülebilir. Şu kadar ki Konvansiyonda taraf olan bir devlet ulusal mevzuatında, 
sınırlamaya tabi bir alacağın tahsili için mahkemelerinde dava açılması halinde 
sorumlu kişinin ancak bu Konvansiyon hükümlerine uygun olarak sınırlama fonunun 
tesis edilmiş veya sınırlı sorumluluğun dermeyanı anında tesis edilecek olması 
takdirinde sorumluluğunu sınırlamak hakkını ileri sürebileceğini hüküm altına 
alabilir. 
2- Sınırlama fonu tesis edilmeksizin sınırlı sorumluluk ileri sürüldüğü takdirde 12 nci 
madde hükümleri uygulanır. 
3- Bu maddenin tatbiki için gerekli usuli hükümler, ülkesinde dava açılan taraf 
devletin ulusal mevzuatına tabidir. 
 
 



 121

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SINIRLAMA FONU 
 

Madde 11 
Fonun Tesisi 

1- Sorumluluğu ileri sürülebilecek olan her kişi, sınırlamaya tabi alacaklardan ötürü 
ülkesinde dava açılan ve Konvansiyonda taraf olan devletin mahkemeleri veya 
yetkili diğer mercileri nezdinde bir fon tesisi edebilir. Fon, 6 ve 7 nci maddelerin 
mezkur kişinin sorumlu tutulabileceği alacaklara tatbiki kabil olan hükümleri 
uyarınca hesaplanan meblağ ile sorumluluğun doğumuna yol açan olay gününden 
fonun tesisi tarihine kadar işlemiş olan faizlerin toplamından meydana gelir. Bu 
suretle tesis olunan fon ancak, haklarında sınırlı sorumluluk dermeyan edilebilecek 
olan alacakların tediyesinde kullanılabilir. 
2- Fon, tespit olunan meblağın yatırılması yahut fonun tesis olunacağı taraf devletin 
mevzuatı bakımından şayanı kabul ve mahkeme veya yetkili diğer mercilerce yeterli 
sayılacak olan bir teminatın gösterilmesi ile tesis olunabilir. 
3- 9 uncu maddenin 1(a),(b) veya (c) bentleri ile 2 nci paragrafında yazılı kişilerden 
biri veya sigortacısı tarafından tesis olunan fon, bununla mütenazır olarak 1(a),(b) 
veya (c) bentleri ile 2 nci paragrafta yazılı bütün kişiler tarafından tesis edilmiş 
sayılır.   

 
Madde 12 

Fonun Paylaştırılması 
1- 6 ncı maddenin 1, 2 ve 3 üncü paragrafları ile 7 nci madde hükümleri saklı kalmak 
üzere fon alacaklılar arasında fona karşı kabul edilmiş olan alacak miktarlarıyla  
orantılı olarak paylaştırılır. 
2- Bir fon alacağını fon paylaştırılmadan önce ödeyen sorumlu kişi veya sigortacısı, 
lehine ödeme yapılan kişinin bu Konvansiyon gereğince sahip olacağı haklara 
ödediği meblağ nispetinde halef olur. 
3- 2 nci paragrafta öngörülen halefiyet hakkı zikrolunan kişilerden başka kişiler 
tarafından da, olayda tatbiki kabil ulusal kanunun böyle bir halefiyete cevaz verdiği 
ölçüde, tazminat olarak ödedikleri bütün meblağlar hakkında uygulanabilir. 
4- Sorumlu kişi veya diğer herhangi bir kimse, fon paylaştırılmadan önce ödemesi 
halinde 2 ve 3 üncü bentlere göre halefiyet hakkından istifade edeceği bir meblağı 
tazminat olarak kısmen veya tamamen bilahare ödemek zorunda kalacağını ispat 
ederse, fonun tesis olunduğu devletin mahkeme veya yetkili diğer herhangi bir mercii 
mezkur kişinin fona karşı olan haklarını sonradan kullanmasına imkan verecek 
yeterli bir meblağın geçici olarak saklı tutulmasına karar verebilir. 

 
Madde 13 

Başkaca Takip Yapılmaması 
1- 11 inci madde uyarınca bir sınırlama fonu tesis olunduğu takdirde, fon 
alacaklılarından hiçbiri bu alacağına ilişkin olarak sahip olduğu hakları, adına fon 
tesis edilmiş olan kişinin diğer malları üzerinde kullanamaz. 
2- 11 inci madde uyarınca bir sınırlama fonu tesis olunduktan sonra, lehine fon tesis 
edilen kişiye ait olup fona karşı ileri sürülen bir alacaktan dolayı Konvansiyonda 
taraf olan bir devlette haczedilmiş veya üzerine tedbir konmuş herhangi bir gemi ve 
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diğer mallar veya gösterilmiş bulunan teminat mezkur devletin mahkemesi veya 
yetkili diğer merciinin kararı ile serbest bırakılabilir. Sınırlama fonu: 
a) Olayın cereyan ettiği limanda, şayet olay bir liman dışında vukubulmuşsa bunu 
takiben uğranılan limanda; 
b) Ölüm veya yaralanma sebebiyle olana alacaklarda inilecek limanda; 
c) Yük zararlarında boşaltma limanında; veya 
d) Haczin yahut tedbirin konulduğu devlette; 
tesis edilmişse, serbest bırakma kararı her halde verilir. 
3- 1 ve 2 nci paragraf hükümleri ancak alacaklının sınırlama fonunu idare eden 
mahkemede fona karşı bir alacak dermeyan edilebilmesi ve fonun da mezkur alacak 
bakımından fiilen kabili tasarruf ve transferin serbest olması halinde uygulanır.     

 
Madde 14 

Uygulanacak Kanun 
Bu bölüm hükümleri saklı kalmak üzere, sınırlama fonunun tesis ve tevzii 
hakkındaki hükümlerle bu konulara ilişkin bilcümle usul hükümleri fonun tesis 
olunduğu taraf devletin kanunlarına tabidir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: UYGULAMA ALANI 

 
Madde 15 

Uygulama Alanı 
1- İşbu Konvansiyon, 1 inci maddede zikredilen bir kişinin taraf bir devletin 
mahkemesi önünde sorumluluğunu sınırlamak, mahcuz veya tedbir konmuş bir gemi 
veya diğer herhangi bir malı yahut mezkur devlet makamlarına verilmiş olan bir 
teminatı serbest bıraktırmak istediği her halde uygulanır. Şu kadar ki taraf her devlet 
1 inci maddede zikrolunan ve mahkemeleri huzurunda işbu Konvansiyon 
hükümlerine istinat edildiği anda mutad ikametgah veya iş merkezi taraf devletlerden 
birinde bulunmayan yahut ileri sürdüğü sorumluluğunu sınırlamak hakkı ile ilgili 
veya serbest bırakılmasını sağlamak istediği gemisi yukarıda zikredilen tarihte taraf 
bir devletin bayrağını taşımayan bütün kişileri bu Konvansiyonun uygulanmasından 
kısmen veya tamamen hariç bırakmak hakkına sahiptir. 
2- Konvansiyonda taraf olan bir devlet ulusal mevzuatına koyacağı sarih bir hükümle 
sorumluluğu sınırlama sistemini: 
a) Kendi mevzuatı gereğince iç sularda seyre tahsis edilmiş olan gemilere; 
b) 300 tonilatodan küçük gemilere; 
uygulamayı kabul edebilir. 
Bu paragrafta öngörülen seçim hakkını kullanan taraf devlet, ulusal mevzuatında 
kabul edilen sorumluluk sınırlarını veya böyle bir sınır öngörülmediğini tevdi 
merciine bildirir. 
3- Konvansiyona taraf olan bir devlet ulusal mevzuatına koyacağı sarih bir hükümle, 
diğer taraf devletlerin vatandaşı olan kişilerin hiçbir suretle menfaatdar 
bulunmadıkları olaylardan doğan alacaklara sorumluluğu sınırlama sisteminin tatbik 
edileceğini kabul edebilir. 
4- Taraf bir devletin mahkemeleri işbu Konvansiyon hükümlerini sondaj işleri için 
inşa veya buna elverişli hale getirilmiş olup da bu işlerde kullanılan gemilere: 
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a) Mezkur devletin ulusal mevzuatında Konvansiyonun 6 ncı maddesinde 
öngörülenden daha yüksek bir sorumluluk sınırı kabul etmiş olması, 
b) Mezkur devletin bu gemilere uygulanacak bir sorumluluk sistemini tespit eden 
uluslararası bir konvansiyona taraf olması; 
halinde uygulamazlar. 
Yukarıdaki (a) bendinin tatbiki halinde bu devlet keyfiyetten tevdi merciini haberdar 
eder. 
5- İşbu Konvansiyon: 
a) Hava yastıklı vasıtalara; 
b) Denizin dibinde veya daha altında bulunan tabi kaynakların araştırma ve 
işletilmesine tahsis edilmiş olan yüzen platformlara; 
uygulanmaz.  

 
BEŞİNCİ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER 

 
Madde 16 

İmza, Onaylama ve Katılma 
1- İşbu Konvansiyon, Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Teşkilatı (bundan böyle 
“Teşkilat” diye anılacaktır) merkezinde 1 Şubat 1977 tarihine kadar bütün devletlerin 
imzasına, bundan sonra da katılmasına açık bulunacaktır. 
2- Her devlet bu Konvansiyona: 
a) Onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imza etmekle; 
b) Onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olarak imza ettikten sonra onaylamak, kabul 
veya tasvip etmekle; veya 
c) Katılmakla, taraf olunabilir. 
3- Onaylama, kabul, tasvip veya katılma usulüne uygun bir belgenin Teşkilat Genel 
Sekreterliği’ne (bundan böyle “Genel Sekreterlik” diye anılacaktır) tevdii suretiyle 
olur. 
 

Madde 17 
Yürürlüğe Girme 

1- İşbu Konvansiyon, oniki devletin onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın 
imza ettiği yahut onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini tevdi eylediği tarihten bir 
yıllık sürenin dolmasını takip eden ayın birinci günü yürürlüğe girer. 
2- Bu Konvansiyonun yürürlüğe girmesi için gerekli şartların yerine getirilmesini 
müteakip ve fakat yürürlüğe gireceği tarihten önce onay, kabul, tasvip veya katılma 
belgesini tevdi eden yahut Konvansiyonu onay, kabul veya tasvip şartına bağlı 
olmaksızın imza eden bir devlet için onay, kabul, tasvip veya katılma işlemi yahut 
onay, kabul veya tasvip şartına bağlı olmaksızın imza hususu Konvansiyonun 
yürürlüğe girdiği tarihte yahut, daha sonra olması kaydıyla, imza veya belgenin 
tevdii tarihinden itibaren 90 ıncı günü takip eden ayın 1 inci günü hüküm ifade eder. 
3- Konvansiyon, daha sonra taraf olan devletler için, belgelerini tevdii ettikleri  
tarihten itibaren 90 günlük bir sürenin dolmasını takip eden ayın 1 inci günü 
yürürlüğe girer. 
4- İşbu Konvansiyon, onu onaylayan, kabul veya tasvip eden yahut ona katılan 
devletler arasındaki münasabetlerde, Deniz Gemileri Sahiplerinin Sorumluluklarının 
Sınırlandırılmasına dair 10 Ekim 1957’de Brüksel’de akdolunan konvansiyon ile 
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Deniz Gemileri Sahiplerinin Sorumluluklarının Sınırlandırılmasına dair Bazı 
Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında 25 Ağustos 1924 tarihinde Brüksel’de imzalanan 
uluslararası konvansiyonları yürürlükten kaldırarak onların yerine geçer. 
 

Madde 18 
İhtirazı Kayıtlar 

1- Her devlet bu Konvansiyonu imza, onaylama, kabul, tasvip veya ona katılma 
sırasında 2 nci maddenin 1(d) ve (e) bentlerini tatbik etmemek hakkını saklı tutabilir. 
Konvansiyonun esasına ilişkin bir mesele hakkında başkaca bir ihtirazı kayıt 
dermeyanı caiz değildir 
2- İmza esnasında ileri sürülen ihtirazı kayıtların onaylama, kabul veya tasvip 
sırasında teyit edilmesi lazımdır. 
3- Bu konvansiyona karsı ihtirazı kayıt ileri sürmüş olan her devlet, Genel 
Sekreterliğe yapacağı bir ihbarla ondan her zaman rücu edebilir. İşbu rücu, ihbarın 
alındığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Yapılan ihbarda ihtirazı kayıttan rücuun 
hüküm ifade edeceği bir tarih açık ve kesin olarak tespit edilmiş olup da bu, ihbarın 
Genel Sekreterlikçe alınmasından sonraki bir tarihe isabet ederse, rücu bu tarihte 
hüküm ifade eder. 
 

Madde 19 
Feshi İhbar 

1- Taraflardan her biri, kendisi hakkında yürürlüğe girdiği tarihten bir sene sonra her 
zaman Konvansiyonun feshini ihbar edebilir. 
2- Feshi ihbar, bu husustaki evrakın Genel Sekreterliğe tevdii suretiyle olur. 
3- Feshi ihbar, bu husustaki evrakın tevdii tarihinden itibaren bir senelik müddetin 
geçmesini takip eden ayın 1 inci günü veya belgede belirtilebilecek olan daha uzun 
bir sürenin dolması ile hüküm ifade eder. 
 

Madde 20 
Gözden Geçirme ve Değiştirme 

1- Teşkilat, Konvansiyonun gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi maksadıyla bir 
konferansı toplantıya çağırabilir. 
2- Taraflardan en az üçte birinin talebi üzerine Teşkilat taraf devletleri 
Konvansiyonun gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi bir konferansa davet eder. 
3- İşbu Konvansiyona ait bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra tevdi edilen onay, 
kabul, tasvip veya katılma belgesi, aksine bir hükmü ihtiva etmedikçe, 
Konvansiyonun muaddel metnine muzaf sayılır. 
 

Madde 21 
Sorumluluk Sınırları Miktarlarının ve Hesap veya Para Birimlerinin Değiştirilmesi 

1- 20 nci madde hükümlerine bakılmaksızın teşkilat bu maddenin 2 ve 3 üncü 
paragrafları uyarınca yalnız 6 ve 7 nci maddeler ile 8 nci maddenin 2 nci 
paragrafında tespit edilmiş olan meblağları değiştirmek yahut 8 inci maddenin 1 ve 2 
nci paragraflarında tarif olunan iki birimden biri veya her ikisi yerine başka birimleri 
ikame etmek üzere bir konferansı toplantıya davet edebilir. Değişiklik meblağlarda 
ancak reel değerlerinde hissedilir bir değişikliği takiben yapılabilir. 
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2- Taraf devletlerin en az dörtte birinin talebi üzerine Teşkilat konferansı toplantıya 
davet eder. 
 3- Meblağların değiştirilmesine veya birimlerin yerine başka birimlerin ikamesine 
konferansta hazır bulunan ve oy kullanan taraf devletlerin üçte iki çoğunluğu ile 
karar verilir. 
4- Bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini 
tevdi eden her devlet konvansiyonu bu değiştirilmiş şekli ile uygular. 
 

Madde 22 
Tevdi Yeri 

1- İşbu Konvansiyon Genel Sekreterliğe tevdi olunacaktır. 
2- Genel Sekreterlik: 
a) Bu Konvansiyonun tasdikli suretlerini, Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun 
Sınırlanması hakkındaki Konferansa davet edilmiş olan devletlerle Konvansiyona 
katılan diğer bütün devletlerle gönderecektir. 
b) Konvansiyonu imza veya ona iltihak etmiş olan bütün devletlere aşağıdaki 
hususları bildirecektir; 
i)  her yeni imza ile bütün belge tevdilerini ve bunlarda yer alan ihtirazi kayıtları, 
imza ve tevdi tarihlerini, 
ii) Konvansiyon ve her değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi, 
iii) Konvansiyona dair her feshi ihbarı ve bunun hüküm ifade edeceği tarihi, 
iv) 20 ve 21 inci madde uyarınca kabul edilen değişiklikleri, 
v) Konvansiyonun herhangi bir maddesinde emredilen bilcümle muhaberatı. 
3- Genel Sekreterlik, Konvansiyon yürürlüğe girer girmez tasdikli bir suretini 
Birleşmiş Milletler Statüsü’nün 102 nci maddesi gereğince tescil ve ilan edilmek 
üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne gönderecektir. 
 

Madde 23 
Kullanılan Diller 

İşbu Konvansiyon tek bir orijinal nüshada İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça 
olarak kaleme alınmıştır. Bütün metinler aynı derecede geçerlidir. 
Bindokuzyüzyetmişaltı yılı Kasım ayının ondokuzunda Londra’da akdolunmuştur. 
İşbu hususu tasdik sadedinde, bu maksatla usulüne uygun olarak yetkili kılınmış 
aşağıdaki imza sahipleri bu Konvansiyonu imza etmişlerdir. 
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EK II        
 
Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability 

for Maritime Claims of 19 November 1976 
(London, 2 May 1996) 

 
THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, 
 
CONSIDERING that it is desirable to amend the Convention on Limitation of 
Liability for Maritime Claims, done at London on 19 November 1976, to provide for 
enhanced comper-nsation and to establish a simplified procedure for updating the 
limitation amounts, 
 
HAVE AGREED as follows: 

Article 1 
For the purposes of this Protocol: 
1- “Convention” means the Convention on Lİmitation of  Liability for Maritime 
Claims, 1976. 
2- “Oganization” means the International Maritime Organization. 
3- “Secretary-General” means the Secretary-General of the Organization. 

 
Article 2 

Article 3, subparagraph (a) of the Convention is replaced by the following text: 
(a) claims for the salvage, including, if applicable, any claim for special 
compensation under Article 14 of the International Convention on salvage 1989, As 
amended, or contribution in general average; 
 

Article 3 
Article 6, paragraph 1 of teh Convention is replaced by the following text: 
1. The limits of liability for claims other than those mentioned in article 7, arising on 
any distinct occasion, shall be calculated as follows: 
(a) in respect of claims for loss of life or personal injury, 
(i) 2 million Units of Account for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons, 
(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amount in addition to 
that mentioned in (i): 
for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 800 Units of Account; 
for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 600 Units of Account; and 
for each ton in excess of 70,000 tons, 400 Units of Account, 
(b) in respect of other claims, 
(i) 1 million Units of Account for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons, 
(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amount in addition to 
that mentioned in (i): 
for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 400 Units of Account; 
for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 300 Units of Account; and 
for each ton in excess of 70,000 tons, 200 Units of Account. 
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Article 4 
Article 7, paragraph 1 of the Convention is replaced by the following text: 
1. In respect of claims arising on any distinct occasion fopr loss of life or pesonal 
injury to passengers of a ship, the limit of liability of teh shipowner thereof shall be 
an amount of 175,000 Units of Account multiplied by the number of passengers 
which the ship is authorized to carry according to the ship’s certificate. 
 

Article 5 
Article 8, paragraph 2 of the Convention is replaced by the following text: 
2. Nevertheless, those States which are not members of International Monetary Fond 
and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 1 may, 
at the time of signature without reservation as to ratification, acceptance or approval 
or at the time of ratification, acceptance, approval or accession or at any time 
thereafter, declare that the limits of liability provided for in this Convention to be 
applied in their territories shall be fixed as follows: 
(a) in respect of Article 6, paragraph 1(a), at an amount of 
(i) 30 million monetary units for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons; 
(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof the following amount in addition to 
that mentioned in (i): 
for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 12,000 monetary units; 
for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 9,000 monetary units; and 
for each ton in excess of 70,000 tons, 6,000 monetary units; and 
(b) in respect of Article 6, paragraph 1(b), at the amount of 
(i) 15 million monetary units for a ship with a tonnage not exceeding 2,000 tons; 
(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amount in addition to 
that mentioned in (i): 
for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 6,000 monetary units; 
for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 4,500 monetary units; and 
for each ton in excess of 70,000 tons, 3,000 monetary units; and 
(c) in respect of Article 7, paragraph 1, at an amount of 2,625,000 monetary units 
multiplied by the number of passengers which the ship is authorized to carry 
according to its certificate. 
Paragraphs 2 and 3 of Article 6 apply correspondingly to subparagraphs (a) and (b) 
of this paragraph. 
 

Article 6 
The following text is added as paragraph 3bis in Article 15 of the Convention: 
3bis Notwithstanding the limit of liability prescribed in paragraph 1 of Article 7, a 
State Party may regulate by specific provisions of national law the system of liability 
to be applied to claims for loss of life or personal injury to passengers of a ship, 
provided that the limit of liability is not lower than that prescribed in paragraph 1 of 
Article 7. A State Party which makes use of the option provided for in this paragraph 
shall inform the Secretary-General of the limits of liability adopted or of the fact that 
there are none.  
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Article 7 
Article 18, paragraph 1 of the Convention is replaced by the following text: 
1. Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or 
accession, or at any time thereafter, reserve the right: 
(a) to exclude the application of Article 2, paragraphs 1(d) and (e); 
(b) to exclude claims for damage within the meaning of the International Convention 
on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of 
Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 or of any amendment or protocol 
thereto. 
No other reservations shall be admissible to teh substantive provisions of this 
Convention. 
 

Article 8 
Amendment of limits 

1. Upon the request of at least one half, but in no case less than six, of the States 
Parties to this Protocol, any proposal to amend the limits spcified in Article 6, 
paragraph 1, Article 7, paragraph 1 and Article 8, paragraph 2 of the Convention as 
amended by this Protocol shall be circulated by the SEcretary-General to all 
members of the Organization and to all Contracting States. 
2. Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal 
Committee of the organization (the Legal Committee) for consideration at a date at 
least siz months after the date of its circulation. 
3. All Contacting States to the Convention as amended by this Protocol, whether or 
not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings 
of the Legal Committee for the consideration and adoption af amendments. 
4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majorıty of the Contracting States to 
the Convention as amended by this Protocol present and voting in the Legal 
Committee expanded as provided for in paragraph 3, on condition that at least one 
half of the Contracting States to the Convention as amended by this Protocol shall be 
present at the time of voting. 
5. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take 
into account the experience of incidents and, in particular, the amount of damage 
resulting thereform, changes in the monetary values and effect of the proposed 
amendment on the cost of insurance. 
6. (a) No amendments of the limits under the Article may be considered less than 
five years from the date on which this Protocol was opened for signature nor less 
than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this 
Article. 
(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the 
limit laid down in the Convention as amenden by this Protocol increased by six 
percent per year calculated on a compound basis from the date on which this 
Protocol was opened for signature. 
(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to the 
limit laid down in the Convention as amended by this Protocol multiplied by three. 
7. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 shall be notifiedby the 
Organization to all Contacting States. The Amendment shall be deemed to have been 
accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification, 
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unless within that period not less than one-fourth of the States that were Contracting 
States at the time of the adoption of the amendment have communicated to the 
Secretary-General that they do not accept the amendment, in which case the 
amendment is rejected and shall have no effect. 
8. Any amendment deemed have been accepted in accordance with paragraph 7 shall 
enter into force eighteenmonths after its acceptance. 
9. All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce 
this Protocol in accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 12 at least six months 
before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when 
amendment enters into force.  
10. When an amendment has been adopted but the eighteen-month period for its 
acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during 
that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which 
becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which 
has been accepted in accordance with paragraph 7. In the cases referred to in this 
paragraph, a state becomes bound by an amendment when that amendment enters 
into force, or when this Protocol enters into force for that State, if later. 
 

Article 9 
1. The Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this Protocol, be 
read and interpreted together as one single instrument. 
2. A State which is party to this Protocol but not a Party to the Convention shall be 
bound by the Provisions of the Convention as amended by this Protocol in relatiopn 
to other States Parties hereto, but shall not be bound by the provisions of the 
Convention in relation to States Parties only to the Convention. 
3. The Convention as amended by this Protocol shall apply only to claims arising out 
of occurances which take place after the entry into force for each State of this 
Protocol. 
4. Nothing in this Protocol shall affect the obligations of a State which is a Party both 
to the Convention and to this Protocol with respect to a State which is a Party to the 
Convention but not a Party to this Protocol. 
 

FINAL CLAUSES 
 

Article 10 
Signature, ratification, acceptance, approval and accession 

1. This Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Organization 
from 1 October 1996 to 30 September 1977 by all States. 
2. Any State may Express its concent to be bound by this Protocol by: 
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or 
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval followed by ratification, 
acceptance or approval; or 
(c) Accession. 
3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of 
an instrument to that effect with the Secretary-General.  
4. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after 
the entry into force of an amendment to the Convention as amended by this Protocol 
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shall be deemed to apply to the Convention so amended, as modified by such 
amendment. 
 

Article 11 
Entry into force 

1. This protocol shall enter into force ninety days following the date on which ten 
States have expressed their concent to be bound by it. 
2. For any State which expresses its concent to be bound by this Protocol after the 
conditions in paragraph 1 for entry into force have been met, this Protocol shall enter 
into force ninety days following the date of expression of such concent. 
 

Article 12 
Denunciation 

1. This Protocol may be denounced by any State Party at any time after the date on 
which it enters into force for that State Party. 
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation 
with the Secretary-General. 
3. A denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be 
specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-
General. 
4. As between the States Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the 
Convention in accordance with Article 19 thereof shall not be construted in any way 
as a denunciation of the Convention as amended by this Protocol.  
 

Article 13 
Revision and amendment 

1. A conference for the purpose of revising or amending this Protocol may be 
convened by the Organization. 
2. The Organization shall convene a conference of Contracting States to this Protocol 
for revising or amending it at the request of not less than one-third of the Contracting 
States. 
 

Article 14 
Depositary 

1. This protocol and any amendments adopted under Article 8 shall be deposited with 
the Secretary-General. 
2. The Secretary-General shall: 
(a) inform all States which have signed or acceded to this Protocol of: 
(i) each new signature or deposit of an instrument together with the date thereof; 
(ii) each declaration and communication under Article 8, paragraph 2 of the 
Convention as amended by this Protocol, and article 8, paragraph 4 of the 
Convention; 
(iii) the date of entry into force of this Protocol; 
(iv) any proposal to amend limits which has been made in accordance with Article 8, 
paragraph 1;   
(v) any amendment which has been adopted in accordance with Article 8, paragraph 
4; 
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(vi) any amendment deemed to have been accepted under Article 8, paragraph 7, 
together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance 
with paragraphs 8 and 9 of that Article; 
(vii) the deposit of any instrument of denunciation of this protocol together with the 
date of the deposit and the date on which it takes effect; 
(b) transmit certified true coppies of this Protocol to all Signatory States and to all 
States which accede to this Protocol. 
3. As soon as this Protocol enters into force, the text shall be transmitted by the 
Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and 
publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. 
 

Article 15 
Languages 

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. 
 
DONE at London this second day of May one thousand nine hundred and ninety-six. 
 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective 
Governments for that purpose, have signed this Protocol. 
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EK III 
 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 
Beşinci Kitap 
Yedinci Kısım 

 
Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararlarının Tazmini 

A) Deniz alacaklarına karşı sorumluluğun sınırlanması 
 
I- Kural 
Madde 1328 - (1) Deniz alacaklarından doğan sorumluluk, 19/11/1976 tarihli “Deniz 
Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşme” ile 
bu Sözleşmeyi değiştiren 2/5/1996 tarihli Protokol veya onun yerine geçmek üzere 
hazırlanarak Türkiye Cumhuruyeti tarafından kabul edilen uluslararası sözleşmelere 
göre sınırlanabilir. 
(2) 1976 tarihli Sözleşmenin 20 ve 21 inci maddeleri ile 1996 tarihli Protokolün 8 
inci maddesi uyarınca yapılacak gözden geçirmelerin ve değişikliklerin, Türkiye 
Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, bu madde, anılan 
gözden geçirmeyi ve değişiklikleri de içine alacak şekilde uygulanır. 
 
II- Yabancılık unsuru taşıyan haller 
Madde 1329 - (1) 1328 inci madde, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası anlamında yabancılık 
unsuru taşımayan hallerde de uygulanır. 
 
III- Uygulama alanının genişletilmesi 
Madde 1330 - (1) 1328 inci madde, aşağıdaki hallerde de uygulanır: 
a)1976 tarihli sözleşmenin 15 inci maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesinde 
sayılan kişiler, bir Türk mahkemesinde sorumluluklarını sınırlamak istediklerinde; 
b) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafının (a) bendinde 
sayılan gemiler hakkında; 
c) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafının (b) bendinde 
sayılan gemiler hakkında, 1332 nci maddede öngörülen sınırlar dahilinde;  
d) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin dördüncü paragrafında sayılan 
gemiler hakkında, 1333 üncü maddede öngörülen sınırlar dahilinde.  
(2) Alacaklı, birinci fıkranın (a) bendinde söz konusu olan kişinin ülkesinde 
sorumluluğun sınırlanmasının caiz olmadığını ispat ederse, sorumluluk Türkiye’de 
sınırlanamaz. Alacaklı o kişinin ülkesinde 1976 tarihli Sözleşmeye göre daha yüksek 
bir sorumluluk sınırının uygulandığını ispat ederse, 1976 tarihli Sözleşme, o yüksek 
sınır esas alınarak uygulanır. 
 
IV- Sözleşmenin uygulanmayacağı alacaklar 
Madde 1331 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve 
(e) bentleri ile 3 üncü maddesinde sayılan alacaklara karşı sorumluluk 
sınırlandırılamaz. 
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V- 300 tonilatodan küçük gemiler 
Madde 1332 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin ikinci paragrafının (b) 
bendinde sayılan gemiler için, aynı sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci 
paragrafının (b) bendi uyarınca hesaplanacak sorumluluk sınırı 83.500 Özel Çekme 
Hakkıdır. Diğer hallerde, 1976 tarihli Sözleşmenin öngördüğü sorumluluk sınırları 
geçerlidir. 
 
VI- Sondaj işlemi gemileri 
Madde 1333 - (1) Sınırlamaya esas olan alacağın, geminin sondaj işlemi için 
kullanılmak üzere sondaj yerinde bulunduğu sırada doğmuş olması şartıyla, 1976 
tarihli Sözleşmenin 15 inci maddesinin dördüncü paragrafında sayılan gemiler 
hakkında aşağıdaki sorumluluk sınırları uygulanır; 
a) 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci paragrafının (a) bendinde 
sayılan alacaklar için 32.000.000 Özel Çekme Hakkı, 
b)  1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci paragrafının (b) bendinde 
sayılan alacaklar için 20.000.000 Özel Çekme Hakkı. 
 
VII- Öncelik 
Madde 1334 - (1) ölüm ve yaralanmadan doğan alacakların, 1976 tarihli Sözleşmenin 
6 ncı maddesinin ikinci paragrafı uyarınca haiz oldukları haklara halel gelmemek 
kaydıyla, aynı maddenin üçüncü paragrafında sayılan alacaklar, birinci paragrafının 
(b) bendinde yazılı diğer alacaklara oranla önceliklidir. 
(2) Bu öncelik, paylaştırmada aşağıdaki sıra izlenerek gerçekleştirilir: 
a) 1976 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci paragrafının (b) bendinde 
sayılan alacaklarla, ikinci paragrafında yazılı alacakların arasındaki paylaştırma oranı 
belirlenir, 
b) Bu oranlara göre, ikinci paragrafta yazılı alacaklara düşen paylar belirlenir, 
c) Fondan, bu paylar ve üçüncü paragrafta sayılan öncelikli alacaklar ödenir, 
d) Bakiyeden, birinci paragrafın (b) bendinde yazılı diğer alacaklar ödenir, 
e) Fon, ikinci pragrafta yazılı alcaklara düşen payları ve üçüncü paragrafta yazılı 
öncelikli alacakları karşılamaya yetmezse, fonun tamamı bu alacaklıların arasında 
garameten paylaştırılır. 
 
VIII- Fon kurmadan sorumluluğun sınırlanması 
Madde 1335 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 10 uncu maddesi uyarınca, fon 
kurulmadan da sorumluluğu sınırlama hakkı ileri sürülebilir. 
 
B) Petrol Kirliliği Zararları Hakkında Özel Hükümler  
          
I- Kural 
Madde 1336 - (1) 27/11/1992 tarihli, aşağıda 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi 
diye anılacak “Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili 
Uluslararası Sözleşme”nin I inci maddesinin altıncı paragrafında tanımlanan 
“kirlenme zararları” hakkında bu Sözleşme ve 27/11/1992 tarihli “Petrol Kirliliği 
Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması İle İlgili Uluslararası 
Sözleşme” hükümleri uygulanır. Bu Sözleşmenin doğrudan veya bu Kanun uyarınca 
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uygulandıkları hallerde, mevzuatın, bu sözleşmelerde düzenlenen hususlara ilişkin 
diğer hükümleri uygulanmaz. 
(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin Nihai Maddelerinin 14 ve 15 inci 
maddeleri ile 1992 Fon Sözleşmesi Nihai Maddelerinin 32 ve 33 üncü maddeleri 
uyarınca yapılacak gözden geçirmelerin ve değişikliklerin Türkiye Cumhuriyeti 
bakımından yürürlüğe girdikleri tarihten başlayarak, bu madde, anılan gözden 
geçirme ve değişiklikleri de içine alacak şekilde uygulanır. 
 
II- Yabancılık unsuru taşımayan haller 
Madde 1337 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk ve Fon Sözleşmeleri, 2675 sayılı 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 
birinci fıkrası anlamında yabancılık unsuru taşımayan hallerde de uygulanır. 
 
III- Uygulama alanının genişletilmesi 
Madde 1338 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı 
paragrafında tanımlanan bir “kirlenme zararı”, aynı Sözleşmenin III üncü maddesinin 
dördüncü paragrafında sayılan kişilerden başkalarına karşı ileri sürülürse, bu kişiler 
sorumluluklarını, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin kıyasen 
uygulanması suretiyle sınırlayabilirler. Sorumluluk sınırının hesabında, aynı 
Sözleşmenin I inci maddesinin altıncı paragrafında tanımlanan geminin tonajı esas 
alınır. 
(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı paragrafının (a) 
bendinde tanımlanan bir “kirlenme zararı”, aynı Sözleşmenin II nci maddesinin (a) 
bendinde belirlenen yerlerin dışında meydana gelmişse, sorumlu tutulan kişi, 
sorumluluğunu, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin kıyasen 
uygulanması suretiyle sınırlayabilir. 
(3) Önceki iki fıkra uyarınca sorumlu tutulan kişi, 1992 tarihli Sorumluluk 
Sözleşmesinin VII nci maddesinin sekizinci paragrafında tanımlanan türde bir sigorta 
yaptırmışsa, aynı Sözleşmenin VII nci ve VIII inci maddeleri kıyasen uygulanır. 
(4) Bu maddeye göre tesis edilen fon, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin 
doğrudan uygulanması suretiyle kurulabilecek bir fondan bağımsızdır. 
 
IV- Bildirim ve müdahale 
Madde 1339 - (1) 1992 tarihli Fon Sözleşmesinin 7 nci maddesinin dördüncü ve 
altıncı paragraflarına dayanarak “1992 Uluslararası Petrol Kirliliğinden Doğan 
Zararları Tazminat Fonu”nun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
49 uncu maddesi uyarınca bildirim üzerine veya aynı Kanunun 53 üncü maddesi 
uyarınca müdahale yoluyla davaya katılması için, bu istemini içeren bir dilekçeyi 
mahkemeye vermesi yeterlidir; ayrıca mahkemenin veya tarafların kabulü veya onayı 
aranmaz. 
 
V- Yabancı hukukun uygulanması ve tenfiz 
Madde 1340 - (1) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin I inci maddesinin altıncı 
paragrafının (a) bendinde tanımlanan bir “kirlenme zararı”; 
a) Aynı Sözleşmenin II nci maddesinin (a) bendinde belirlenen yerlerin dışında 
meydana gelmişse ve 
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b) Aynı Sözleşmeye taraf olan bir ülkenin bayrağını taşıyan bir gemiden 
kaynaklanmışsa ve 
c) Türkiye’de dava yoluyla ileri sürülmüşse, 
2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca 
uygulanacak yabancı hukukun, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine aykırı olan 
hükümleri uygulanmaz. Böyle bir halde, 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi 
doğrudan geçerli olur. 
(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesine taraf olmayan bir ülkenin 
mahkemelerinden verilmiş bir ilamın, Sözleşme hükümlerini ihlal ettiği ölçüde 
Türkiye’de tenfizine karar verilemez.  
 
C) 1976 ve 1992 tarihli Sözleşmelere ilişkin ortak hükümler 
 
I- Kılavuzlar için sorumluluk sınırı 
Madde 1341 - (1) 1976 tarihli Sözleşmede belirlenen sorumluluk sınırları, 
kılavuzlara doğrudan yöneltilen bütün istemler için toplam 1.500 Özel Çekme 
Hakkıdır. 
(2) 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin III üncü maddesinin beşinci paragrafına 
göre malik tarafından kılavuza yöneltilebilecek rücu istemlerinde sorumluluk sınırı 
toplam 1.500 Özel Çekme Hakkıdır. 
(3) Bu maddenin uygulanmasında kılavuz terimi, gemide veya herhangi başka bir 
yerden gemiye kılavuzluk hizmeti veren kişiyi veya kişileri ve bu kişi veya kişilerin 
fiillerinden sorumlu olan bütün gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 
 
II- Kişisel sorumlulukta fon kurulması 
Madde 1342 - (1) 1976 ve 1992 tarihli sözleşmeler uyarınca sorumluluğunu 
sınırlama hakkına sahip olan bir tüzel kişinin veya adi şirketin yahut donatma 
iştirakinin adına fon tesis edilmezse, tüzel kişinin veya adi şirketin yahut donatma 
iştirakinin o borcundan ötürü kişisel olarak sorumlu tutulabilecek her kişi, fon tesis 
ederek sorumluluğunu sınırlayabilir. Fonun, toplam sorumluluk sınırı üzerinden 
tesisi şarttır; tesis eden kişinin, tüzel kişideki veya adi şirketteki yahut donatma 
iştirakindeki pay oranı dikkate alınmaz. Bu madde uyarınca tesis edilen bir fon, 1976 
ve 1992 tarihli Sözleşmeler uyraınca tesis edilmiş bir fon hükmündedir. 
 
III- Sınırlama hakkını kaldıran kusur 
Madde 1343 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin ve 1992 tarihli 
Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin ikinci paragrafının uygulanmasında, 
aşağıdaki kişilerin kusuru dikkate alınır: 
a) Gerçek kişilerde, her bir gerçek kişinin kusuru; 
b) Tüzel kişilerde, Türk Medeni Kanununun 50 nci maddesi uyarınca organ sayılan 
kişilerin kusuru; 
c) Adi şirketlerde ve adi şirket sayılan kişi ve mal topluluklarında, (a) ve (b) bentleri 
doğrultusunda ortakların kusuru; 
d) Donatma iştirakinde, paydaş donatanların ve gemi müdürünün kusuru; 
e) Yukarıda sayılan kişileri, genel veya özel bir yetkiye dayanarak temsil eden 
kişilerin kusuru. 
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(2) Tüzel kişinin, adi şirketin ve donatma iştirakinin sınırlama hakkının kalkmasına 
kusuruyla sebep olan kişiler, kişisel sorumluluklarını sınırlayamaz. 
 
IV- Kanuni halefiyet       
Madde 1344 - (1) 1976 tarihli Sözleşmenin 12 nci maddesinin üçüncü paragrafında 
ve 1992 tarihli Sorumluluk Sözleşmesinin V inci maddesinin altıncı paragrafında 
belirtilen ödemeleri yapan kişiler, kendisine ödeme yapılan kişinin haklarına, yapılan 
ödeme oranında halef olur.    
 
V- Alacakların güvencesi 
Madde 1345 - (1) Bir alacağın, 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca kurulan 
fonlara gireceği, fonun kurulduğu mahkeme tarafından kabul edildiği anda, o alacağa 
ilişkin bütün ayni ve kişisel güvenceler sona erer. Bu ayni ve kişisel güvencelerin, o 
alacağa sağladığı öncelikler, fon paylaştırmasında dikkate alınmaz. 
 
VI- Diğer alacaklılar 
Madde 1346 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca kurulan fonlar, 
yalnız, haklarında sınırlı sorumluluk ileri sürülebilecek olan alacakların ödenmesinde 
kullanılabilir. Fon kurulması yoluyla sorumluluğunu sınırlayan kişinin diğer 
alacaklıları, hiçbir şekilde bu fonlara başvuramaz. Fonların paylaştırılmasından sonra 
bir artan kalırsa, fonu kuran kişinin diğer alacaklıları, bu artanı takip edebilir. 
 
VII- Faiz 
Madde 1347 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca sorumluluğun 
sınırlanmasının mahkemece kabul edildiği durumlarda, fona giren alacakların, 
Sözleşmelerde belitilen sınırları aşan kısmı için fazi işletilemez. 
(2) Bu Kanun uyarınca kurulan fonların, paylaştırma sonuna kadar faiz getiren bir 
hesapta tutulması zorunludur. 
 
VIII- Görevli ve yetkili mahkeme 
Madde 1348 - (1) 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca, fon kurulması 
konusunda görevli mahkeme, deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret 
mahkemesi, bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde asliye ticaret mahkemesi, o da 
yoksa, fonun miktarına bakılmaksızın, asliye hukuk mahkemesidir. 
(2) 1976 veya 1992 tarihli Sözleşmeler uyarınca fon kurulması konusunda, bir Türk 
Gemi Siciline kayıtlı olan gemilerde, o gemi sicilinin bağlı olduğu mahkeme, sicile 
kayıtlı olmayan Türk gemilerinde malikin yerleşim yeri mahkemesi, yabancı 
gemilerde ise, deniz ticareti işlerine bakmakla görevli İstanbul Asliye Ticaret 
Mahkemesi yetkilidir. 
 
IX- Yargılama ve takip giderleri 
Madde 1349 - (1) Yargılama giderleri ile takip giderleri için sorumluluk 
sınırlanamaz; bir fon kurulmuş olsa bile, davalı veya takip borçlusu, bu giderleri 
fonun dışında ödemek zorundadır.            
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