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ÖZ 

TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜ ĞÜNÜN ĐHLAL ĐNDEN 

DOĞAN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI 

SEDA BĐLAT 

 

 Çalışmamızda, Türk Ticaret Kanunu (TTK.) 1061 vd. maddelerinde 

düzenlenen  yüke özen yükümlülüğünü ihlal eden taşıyanın, sorumluluk bakımından 

hangi sınırlamalara tabi olduğunun incelenmesi amaçlanmıştır.Bu çerçevede, 

TTK’nunda, taşıyanın sorumluluğunun düzenlenme şekli, özellikle taşıyanın yüke 

özen yükümlülüğünün ihlalinden dolayı sorumluluğu da ele alınmıştır. Son olarak, 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda, taşıyanın yüke özen yükümlülüğüne ihlalinden 

dolayı sorumluluğunun sınırlarının belirlenmesinde getirilen yeni düzenlemeler  

incelenmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu ve TTK. Tasarısı’nda, taşıyanın yüke özen 

yükümlülüğünün ihlalinden dolayı sorumluluğunun sınırlandırılması açısından 

kaynak teşkil eden konvansiyonlar; Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin 

Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme (Lahey Kuralları), Konişmentoya Dair 

Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında  25.08.1924 tarihli Brüksel Anlaşması’nın 

Tadiline Dair Protokol (Visby Kuralları) ve Birleşmiş Milletler Denizde Eşya Taşıma 

Sözleşmesi (Hamburg Kuralları) şeklinde sıralanabilir. 
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ABSTRACT  

RESTRICTION OF CARRIER’S LIABILITY ON ACCOUNT OF 

INFRINGEMENT OF OBLIGATION OF FREIGHT MAINTENANCE 

THEREOF   

SEDA BĐLAT 

 

 In our study examination of restriction types, which the carrier infringing the 

obligation of freight maintenance –regulated in article 1061 and ongoing articles of 

the Turkish Commercial Code- shall be subject to, in terms of liability has been 

aimed. Within this framework, the regulation mode of the carrier’s liability in the 

Turkish Commercial Code; primarily liability thereof in respect of infringement of 

obligation of freight maintenance has been touched upon. Finally the new 

regulations, put forth within the framework of the Draft Turkish Commercial Code in 

terms of determination of liability limitations of the carrier due to infringement of 

freight maintenance obligation, have been handled.  

The conventions, which can be deemed as resources in terms of limitation of 

carrier’s liability due to infringement of obligation of freight maintenance in the 

Turkish Commercial Code and the Draft Turkish Commercial Code, can be ordered 

as below: International Convention for the Unification of Certain Rules of Law 

relating to Bill of Lading (Hague Rules), the Protocol to Amend Brussels Treaty 

dated 25.08.1924 for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of 

Lading (Visby Rules), and United Nations Convention on the Carriage of Goods by 

Sea (Hamburg Rules).  
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ÖNSÖZ 

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu için deniz taşımacılığı 

hukuk hayatımızda önemli bir yer işgal etmektedir. Denizde eşya  taşımacılığını ya 

kendi gemisi ya da  başkasının gemisi ile gerçekleştiren taşıyan, yükü taşıtandan 

taşınmak üzere teslim aldığı andan teslim ettiği ana kadarki süre içerisinde yükün 

zilyetliğini elinde bulundurmaktadır. Bunun sonucu olarak, yükün bakım ve 

muhafazasını üzerine almakta ve varma limanında gönderilene aynen teslim etmek 

zorundadır. Teslim aldığı andan teslim ettiği ana kadar geçen süre içerisinde yüke 

gerekli özenin gösterilmemesi yüzünden  meydana gelecek ziya ve hasar şeklinde 

ortaya çıkan zararlardan Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde sorumludur. 

Taşıyanın, yüke gerekli özenin gösterilmemesi yüzünden ziya veya hasara 

uğraması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’na göre sorumlu tutulması halinde, 

taşıyanın ödeyeceği tazminat miktarının belirlenmesinde yükün piyasa değeri esas 

alınmıştır. Kanunumuz, çeşitli ihtimalleri göz önüne alarak, yükün neredeki piyasa 

değerinin esas alınacağını ayrıntılı bir şekilde düzenlemiştir.Bu şekilde belirlenen 

taşıyanın ödeyeceği  tazminat miktarına  kanun bazı sınırlamalar getirmiştir. Bu 

sınırlamalardan ilki, konişmentoya yükün değeri yazılmış ise, taşıyanın ödeyeceği 

tazminat miktarı bu değerle sınırlandırılmıştır. Eğer, konişmentoya yükün cins ve 

değeri yazılmamış ise, koli ve parça başına 100 000 TL (10 YKR) olarak hesaplanan 

değerle sınırlı olarak tazminat belirlenecektir. Ancak doktrinde, koli ve parça 

kavramları farklı şekilde yorumlanmakta, kanunda düzenlenen koli ve parça başına 

10 YKR ile sınırlı sorumluluk, ülkemizde yaşana ekonomik kriz nedeniyle çok düşük 

kalmakta, adeta taşıyanın sorumluluğunu ortadan kaldıran bir hal almaktadır. Bunu 

aşmak üzere Yargıtay, taşıyanın sorumluluğunun kanundaki düzenlenme şeklinin 

dışına çıkan kararlar vermektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı, taşıyanın yüke 

özen yükümlülüğünün ihlalinden dolayı sorumluluğunun sınırlarını incelemek, 

kanundaki düzenlemenin aksayan yönlerini ortaya koymak ve Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı’nda bu konu ile ilgili hükümlerde yer alan  düzenlemelerin hukuk 

hayatımızdaki ihtiyaçları ne derece karşılayıp karşılamadığını ortaya koymaktır. 
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GĐRĐŞ 

Çalışma konumuz olan taşıyanın yüke özen yükümlülüğünün ihlalinden dolayı 

sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin esasların ortaya konabilmesi için  

öncelikle, taşıyan kavramının açıklanması uygun görülmüş, daha sonra genel olarak 

TTK’da taşıyanın sorumluluğunun düzenlenme şekli ele alınmıştır. Kanunda, 

taşıyanın esas itibariyle  iki sorumluluk hali öngörülmüştür. Yükün zıya ve 

hasarından dolayı sorumluluk ve başlangıçtaki elverişsizlikten doğan sorumluluk. 

Bunun dışında kanunda, taşıyanın mutlak olarak sorumsuz olduğu haller ve bazı 

hususların ispatlanması şartı ile sorumlu olduğu, muhtemel sorumsuzluk halleri yer 

almıştır.  

Taşıyanın sorumluluğunun sınırları ile sıkı bir irtibat halinde olduğu için, 

taşıyanın sorumluluğuna ilişkin  genel esasların açıklandığı birinci bölümün ardından 

ikinci bölümde, esas açılma konumuz olan taşıyanın sorumluluğunun sınırları  yer 

almıştır. Burada öncelikle, taşıyanın sorumluluğunun sınırlanmasına ilişkin sistemin 

kökenine değinilmiştir.  

  Taşıyanın tazmin borcunu azami haddini belirli bir tutar ile  sınırlayan hüküm 

uluslararası alanda ilk olarak 1928 tarihli Brüksel Sözleşmesi’nde (Lahey Kuralları) 

yer almış ve buradan hukukumuza geçmiştir. Bunu takiben, 1968 tarihli Brüksel 

Sözleşmesi (Visby Kuralları)  ve 1078 tarihli Hamburg Kuralları uluslararası alanda 

yer almıştır. Taşıyanın ödeyeceği tazminatın belirlenmesinde yükün piyasa değerinin 

belirlenmesi esası, bu konuda Lahey Kurallarında hüküm olmadığı için, Visby 

Kuralları’ndan alınmıştır. Bu nedenle, çalışmamızda yer yer  Lahey ve  Visby 

Kurallarındaki farklılıklara da değinilecektir. Sorumluluğun azami haddini tayin eden 

koli ve parça başına belirli bir tutarla sınırlı sorumluluk ve piyasa değeri ile sınırlı 

sorumluluğa ilişkin hükümlerde yer alan piyasa değeri, koli,  parça, varma yeri gibi 

kavramlar, bu konuda doktrinde yer alan tartışmalara da değinilerek açıklanmıştır. 

Ayrıca, Ticaret Kanunumuzun sorumluluğun sınırlandırılmasında uygulamada 

yetersiz kaldığı haller, kanunun aksayan yönleri de belirtilerek, konumuz daha da 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. Sorumluluğun azami haddinin hesaplanmasında, 

kanunun yetersiz kaldığı, uygulamada adaletsiz sonuçlara sebep olduğu gerekçesiyle,  
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Yargıtay’ın madde metninin, yorum yoluyla uygulama alanını genişleterek verdiği 

karalara örnekler de verilmiştir. 

 Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda 

konunun düzenleniş şekli, Tasarı ile hukukumuza giren yeni kavramlar açıklanmaya 

çalışılmıştır.  

Son olarak da sonuç bölümünde ise, çalışmamızda varılan neticelere yer 

verilmiştir. 
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I.BÖLÜM 

 TÜRK T ĐCARET KANUNU’NUNDA TA ŞIYANIN    

SORUMLULUĞUNUN  DÜZENLENMESĐ 

  Đnceleme konumuz olan taşıyanın yüke özen gösterme yükümlülüğünün 

ihlalinden doğan sorumluluğunun sınırlarının ortaya konabilmesi için öncelikle 

taşıyan kavramının ve taşıyanın sorumluluğuna ilişkin düzenlemelerin izahı 

gerekmektedir. Bu sebeple, ilk olarak taşıyan sıfatı üzerinde durulacaktır. 

       A. Taşıyan Sıfatı 
 
         1. Genel Olarak 

Navlun sözleşmesi ile taraflardan biri (taşıyan), deniz yolu ile eşya taşımayı 

diğeri (taşıtan) ise, bunun karşılığında ücret (navlun) ödemeyi taahhüt eder1. Bu 

tanıma göre, bir navlun sözleşmesinin söz konusu olabilmesi için, öncelikle deniz 

yoluyla taşımanın söz konusu olması gerekmektedir. Bu nedenle, kara veya hava 

yolları ile yahut iç sulardaki taşımalar, navlun sözleşmesinin konusunu teşkil 

etmemektedir. Đkinci olarak, taşımanın konusu eşya olmalıdır. Buradaki eşyadan 

maksat sadece ticari eşya olmayıp, taşınabilen bütün maddi şeylerdir2. Üçüncü 

olarak, navlun sözleşmesinin konusunu deniz yolu ile taşıma oluşturduğu için, bu 

taşımanın  gemi ile yapılmış olması lüzumu  açıktır. Geminin iç su gemisi veya deniz 

gemisi olması önemli olmayıp, taşımanın hakim vasfı itibariyle deniz yolu üzerinde 

yapılmış olması, navlun sözleşmesinin asli unsurunu oluşturmaktadır3. Dördüncü 

olarak, taşıyan, taşınacak olan eşyanın dolaylı veya dolaysız zilyetliğini elde etmiş 

olmalı, yükü teslim aldığı andan teslim ettiği ana kadarki süre içerisinde bakım ve 

                                                 
1 Adil, Đzveren / Nisim, Franko / Ahmet, Çalık, Deniz Ticareti Hukuku , Ankara, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1994, s.162; Sami, Akıncı, Deniz Hukuku: Navlun Mukaveleleri, 2. 
bs., Đstanbul,  Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1968, s.1; Tahir, Çağa / Rayegan, 
Kender, Deniz Ticaret Hukuku II: Navlun Mukaveleleri , 7. basıdan tıpkı 8. baskı, Đstanbul, Arıkan, 
2006, s.1 vd. 
2 Đzveren / Franko / Çalık, a.g.e., s.162; Çağa /Kender, II , s.3.; Sami, Akıncı, a.g.e., s.2. 
3 Đzveren / Franko / Çalık, a.g.e., s.162; Çağa /Kender, II , s.3.; Sami, Akıncı, a.g.e., s.2. 
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muhafaza yükümlülüklerini üzerine almış olmalıdır4. Son olarak belirtmek gerekir ki, 

TTK. md. 1016 da açıkça belirtildiği üzere taşıtan, taşıyanın edimin bir karşılığı 

olarak ücret (navlun) ödemeyi üzerine almış olması gerekmektedir.   

Taşıyan, yukarıda unsurlarını açıkladığımız navlun sözleşmesine göre,  denizde 

eşya taşımayı taahhüt eden kişidir5. Taşıyan sıfatının doğumu için, bu kişinin aynı 

zamanda donatan6 veya gemi işletme müteahhidi7 olmasına yani yükü kendisine ait 

gemi ile  veya kendisi tarafından işletilmekte olan gemi ile taşımasına gerek yoktur 

(TTK. md.1016). 

Taşıyan sıfatının doğumu için, taşıma işini yapan kimsenin, bu faaliyetini bir 

ticari işletme organizasyonu içinde yapmış olmasına yani tacir (TTK. md.14-18) 

sıfatına sahip olmasına gerek yoktur. Bir kişi, bir defa için dahi taşıma taahhüdünde 

bulunmuş olsa dahi, navlun sözleşmesine göre  taşıyan sayılır8. Taşıyanın kim 

olduğunu navlun sözleşmesi veya düzenlenmişse konişmento belirleyecektir. Navlun 

sözleşmesi düzenlenmişse, bu sözleşmeye göre taşıma taahhüdünde bulunan kişi 

taşıyandır. Eğer navlun sözleşmesi düzenlenmemişse, çarter parti9 veya kırkambar 

taşımalarında düzenlenen booking notta10 göre taşıma taahhüdünde bulunan kişi 

taşıyandır.  

                                                 
4 Đzveren / Franko / Çalık, a.g.e., s.162; Çağa /Kender, II , s.3.; Sami, Akıncı, a.g.e., s.2; “Zilyetlik 
taşıtanda kaldığı taktirde bir navlun sözleşmesi değil taşıma akdi vardır.Bundan ötürü yolcunun el 
bagajlarının taşınması, kendi gemi adamlarının idare ve zilyetliği altında bulunan teknenin denizde 
çekilmesi navlun sözleşmesi değildir.” Çağa / Kender, II , s.3. 
5 Seven Vural, Taşıyanın Yüke Özen Borcunun Đhlalinden Doğan Sorumluluğu, Ankara, Yetkin 
Yayınları, 2003, s.88; Çağa/Kender, II , s.2; Sami , Akıncı, a.g.e., s.34.; Bu yönüyle taşıyan, yükün 
taşınmasını taahhüt ettiği için, yükün taşınmasını sağlamayı taahhüt eden taşıma işleri 
komisyoncusundan ayrılmaktadır. ( Taşıma işleri Komisyoncusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Reha, Poroy/ Hamdi, Yasaman, Ticari Đşletme Hukuku, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmi ş 9. bs., 
Đstanbul,  Beta, 2001, s.219-220. )                                  
6 Türk Ticaret Kanunu md.946/1: “Donatan, gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibidir.” 
7 Türk Ticaret Kanunu md. 946/II: “Kendisinin olmayan bir gemiyi, kendi adına bizzat veya kaptan 
marifetiyle deniz ticaretinde kullanan kimse üçüncü şahıslarla ilişkiler bakımından donatan sayılır.”Bu 
kişi tatbikatta gemi işletme müteahhidi adını alır. 
8 Seven, Vural, a.g.e., s.88; Sami Akıncı, a.g.e., s.34; Sami, Okay, Deniz Ticaret Hukuku II: 
Denizde Yolcu Taşıma ve Deniz Ödüncü Mukaveleleri, Gözden Geçirilmiş Đlaveli 2. Bası Đstanbul, 
Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971, s.14-15; Çağa/Kender, II, s.3. 
9 Türk Ticaret Kanunu md.1017: “Çarter Mukavelesi yapıldığında taraflardan her biri, masraflarını 
çekmek şartıyla,kendisine mukavele şartlarını ihtiva eden bir çarter parti verilmesini isteyebilir.” 
10 “Kırkambar taşımalarında yazılı bir navlun sözleşmesinin akdi yönünde bir teamül yoktur ve kanun 
burada taraflardan birinin talebi üzerine bir ispat vesikası tanzimini de emretmemektedir.Taşınacak 
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TTK. md.1097/1 de belirtildiği üzere, yükletenin talebi üzerine taşıyan 

konişmento  düzenlemek zorundadır. Düzenlenen bu konişmentoya taşıyanın kimliği 

TTK. md. 1098’e göre yazılması gerekir. Fakat bu husus konişmentonun asli 

unsurlarından biri değildir11. Konişmentoya taşıyanın kimliği yazılı olmaz ve 

konişmento kaptan veya donatanın diğer bir temsilcisi tarafından düzenlendiyse, 

TTK. md.1099’a göre donatan taşıyan sayılır. Bu düzenleme, kanuni bir faraziye 

olarak nitelendirilmektedir12.  

Donatan veya gemi işletme müteahhidi olmadığı halde, taşıma taahhüdünde 

bulunan bir kişi, bu taşımayı  gerçekleştirmek amacıyla donatan veya  gemi işletme 

müteahhidi ile navlun sözleşmesi akdedebilir. Bu halde asıl ve alt navlun 

sözleşmeleri diye anılan ve birbirinden bağımsız , iki sözleşme söz konusu olur13. Bu 

halde, kimin  taşıyan sıfatını haiz olacağı önem kazanmaktadır. Bu durumu bir 

örnekle açıklamak gerekirse: T, B’ye karşı bir eşyayı deniz yolu ile taşıma 

taahhüdünde bulunmuştur. T, bu taşımayı donatan D   ile yapacağı navlun sözleşmesi 

uyarınca gerçekleştirebilecektir. Bu halde, iki tane navlun sözleşmesi14 söz konusu 

olur. T ile B arasındaki navlun sözleşmesi alt navlun sözleşmesi, T ile D arasındaki 

sözleşme asıl navlun sözleşmesi adını alır. Alt navlun sözleşmesi uyarınca, T, alt 

taşıyan, B ise alt taşıtan sıfatını kazanır. Asıl navlun sözleşmesine göre , T alt taşıtan, 

D ise asıl taşıyan sıfatını haizdir.Bu halde  B ile D veya T arasında,   sözleşmelerin 

nisbiliği prensibi gereği herhangi bir hukuki ilişki yoktur; D’nin B’ye karşı T’nin 

yardımcı şahsı konumundadır. 

Yukarıdaki örnekteki gibi, taşıyanın (alt taşıyan veya donatan  veya gemi 

işletme müteahhidi ile yapılan sözleşmeye göre asıl taşıtan konumundadır.) donatan 

veya gemi işletme müteahhidi olmaması halinde, taşıyan, TTK. md.948’e istinaden 

sınırlı ayni sorumluluktan (deniz serveti ile sınırlı sorumluluktan) 

                                                                                                                                          
yük, taşıyan yada acentesine bildirilir ve onun tarafından da keyfiyet not edilir. Bununla sözleşme 
akdedilmiş olur. Taşıyan çok defa booking note verir ,fakat bu şekil şartı değildir.” (Çağa/ Kender, II , 
s.16.) 
11 Çağa/ Kender, II , s. 74. 
12 Çağa/ Kender, II , s. 74. 
13 Çağa/Kender, II , s.10;Sami, Akıncı, a.g.e., s.35; 
14 Asıl ve alt navlun sözleşmeleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Çağa/Kender, II , s.9-12.; M. 
Fehmi, Ülgener, Çarter Sözleşmeleri I:Genel Hükümler- Sefer Çarteri Sözleşmeleri, Đstanbul , 
Der Yayınları, 2000, s.84-92.  
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yararlanamayacaktır. Sorumluluğu yükle ilgili kimselere karşı, eğer meydana gelen 

yükün zıya ve hasarı şeklindeki zarar, taşıyanın yüke özen borcunun ihlalinden 

(TTK. md.1061’den) kaynaklanıyor ise, yükün piyasa değeri (TTK. md.1112-1113) 

ve koli veya parça başına belirli tutar ile (TTK. md.1114) sınırlı şahsi olacaktır. Đşte 

bu halde taşıyan,  şahsi mesuliyetten kurtulmak için konişmentoya “Identitiy of 

Carrier (modern Ioc )” Klozu15 koymaktadır16. Bu kloz, konişmentoya yazılınca 

“donatan veya gemi işletme müteahhidi, taşıyan sıfatına” sahip olmakta ve 

sorumlulukları da TTK. md. 948’e göre sınırlı ayni olmaktadır17. Navlun 

sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden  veya 

navlun sözleşmesinin kusurlu olarak ifa edilmesinden kaynaklanan zıya ve hasar 

nedeniyle, donatan veya gemi işletme müteahhidinin,  taşıtana karşı sınırlı ayni 

suretle mesul olduğu bir tazminat borcunu doğar ve bu borç yerine getirilirse, 

konişmentoya konan kayıtlar gereği donatan veya gemi işletme müteahhidi, taşıyana 

rücu edebilecek ve taşıyan da dolaylı olarak sınırlı ayni surette mesul olacaktır18. 

2. Navlun Sözleşmesinin Kaptan, Acente,  Gemi Yöneticisi veya 

Müdür  Tarafından  Akdedilmesi  

Navlun sözleşmesinin yapılmasında taşıyanlar, kaptan, gemi müdürü, ve 

acenteleri kullanıyor ise, bunların yapılmasında aracılık ettiği navlun sözleşmelerinin 

kimler arasında kurulduğu, yani kimin taşıyan sıfatına haiz olduğu önem 

taşımaktadır. Buna göre: 

 Kaptan, navlun sözleşmesini kaptan sıfatıyla ve  donatanı temsil yetkisinin 

sınırları19 içinde kalarak yapmış ise, yapılan navlun sözleşmesinden  TTK. md. 993 

                                                 
15 Demise Klozu(Klasik Ioc Klozu- US War Shipping Administiration Klozu) : “Geminin donatanı 
veya gemi işletme müteahhidinin USWSA’dan başka bir işletme olması halinde , USWSA acente 
olarak hareket eder ve dolayısıyla herhangi bir sorumluluk altına girmez; düzenlenmiş olan 
konişmento ise USWSA’nın temsilcisi olarak hareket ettiği donatan veya gemi işletme müteahhidi ile 
yapılmış bir sözleşme mahiyetindedir. Günümüzde ise Ioc Klozu “Identitiy of Carrier (Modern Ioc 
Klozu) Klozu” şekline dönüşmüştür.” M. Fehmi, Ülgener, Çarter Sözleşmeleri, s.100-101. 
16 M. Fehmi, Ülgener, Çarter Sözleşmeleri, s.99;Sami,Akıncı,a.g.e., 36. 
17 M. Fehmi Ülgener, Çarter Sözleşmeleri, s.101. 
18 M. Fehmi Ülgener, Çarter Sözleşmeleri, s.101-102. 
19 Kaptanın, donatanı temsil yetkisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cenk Murat, Ersözlü, 
Kaptanın Özel Hukuktan Kaynaklanan Görev, Yetki ve Hukuki Sorumlulu ğu, Đstanbul, Beta, 
2000, s.109-147. 
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gereği,  donatan mesul olacak ve taşıyan sıfatı bu halde donatana ait olacaktır. Eğer 

kaptan, temsil yetkisi olmadan veya temsil yetkisinin sınırlarını aşarak donatan adına 

navlun sözleşmesi akdetmişse, TTK. md. 993 gereği, navlun sözleşmesinden doğan 

hak ve borçlar kaptana ait olur. Yani kaptan tarafından gerçekleştirilen navlun 

sözleşmesi donatanı bağlamaz ve taşıyan sıfatına da kaptan sahip olur. 

Türk Ticaret Kanunu md. 955’de gemi müdürünün donatma iştirakini temsil 

yetkisinin sınırları gösterilmiştir. Bu sınırlar içerisine, işletmenin mutad işleri 

icaplarından biri sayıldığı için navlun sözleşmesi akdetmek de  dahildir. Eğer navlun 

sözleşmesi, gemi müdürü tarafından yapıldıysa, TTK. md. 956 gereği bu 

sözleşmeden doğan hak ve borçlar müşterek donatanlara ait olacaktır (TTK. 

md.956/1 ve 969). 

Navlun sözleşmesi acente20 tarafından yapılıyorsa, taşıyan sıfatının kime ait 

olduğunu tespit etmek için acentenin  müvekkili adına akit yapmaya yetkili olup 

olmadığını incelemek gerekir. TTK. md. 121 de belirtildiği üzere acente, özel ve 

yazılı bir muvafakat olmadan, müvekkili adına akit yapmaya yetkili değildir. Acente, 

bu yetkiye dayanarak navlun sözleşmesi yaparsa, yapılan sözleşme müvekkili bağlar 

ve müvekkil taşıyan sıfatına sahip olur21. Acente , yetkisi olmaksızın yada yetkisini 

aşarak müvekkili adına bir mukavele yaparsa, müvekkil akdin yapıldığını haber alır 

almaz akde icazet vermediğini bildirmez ise akde icazet vermiş sayılır (TTK. 

md.122). Bu halde, taşıyan sıfatına müvekkil sahip olur. Müvekkil akde icazet 

vermez ise, acente, akitten bizzat sorumlu olacağından dolayı (TTK. md.122), bu 

halde acente taşıyan sıfatına sahip olacaktır. 

                                                 
20 Türk Ticaret Kanunu md. 116: “Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi 
bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette 
ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek 
edinen kimseye acente denir.”; Acente hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şaban, Kayıhan, Türk 
Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, Đstanbul, Beta, 1999. 
21 TTK. md. 119/2’de belirtildiği üzere,  acentenin yaptığı bir sözleşmeden dolayı itilaf çıkarsa, acente 
aleyhine dava açılabilecek , fakat hüküm taşıyan (müvekkil) adına vermek lazım gelecektir. Yarg. 12. 
HD’nin T. 7.2.1984 ve E.11148, K.1106 sayılı kararı için bkz. Batider, C.XII, S.2-3, s.169-170.; 
Yarg. 11.HD. T. 22.1.1991, E. 1989/5340,K. 1991/89 sayılı kararında da aynı sonuca varmıştır.Bu 
kararda, taşıyanın acentesine karşı ancak izafeten dava açılabileceği ve hükmün taşıyandan tahsil 
edileceği belirtilmektedir. ( (çevrimiçi) http//www. Hukuktürk.net, 18.7.2008.) 
Yarg.11. HD. T.14.6.1982, E.1982/2936, K.1982/2830 sayılı acente adına hüküm verilebileceğine 
ili şkin karşı yöndeki kararı için bkz. Gündüz, Aybay, Deniz Ticaret Hukuku ile Đlgili 
Notlandırılmı ş Yargıtay Kararları,  Đstanbul, Aybay Yayınları, 2000, s.13-14. 
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Geminin yönetimi, gemi yönetimi sözleşmesi ile yöneticiye bırakılmışsa, 

yönetim sözleşmesinin içeriğine göre navlun sözleşmesi akdetmek de yöneticinin 

ediminin içeriğine dahil olabilir22. Bu durum özellikle yöneticinin, gemi yönetiminin 

tümünü ya da yalnızca ticari yönetimi üstlenmesi halinde söz konusu olur. 

B. Türk Ticaret Kanunu’nda Ta şıyanın Sorumluluğunun 

Düzenlenmesi 

       1.Türk Ticaret Kanunu’nda Taşıyanın Sorumluluğuna Đlişkin   

Hükümlerin Temeli 

Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan sorumluluğu akdi bir sorumluluktur. 

Dolayısıyla, taşıyan bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi 

yerine getirmediği taktirde Borçlar Kanunu’nun esaslarına göre, meydana gelen zarar 

yüzünden bir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe sorumlu olacak ve bu 

sorumluluğu yine aynı kanunun sınırları içerisinde daraltılabilecektir. 

Kara Avrupası Hukukunun Sözleşmesel Sorumluluk sisteminin sonucu olan bu 

durum TTK’ya, Amerika Birleşik Devletlerinde 13.2.1893 tarihinde kabul edilen  

kanun (Harter Act)23 ve deniz ticareti hukukunun birleştirilmesi için yapılan 

çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi’nden  (Lahey 

Kuralları) alınan kurallar sonucunda hayli karışık bir durum yaratmıştır.  

Yük  zararının sebebinin,  geminin başlangıçta yola, yüke, denize elveriş olması  

halinde, TTK. md. 1019 uyarınca sorumluluk söz konusu olacaktır. 

  Taşıyanın yüke özen borcunu yerine getirmemesinden doğan sorumluluğu ise, 

1061. maddede düzenlenmiş,  fakat bu halde gecikme zararlarından doğan 

sorumluluk Borçlar Kanunu’na tabi kılınmıştır.  

                                                 
22 Gemi yönetimi sözleşmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Zehra, Şeker Öğüz, Gemi Yönetimi 
Sözleşmesi , Filiz Kitapevi, Đstanbul, 2003. 
23 Kanun metni için bkz. Fahiman, Tekil, Deniz Hukuku, 6. bası, Đstanbul, Tekil Neşriyat, 2001, s.17-
18. 
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Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin hükümler, kural olarak emredici niteliğe 

sahiptir(TTK. md.1016). Bunun sonucu olarak, taşıyanın sorumluluğunun 

kaldırılması mümkün değildir. Belirtilmelidir ki; Kanuni düzenlemede sorumluluğa 

ili şkin esasların yanı sıra, taşıyanın mutlak halde sorumsuz tutulduğu haller ve 

muhtemel sorumsuzluk halleri de düzenlenmiştir. 

Uluslararası alanda, Mart 1978 de toplanan Birleşmiş Milletler Deniz Yolu ile 

Eşya taşıma Konferansı’nda  kabul edilen 1978 tarihli Deniz Yolu ile Eşya Taşıma 

Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda (Hamburg Kuralları) ile  taşıyanın 

sorumluluğuna ilişkin kanuni düzenlememizin temelini oluşturan Lahey Kuralları  

büyük ölçüde değiştirilmi ştir24. Uluslararası alanda yapılan bu değişiklikler, etkisini 

hukukumuz bakımından TTK. Tasarısı’nda göstermiştir25. 

2.Türk Ticaret Kanunu’nda Ta şıyanın Sorumluluğunun  

Düzenlenme Biçimi 

Taşıyan, yükün  bir yer diğer bir yere deniz yoluyla taşınması amacıyla taşıtan 

ile navlun sözleşmesi akdetmektedir. Navlun sözleşmesinin niteliğini genel hükümler 

dairesinde değerlendirmemiz gerekirse; bu sözleşme ile teslim alınan yükün aynen26 

gönderilene teslimi taahhüt edildiği için, navlun sözleşmesi Borçlar Hukuku 

anlamında bir istisna akdidir27. Dolayısıyla taşıyanın bu sözleşmeye dayanan  bir 

sorumluluğu gündeme geldiği taktirde, Türk Ticaret Kanunu’nda navlun 

sözleşmesine ilişkin  düzenleme olmasaydı, Borçlar Kanunu’nun istisna akdine 

ili şkin hükümleri uygulanacak, istisna akdine ilişkin düzenlenen hükümlerde yer 

almayan bir durumla karşılaşıldığı taktirde, Borçlar Hukukunun genel hükümlerine 

gidilecekti. Fakat  Deniz Ticareti Hukukunun ihtiyaçları gereği, taşıyanın navlun 

sözleşmesinden doğan sorumluluğu Ticaret Kanunumuzda özel olarak 

                                                 
24 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Emine, Yazıcıoğlu, Hamburg Kuralları’na göre Ta şıyanın 
Sorumluluğu: Lahey / Visby Kuralları ile Kar şılaştırmalı Olarak, Đstanbul, Beta, 2000.  
25 Bkz. Bölüm III. 
26 Aynen ibaresinden çıkarılacak sonuç sudur: Taşıtan veya yükletenden teslim alınarak 
ferdileştirilmi ş olan yükü taşıyan, varma limanında gönderilene teslim etmekle yükümlüdür. Taşıyan, 
taşıtan veya yükletenden alınan aynı cins ve neviden  başka yükü, gönderilene teslim edemez.  
27 Đstisna akdi konusunda daha geniş bilgi için bkz. Cevdet, Yavuz: Borçlar Hukuku Dersleri: Özel 
Hükümler, Yenilenmiş 2. baskı, Đstanbul, Beta, 2001, s.264 vd. 
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düzenlenmiştir. Bunun sonucu olarak, navlun sözleşmesinin taraflarının edimleri ve 

ortaya çıkan sorumluluk halleri BK.’dan farklı esaslara   bağlanmıştır.                                                         

Türk Ticaret Kanunu’nda taşıyanın sorumluluk sistemini esas itibariyle üçe 

ayrılmaktadır. Đlk olarak, kanunumuzda taşıyanın esas itibariyle iki sorumluluk hali 

düzenlenmiştir. Taşıyanın yüke özen yükümlülüğünü gereği gibi yerine 

getirmemesinden doğan sorumluluğu TTK. 1061 vd. maddelerinde, geminin 

yolculuğun başında denize, yola, yüke elverişsiz28 olmasından doğan sorumluluğu 

ise, 1019. maddede düzenlenmiştir. Kanunumuz, esas itibariyle bu sorumluluk 

hallerini saymakla beraber, taşıyanın yüke özen yükümlülüğünü gereği gibi yerine 

getirmeyip TTK. md. 1061’e göre sorumluluğu söz konusu olduğu taktirde, taşıyanın 

kendi kusuru olmadıkça sorumlu olmayacağı, mutlak olarak sorumsuz olduğu hallere 

1062. maddede yer verilmiştir. Buna göre, taşıyan, yangın zararlarından, geminin 

sevkine veya başkaca teknik idaresine ilişkin hareketler sonucu meydana gelen 

zararlardan mutlak olarak sorumsuzdur29. Bunun dışında yine, TTK. md. 1061 de 

düzenlenen sorumluluğa ilişkin olarak 1063. maddede taşıyanın muhtemel olarak 

sorumsuz olduğu hallere30 yer verilmiştir. Bu maddeye göre, taşıyan lehine bir karine 

öngörülmüştür. Taşıyan, zararın bu maddede öngörülen sebeplerden birinden  ileri 

gelebileceğini ispatladığı taktirde, kendi lehine olan karineden yararlanacak ve 

sorumsuzluğuna hükmedilecektir. Eğer, yükle ilgili taşıyanı sorumlu tutmak 

istiyorsa, buna ilişkin hususları ispatlamak zorunda kalacaktır.   

Taşıyanın sorumluluğu hakkında verdiğimiz bu kısa açıklamalarda  görüldüğü 

üzere,  taşıyanın sorumluluğu, hem bu sorumluluğun meydana geliş sebepleri, hem 

dayandığı kanun hükümleri, hem de şartları açısından çeşitlilik göstermektedir. 

Çalışma konumuz gereği ileride daha ayrıntılı bir biçimde taşıyanın Türk Ticaret 

                                                 
28 Geminin yolculuğun başında denize, yola veya yüke elverişsiz olmasından kaynaklanan sorumluluk 
TTK’nın 1019. maddesinde düzenlenmiştir. Yolculuğun başında var olan eksiklik, kusurlu bir şekilde 
giderilmemiş veya eksiklik kusurlu bir şekilde keşfedilmemiş ise, sebebi başlangıçtaki elverişsizlik 
olan bu zarar, yolculuk başladıktan sonra dahi meydana gelmiş olsa bile, taşıyan bu hükme göre 
sorumlu olmaktadır. Taşıyanın sorumluluğunun sınırı hakkında 1114. madde hükmü burada uygulama 
alanı bulamaktadır. ( Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Bülent, Sözer, Taşıyanın Gemiyi Sefere 
Elverişli Halde Bulundurmak Borcu,   Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, 1975.)  
29  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.aşağıda, s. 23-26. 
30  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda, s. 26-28. 
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Kanunu 1061. maddesinde düzenlenen sorumluluğunun sınırları incelenecektir. 

Taşıyanın yüke özen yükümlülüğünün ihlalinden doğan sorumluluğu söz konusu 

olduğu taktirde,  sorumluluğun hangi sınırlar içerisinde gerçekleştiğini daha iyi bir 

biçimde anlayabilmemiz için, önce  bu sorumluluğun şartlarını incelememiz 

gerekmektedir. 

C.Taşıyanın Yüke Özen Gösterme Yükümlülüğünün Đhlalinden 

Dolayı Sorumluluğu 

 1.  Sorumluluğun Şartları  

 a.  Taşıyanın Yüke Özen Gösterme Yükümlülüğünün Đhlali  

 Navlun sözleşmesi uyarınca, taşıyan,  teslim  aldığı yükü  sözleşme şartlarına 

uygun olarak taşımak ve  gönderilene teslim etmekle yükümlüdür. Taşıyanın bu 

yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirebilmesi için, yükü teslim aldığı andan 

itibaren yüke  ilişkin olarak bazı tedbirleri  alması gerekmektedir.Taşıyanın böyle 

özel bir yükümlülük altında bulunmasının sebebi, navlun sözleşmesinin niteliğinden 

kaynaklanmaktadır. Zira, bir navlun sözleşmesinden bahsedebilmemiz için taşıyanın 

yükü taşımak üzere yükün dolaylı veya dolaysız zilyetliğini elde etmesi, gönderilene 

teslim anına kadar ise, yükün bakım ve muhafazasını üstlenmesi gerekmektedir31 32.    

Đşte taşıyanın bu yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda olduğu  zaman aralığı ve 

yerine getirirken  uyması gereken sınır, Türk Ticaret Kanunu’nun 1061. maddesinde 

düzenlenmiştir. 

Kanunumuzun 1061. maddesi şöyledir: “Taşıyan malların yükletilmesi, istifi, 

taşınması, elden geçirilmesi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıyanın dikkat ve 

özenini göstermekle yükümlüdür.” Görüldüğü üzere maddede, taşıyanın 

yükümlülüğünü yerine getirmesi için yapmak zorunda olduğu faaliyetler genel bir 

ifadeyle tanımlanmamış, örnekler oluşturacak şekilde sayılmıştır. Ancak, taşıyanın 

                                                 
31 Çağa/ Kender, II,  s. 3. 
32  Zilyetlik taşıtanda kaldığı sürece navlun sözleşmesi değil, taşıma akdi söz konusu olmaktadır. 
Örneğin, kendi gemi adamlarının idaresi altında bulunan bir geminin çekilmesi. (Çağa/ Kender, II, s. 
3.) 
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yüke özen yükümlülüğünün kapsamına giren faaliyetler bunlardan ibaret olmayıp, 

yükün iyi halde muhafazası ve gideceği yere salimen varabilmesi için gerekli tüm 

tedbirler madde kapsamına girmektedir 33. 

 Taşıyanın geminin yolculuğun başında denize, yola, yüke elverişli 

olmamasından kaynaklanan sorumluluk 1019. madde özel olarak düzenlendiği için 

sadece yolculuk başladıktan sonra taşıyanın gemiyi denize, yüke, yola elverişli bir 

halde bulundurmak için alması gereken tedbirler de taşıyanın 1061. maddede 

düzenlenen özen gösterme yükümlülüğüne dahil olup söz konusu tedbirlerin yükün 

menfaati icabı alınmış olması halinde taşıyan, gemi adamlarının bu konudaki 

kusurundan dolayı sorumlu tutulabilecektir34.  

    1061. madde, taşıyanın yüke özen yükümlülüğünü yerine getirmesi için 

yapmak zorunda olduğu faaliyetlerin örnekler halinde sayıldığını yukarıda  

belirtmiştik. TTK. md. 1021’de yükü gemiye kadar getirmek masrafları taşıtana, 

yükleme ve istif masrafları ise, taşıtana  olduğu hüküm altına alınmıştır. Boşaltmada 

ise, 1051. madde gereği, yükü gemiden çıkarmak masrafları taşıyana , bundan sonra 

ki masraflar ise taşıtana aittir. Bu hüküm sadece bir masraf paylaşmasına ait bir 

hüküm olarak kabul edilmemekte, taşıyan ve taşıtanın kanuni faaliyet sahalarını da 

belirlemektedir35. Yan,i yükü gemiye kadar getirmek taşıtanın görevi, bundan sonra 

gemiye yüklemek ve istif, taşıyanın görevidir. Fakat, taşıyanın bu yükümlülüklerinin 

bir kısmı sözleşmeye konacak fio/fios kaydı ile yükle ilgililere aktarılabilir. 

Sözleşmeye konan fio/fios kaydıyla36, yükleme, boşaltma ve istif ve bu aşamalarda 

meydana gelen yük zararları,  taşıtan (boşaltma limanında gönderilen) tarafından 

üstlenilir37. Bu halde taşıyanın yükleme , boşaltma ve istifteki özen yükümlülüğü 

ortadan kalkmaktadır. Fakat bu durum kaptanın yükleme ve istife nezaret görevini 

ortadan kaldırmamakta, kaptan bu görevini gereği gibi yerine getirmeyip yük zarar 

görürse, taşıtan fio/ fios kaydını ileri sürüp tazminat ödemekten kaçınması mümkün 

                                                 
33 Çağa/Kender, II , s.135. 
34 Çağa/Kender, II,  s.136. 
35 Çağa/Kender, II,  s.145. 
36 Fio/Fios kaydı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fehmi, Ülgener, “ Fios Şartının etkileri”, Deniz 
Hukuku Dergisi, Haziran 1996. 
37 Fehmi, Ülgener, Çarter Sözleşmeleri, s.317 vd. 
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görünmemekte, taşıyanın  TTK.’nun 1061. maddesine göre sorumluluğu söz konusu 

olmaktadır38. Böyle bir durumda taşıyanın sorumluluktan kurtulabilmesi için, 

taşıyanın tedbirli bir kaptan gibi hareket etmesine rağmen zararın önüne 

geçilemeyeceğini ispat etmesi gerekmektedir39. 

        b. Kusur Şartı 

Taşıyanın yüke özen gösterme yükümlülüğünü düzenleyen TTK’nın 1061. 

hükmü, kusur  esasına dayanan sorumluluk niteliğindedir. Bu sebeple, öncelikle  

genel olarak kusur kavramı, sonra taşıyanın sorumluluğunu gerektiren kusurun 

özellikleri üzerinde durulacaktır.   

(1) Genel Olarak Kusur Kavramı  

Kusur BK.’da tanımlanmış değildir. Kusurun tanımı, doktrin ve uygulamaya 

bırakılmıştır. Kusur: “ Hukuk düzeninin kınadığı, hoşgörmediği, hukuka aykırı 

davranış biçimidir40.” Kusurun iki çeşidi vardır: Kast ve Đhmal.  Kast: “Hukuka 

aykırı sonuca yöneltilmiş  iradedir41.” Hukuk düzenimiz böyle bir eylemi kusurlu 

olarak nitelendirir ve buna hukuki bir sonuç bağlar. Kast derecesindeki bir kusurdan 

söz edebilmemiz için, iki unsurun varlığı gereklidir. Bunlar: Hukuka aykırı sonucu 

önceden görmek ve bu sonucu gerçekten istemektir42. Kast da kendi içinde vasıtasız 

ve ihtimali kast olarak ikiye ayrılmaktadır.Vasıtasız kastın söz konusu olabilmesi için 

meydana gelmesi düşünülen hukuka aykırı sonuç açıkça düşünülmektedir43. Đhtimali 

kast da ise, hukuka aykırı sonuç doğrudan doğruya istenmemekte , fakat bu sonuç 

göz önüne alındığı halde o eylem yerine getirilmektedir. Kusurun ikinci çeşidi olarak 

ihmal karşımıza çıkmaktadır. Đhmalde ise eylem bilerek işlenmekte, fakat oluşan 

                                                 
38 Fehmi, Ülgener, “Fios Şartı ”,  s. 21 vd.; Çağa/Kender, II , s.136. 
39 Fehmi, Ülgener, Çarter Sözleşmeleri, s.329. 
40 Oğuzman / Öz, a.g.e., s. 504.; Fikret, Eren, a.g.e., s. 551.; Selahattin s., Tekinay/ Sermet, Akman/ 
Haluk, Burcuoğlu/ Atilla, Altop, Borçlar Hukuku, C.1, Đstanbul, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, 1985, s.492; Zafer, Saka, “Kusur  Kavramı”,  Adalet Dergisi, 6. sayı 1973, s. 442. 
41 Oğuzman/ Öz, a.g.e. s.510.; Eren , a.g.e., s.555.; Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.494; 
Zafer, Saka, a.g.m., s.445.  
42 Oğuzman/ Öz, a.g.e. s.510.; Eren , a.g.e., s.555.; Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.494; 
Zafer, Saka, a.g.m., s.445.  
 
43 Oğuzman/ Öz, a.g.e. s.511.; Eren , a.g.e., s.556.; Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.497.  
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sonuç hiçbir şekilde istenmemektedir44. Đhmal de ağır ihmal ve hafif ihmal olarak 

kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Đsviçre Federal Mahkemesi’ne göre ağır ihmal, 

her  anlayışlı insanın aynı durum ve koşullar altında gerekli sayacağı en ilkel 

tedbirlerin alınmamış veya dikkatin gösterilmemiş olmasıdır45. Hafif ihmalden ise 

herhalde, ağır ihmal derecesinde olmayan ihmali anlamak gerekecektir46. 

(2) Türk Ticaret Kanunu’nda ta şıyanın sorumluluğuna Yol 

Açan kusurun niteliği ve ölçütü  

Kanunumuz taşıyanın, tedbirli bir taşıyanın dikkat ve özenenini göstermekle 

yükümlü olduğunu hüküm altına almıştır. Böylelikle taşıyanın kusurunun tespitinde 

objektif bir ölçüt esas alınmıştır. Buna göre, taşıyan, aynı şartlar altında makul, 

tecrübeli, görev ve sorumluluğunun bilincinde bir taşıyan nasıl hareket edecekse öyle 

hareket etmelidir47. Bunu belirlerken her somut olayın şartlarını ayrı olarak 

değerlendirerek bir sonuca varmak gerekmektedir48. Zira bir hareket tarzı ağır şartlar 

altındaki bir olayda makul olarak sayılabilecekken, şartlar düzeldikçe bu hareket tarzı 

makul olmaktan çıkabilecektir49.  

TTK. md. 1062,  geminin sevkine ve başkaca teknik idaresine ait kusurlu 

hareketlerle, ticari kusuru birbirinden ayırmakta ve taşıyanı, teknik kusurun varlığı 

halinde (taşıyanın şahsi kusurunun varlığı dışında) meydana gelen zararlardan 

sorumlu tutmamaktadır50. Dolayısıyla Ticaret kanununda taşıyanın sorumlu olduğu 

kusur, ticari kusurdur. Ticari kusur, geminin sevkine ve başkaca teknik idaresine ait 

kusurun karşıtı olan kusurları birbirinden ayırmak için kullanılan ve kanunda 

düzenlenmemiş bir terimdir51.  Bir tedbir ve onun alınmasındaki kusurun niteliğinin 

                                                 
44 Oğuzman/ Öz, a.g.e. s.511.; Eren , a.g.e., s.556.; Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.497. 
45 Haluk, Tandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku  , Ankara, 1961, s. 54. 
46 Oğuzman/ Öz, a.g.e. s.511.; Eren , a.g.e., s.556.; Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.498. 
47 Sami,Akıncı, a.g.e. , s.343; Çağa/ Kender, II,  s.136; Seven, Vural, a.g.e., s.100. 
48 Sami,Akıncı, a.g.e. , s.343; Çağa/ Kender, II,  s.136; Seven, Vural, a.g.e., s.100. 
49 Örneğin, gemi ve yük için tehlikeli bir halde gemi karaya oturmuş ise hem gemiyi hem yükü 
kurtarmak için bazı yükler feda edilerek denize atılabilir.Bu içinde bulunulan tehlikeli durum itibari 
ile makul bir hareket tarzı sayılabilir ve taşıyan denize atılan yüklerin zıyaından dolayı sorumlu 
tutulmayabilir. 
50 Bkz. aşağıda s. 22-25. 
51 Seven, Vural, a.g.e., s.116. 
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tayinindeki ölçü, onun alınması ile güdülen amaçtır52. Buna göre, teknik kusurun 

aksine sadece yükün menfaati icabı yapılan hareketlerdeki kusur ticari kusur olarak 

adlandırılır53. Örneğin, et, yaş meyve için soğutma tesisatının bakımsızlığı, kömür 

yükünün havalandırılmaması veya kötü istifin varlığı halinde bu durum geminin 

dengesini bozmasına rağmen amaç yükü muhafaza etmek olduğu için daima ticari 

kusurdur54.  

Tedbirler, hem yükü hem de gemiyi korumak maksadıyla kusurlu bir şekilde 

alınmışsa, TTK. md. 1062 ye göre, daha ziyade yükün menfaati icabı olarak alınan 

tedbirlerdeki kusur ticari kusurdur55. 

(3)Taşıyanın Kusurlu Eylerinden Sorumlu Olduğu Ki şilerin 

Belirlenmesi 

 Türk Ticaret Kanunu uyarınca, taşıyan kendi kusurundan sorumlu olduğu gibi 

kendi adamları ve gemi adamlarının kusurundan da sorumlu tutulmuştur56 (TTK. md. 

1062 fk.1). Aşağıda buna ilişkin ayrıntılar incelenecektir. 

        (i) Gemi Adamı Kavramı 

Kimlerin gemi adamı olduğu Türk Ticaret Kanunu md. 821’de düzenlenmiştir. 

Buna göre; kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide istihdam eden diğer  kimseler 

gemi adamıdır.Gemi adamı kavramı yalnızca bu maddede sayılanlardan ibaret 

değildir. Diğer bir anlatımla maddede yer alan kişiler örnek teşkil etmektedir. Esas 

itibariyle, bir kişinin gemi adamı sayılabilmesi için, donatan ile aralarındaki hizmet 

sözleşmesi uyarınca gemide istihdam etmesi gerekmektedir57. Ancak doktrinde, 

                                                 
52 Çağa / Kender, II,  s.158. 
53 Çağa/ Kender, II,  s.158; Seven, Vural, a.g.e., s.116; Sami, Akıncı, a.g.e., s.344. 
54  Çağa / Kender ,II,  s.158. 
55 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. ileride , s.25. 
56 Taşıyanın kusurunun ölçüsünün tayininde geçerli olan kıstas taşıyanın gemi adamlarının ve kendi 
adamlarının kusurlarını tayinde de geçerli olacaktır.Çünkü maddenin metninde taşıyanın gemi 
adamları ve kendi adamlarının kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu olduğu belirtilmiştir bkz. 
Çağa/Kender, II,  s.136, dpn.11. 
57 Tahir Çağa / Rayegan, Kender, Deniz Ticareti Hukuku I : Giri ş, Gemi, Donatan ve Kaptan, 
Đstanbul, Arıkan, 2006, s. 142. 
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donatan ile aralarındaki hizmet sözleşmesi  olmadan ve kaptanın emir ve talimatına 

uygun hareket eden bazı kişiler de gemi adamı kavramına dahil edilmektedir58 . 

(ii) Kendi Adamı Kavramı 

Taşıyan, gemi adamlarının yanı sıra,  “kendi adamlarının” kusurundan da 

sorumludur. Bu sebeple öncelikle, kimin taşıyanın kendi adamı sayılacağının tespiti 

gerekmektedir.Taşıyanın adamı, taşıyanın işletmesinde istihdam edilen kişilerdir. 

Ancak, somut olayda, navlun sözleşmesinin ifası için görevlendirilmesi zorunlu 

değildir 59. Bu anlamda BK. md. 100 uyarınca yardımcı şahıs sayılmayan kişiler de, 

taşıyanın kendi adamı kavramı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca, taşıyanın kendi 

adamı sayılan kişilerin zararı, görevleri ifa sırasında yol açmaları da şart değildir. Đfa 

vesilesiyle yol açmaları yeterli sayılmakta, diğer bir anlatımla, zarar ile görev 

arasında doğrudan bağlantı bulunması şartı aranmamaktadır60. 

    Taşıyanın adamları olarak nitelendirilen bu kişilerin kusurlarından dolayı 

sorumluluğun doğması için başka kanun hükmüne dayanan bir sorumluluğunun 

doğması şart değildir. Sonuç olarak,  TTK. md. 1062 f/2’ye dayanan sorumluluk ek 

bir sorumluluğu ortaya koymamakta, bağımsız bir sorumluluk hali teşkil 

etmektedir61. 

          (iii)Yardımcı Şahıs Kavramı 

 Yukarı da da belirtildiği gibi, taşıyanın kendi adamı kavramı, yardımcı şahıs 

kavramı ile örtüşmemektedir. Taşıyanın işletmesinde istihdam ettiği,  ancak navlun 

sözleşmesinin ifası ile görevlendirmediği kişiler adamıdır, ancak yardımcı şahsı 

değildir 62. Bu durumda, taşıyanın yardımcı şahsı sayılan kişilerin yol açtıkları 

zarardan sorumlu olup olmayacağının da belirlenmesi gerekmektedir. Zira , taşıyanın 

borcun ifası için görevlendirdiği ancak, işletmesinde istihdam etmediği kişiler -

                                                 
58 Çağa / Kender, I , s. 142; Đnci Kaner, Deniz Ticareti Hukuku,  Đstanbul, Filiz Kitapevi, 2005, s. 77. 
59 Sami, Akıncı, a.g.e., s.300.; Çağa/Kender, II , s.138; Fehmi , Ülgener, Taşıyanın Sorumsuzluk 
Halleri , Đstanbul, Der Yayınları, 1991. 
60 Çağa/ Kender, II,  s.137. 
61 Ülgener, a.g.e., s. 62. 
62 Çağa/ Kender, II,  s.138. 
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yardımcı şahıslar- zarara sebebiyet verebilir. Đşaret edilmelidir ki,  TTK. 1062 hükmü 

açıkça gemi adamları ve kendi adamlarından söz etmektedir. Ancak burada taşıyanın 

yardımcılarının yol açtığı zararlardan sorumlu tutulmadığı sonucu çıkarılamaz63. 

Borçlar Kanunu md. 100 de yardımcı şahısların karşı tarafa verdikleri 

zararlardan dolayı sorumluluk hüküm altına alınmıştır. Buna göre,  bir borcun ifasını 

veya bir borçtan kaynaklanan bir hakkın kullanılmasını kendisi ile beraber yaşayan 

şahıslara veya mahiyetinde çalışanlara bırakan  kişi, bunların işlerini icra esnasında 

karşı tarafa verdikleri zararlardan dolayı sorumludurlar. Bu maddede belirtildiği 

üzere, alacaklı (çalışma konumuz gereğince taşıtandır), ile borçlu (taşıyan) yani 

adam çalıştıran arasında var olan bir sözleşmenin (navlun sözleşmesinin) yerine 

getirilmesi amacına yönelik yardımcı şahıs denen kişiler kullanılmaktadır. Bu 

yardımcı kişiler borcu ifa ederken karşı tarafa zarar verirse, yardımcı şahıs kullanan 

borçlu (taşıyan), kurtuluş kanıtı tanınmaksızın  zarardan sorumludur. Kanun 

metninde zarar veren yardımcı şahsın kusurunun varlığından bahsedilmemiştir. Fakat 

borçlu, yardımcı kişi yerine geçip, onun davranışında bulunmuş olsa idi, bu davranış 

kendisine kusur olarak yükletilebilecek ise sorumlu olur64.   

  Taşıyanın yardımcı şahsı sayılabilecek kişilere örnek vermek gerekirse: 

Boşaltma limanında liman işletmesi, asıl-alt navlun sözleşmelerinde asıl taşıyan 

(yani donatan), kurtarma ve yardımda bulunan geminin gemi adamları65.  

Son olarak şunu tekrar önemle belirtmek gerekir ki: Türk Ticaret 

Kanunumuzda taşıyanın, yardımcı şahıslarının kusurundan dolayı bir sorumluluğu 

düzenlenmediği için taşıyan, gemi adamı ve kendi adamı kavramları dışında kalan 

yardımcı şahısların kusurundan dolayı  Borçlar Kanunu 100’e göre sorumlu olacak 

ve taşıyanın bu sorumluluğu genel hükümler dairesinde sınırlandırıp ortadan 

kaldırılabilecektir. 

 

                                                 
63 Çağa/Kender II,  s.135. 
64 Eren, a.g.e., s.600. 
65 Sami, Akıncı, a.g.e., s.46. ; Çağa/Kender, II , s.139. 
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c. Zarar ,  Yükün Zıya veya Hasarı Şeklinde Ortaya Çıkmalıdır 

Taşıyanın TTK 1061 uyarınca sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için, yük 

zararının ortaya çıkması gerekmektedir. Aşağıda, ilk olarak zarar kavramı üzerinde 

durulmuştur. Daha sonra zararın görünüm biçimleri açıklanmıştır. 

 (1) Genel Olarak Zarar Kavramı 

Türk Hukuk sistemine bakıldığında, zarar kavramı, ne  haksız fiile ilişkin 

hükümlerde, ne de sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukta tanımlanmamıştır. Bu 

sebeple, zarar kavramının tanımlanması doktrin ve yargı tarafından yapılmaktadır. 

Zarar sözü kelime anlamı itibariyle, bir eksilmeyi, ziyanı ve kaybı ifade eder66. 

Hukuki açıdan ise zarar kavramı, hak sahibinin rızası dışında malvarlığında meydana 

gelen eksilmedir67. Bu açıklama maddi zarara ilişkindir ve gerçek anlamı ile zarar 

budur. Bir de manevi zararı da içine alan geniş anlamda zarar tanımı yapılmaktadır. 

Geniş anlamda zarar ise, bir kişinin malvarlığında uğradığı zarar ile, şahıs varlığında  

yani manevi varlığında uğradığı zararı kapsamaktadır68. Taşıyanın yüke özen 

gösterme yükümlülüğüne ihlalinden dolayı sorumlu olabilmesi için, yükte meydana 

gelmesi gereken   zarar, yükün ziya ve hasarı şeklinde ortaya çıkan maddi zarardır. 

Manevi zarar, çalışma konumuz dışında kaldığı için, aşağıda  maddi zarar (dar 

anlamda zarar) üzerinde durulacaktır. 

Hak sahibinin rızası dışında meydana gelen zarar, fiili zarar ve/veya kar 

mahrumiyeti olarak iki şekilde ortaya çıkabilir. Fiili zarar, malvarlığında aktiflerin 

azalması veya pasiflerin artması şeklinde gerçekleşir69. Kar mahrumiyeti ise: “Genel 

hayat tecrübelerine göre malvarlığında meydana gelebilecek artışların zarar verici fiil 

nedeniyle kısmen veya tamamen önlenmesiyle meydana gelen azalmayı ifade 

                                                 
66 Haluk N., Nomer, Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, Đstanbul, Beta, 
1996, s.5. ; Mehmet Serkan, Ergüne, Olumsuz Zarar, Đstanbul, Beta, 2008, s.9. 
67 Haluk N., Nomer, a.g.e., s.5. ; Fikret, Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,  C: 1, Gözden 
Geçirilmiş 6. bs., Đstanbul, Beta , 1998, s.487.; Kemel, Oğuzman/ Turgut, Öz, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. bs. , Đstanbul , Filiz Kitapevi, 2000, s.496. 
68 Haluk N., Nomer, a.g.e., s.5. ; Fikret, Eren, a.g.e., s.488.; Kemel, Oğuzman/ Turgut, Öz, a.g.e., 
s.498. 
69 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s.498.; Eren, a.g.e. , 493.; M.S., Ergüne, a.g.e. s.10. 
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eder.70” Taşıyanın TTK. 1061. maddeye göre sorumlu tutulabilmesi için meydana 

gelmesi gereken zarar fiili zarardır. Madde hükmünde de açıkça belirtildiği üzere, 

zarar, yükün ziya ve/veya hasarı şeklinde ortaya çıkmalıdır. Başka bir deyişle, 

taşıyanın yüke özen borcunun ihlali ile yükle ilgilinin malvarlığındaki her türlü zarar 

bu sorumluluğun kapsamına dahil değildir. Dolayısıyla, yükle ilgili, yükteki ziya 

veya hasarı yani fiili zararın tazminini taşıyandan isteyebilecek, meydana gelen kar 

kayıpları71 ise, tazminatın belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır72. 

Son olarak belirtmek gerekir ki,  zararın belirlenebilmesi için , eksilmeye yol 

açan olay sonrası fiili durum ile olay hiç gerçekleşmeseydi içinde bulunulacak fiili 

durum arasında kıyaslama yapılması gerekmekte ve tazminat miktarı bu aradaki 

farka göre tayin edilmektedir73. 

   (2) Zararın Görünüm Biçimleri 

  (i)Zıya 

   Yükün zıyaından, taşıyanın taşımak üzere teslim aldığı yükü boşaltma 

limanında gönderilene teslim edemeyecek durumda olması anlaşılır74. Yükün zıyaına 

örnek olarak şunları gösterebiliriz75: Yükün çalınması, gerçek hak sahibinden 

başkasına teslimi, denize atılmış olması, müsadere edilerek imha edilmiş olması. 

Yükün yükün ana vasıflarının değişmesi sonucu ekonomik değerinin tamamen 

ortadan kalkması halinde ise bu durum zıya hükmünde olarak kabul edilmektedir76. 

Kaptanın kanuni yetkisine dayanarak yükü denize atması(TTK. md. 1024/5, 1025, 

1184) veya imha etmesi (TTK. md.1026) halinde de ortada zıya  hali mevcut olmakla 

birlikte kaptanın buna kanunen yetkili olduğu ileri sürebilir. Bu halde, taşıyanın 

                                                 
70 Eren, a.g.e., s.493. 
71Kara taşımalarında ise durum farklıdır. TTK. md 786/3 de belirtildi ği üzere taşıyıcının hile veya ağır 
kusuru halinde, kar kayıpları tazminatın hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 
72 “ Sözleşmenin ihlali niteliğindeki yükleme kusuru; mesela, yükün unutulması neticesinde hiç 
yüklenmemesi, eğer yükün zarara uğramasına neden olmamışsa, sorumluluğu gerektirmez.” ( 11. HD., 
T. 23.6.1998, E. 1998/5137, K.1998/4782 sayılı kararı için bkz. Batider, C. XIX, s. 204-206.) 
73 Zararın belirlenmesi için ileri sürülen teoriler hakkında bilgi için bkz. Haluk N., Nomer, a.g.e., s. 6-
39; M.S., Ergüne, a.g.e., s.13-20.;. 
74 Seven , Vural, a.g..e., s.82; Çağa/ Kender, II,  s.126. 
75 Çağa/Keder, II , s. 224. 
76 Sami, Okay, Navlun Mukaveleleri, s.192. 



 20

1061. maddeye dayanan sorumluluğu gündeme gelmez, tazminat ödemekle yükümlü 

olmaz 77. 

Yük yukarıdaki anlamda tamamen zıyaa uğrayabileceği gibi, kısmen de zıya 

hali söz konusu olabilmektedir. Kısmi zıya bir bütün teşkil eden bağımsız bir yükün 

bir kısmının hak sahibine teslim etme iktidarından taşıyanın yoksun olmasıdır78. Bir 

olayda kısmı zıya – ki genellikle taşıyanın karşısında çok fazla gönderilenin 

bulunduğu kırkambar taşımalarında önem kazanmaktadır.- olup olamadığını 

anlayabilmemiz için şu kıstaslara bakmamız gerekmektedir 79: Eğer yük ayrı için bir 

konişmento düzenlenmişse veya aynı konişmentoda  başkaca yükler olup da o yük 

için konişmentoda ayrı bir numara verilmişse, o yük bağımsız bir yük sayılır ve bu 

bağımsız yükün bir kısmının zayi olası halinde kısmi zıya söz konusu olmaktadır.  

 Fire, yükün özel niteliği gereği (mesela kuruyarak)hacim ve tartı bakımından 

azalmak anlamına gelir80. Fire , TTK. md. 1063 bent7 gereği taşıyanın sorumlu 

olmadığı bir haldir. TTK. md. 1063 bent 7 ‘de “kendiliğinden eksilme”, “malın 

kendine has tabii cins ve mahiyetinden”, “gizli ayıptan” doğan zararların taşıyanın 

sorumluluğuna yol açmayacağı açıkça öngörülmüştür. 

 (ii) Hasar 

Yükün ekonomik değerinin azalması sonucunu doğuran her türlü maddi 

kötüleşme hasar olarak nitelendirilir81. Bu açıdan yükün ıslanması, kirlenmesi, 

kırılması82, yabancı bir kokunun eşyaya sinmesi eşyada maddi bir kötüleşmeye neden 

olacağından hasar hali teşkil eder83. Yükte böyle bir maddi kötüleşme olmaksızın 

                                                 
77 Çağa/Kender, II,  s.140’dan naklen.; Seven, Vural, a.g.e., s.82.  
78 Alihan, Aydın, CMR’ ye göre Taşıyıcının Zıya , Hasar ve Gecikmeden doğan Sorumluluğu, 
Đstanbul, Beta, 2002, s.54. 
79 Çağa/Kender, II,  s. 222 vd. 
80 Nisim Franko, “ Yargıtay Đçtihatları açısından Taşıyanın Mesuliyetinde Fire Meselesi”, Ticaret 
Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VIII, Ankara, 1991, s.202, Ülgener II, s.137. 
81 Alihan, Aydın, a.g.e., s.55.; Seven, Vural, a.g.e., s.85.; Çağa/Kender II , s.140; Fehmi Ülgener, 
a.g.e., s.66; Sabih, Arkan, a.g.e. , s.51; Đnci, Kaner, Hava Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2.bs., Đstanbul, 
Filiz Kitapevi, 2004, s.75. 
82 Cam yükünün tamamen kırılması halinde ekonomik değerini tamamen kaybedeceğinden dolayı bu 
hal tam ziya sayılmalıdır. Çağa/ Kender II,  s.140. 
83 Alihan, Aydın, a.g.e., s.55.; Seven, Vural, a.g.e., s.85.; Çağa/Kender II , s.140. 
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eşyanın değer kaybetmesi halinde ortada bir hasar olmadığından TTK. 1061 vd. 

hükümlerine göre bir tazminattan bahsedilemez84. 

Yükün hasara uğramış sayılabilmesi için yükteki kötüleşmenin dışarıdan 

anlaşılmasına gerek olmamakla birlikte, iç yapısındaki kötüleşme de hasar olarak 

nitelendirilmelidir85. Örneğin, taşınan yükün gıda maddesi olması durumunda 

yetersiz soğutma neticesinde meydana gelen çürüme ve bozulma halinde hasar 

vardır. 

Yükün yalnızca bir kısmının hasara uğraması da mümkündür. Yükün kısmen 

hasarlanması ihtimalinde bütün yükün hasarlı olarak kabul edilebilmesi için kısmen 

hasara uğrayan kısım ile hasarsız kısmın  gözle ilk bakışta gözle görünür bir biçimde 

birbirlerinden ayırt  edilmelerinin mümkün olmaması gerekmektedir86.   

d. Zarar, Yükün Teslim Alındı ğı Andan Teslim Edildiği Ana          

Kadar Geçen Müddet Đçinde Meydana Gelmiş Olmalıdır  

(1)Teslim Alma Kavramı  

Teslim alma, taşıyanın yükü taşımak üzere kabul etmesi yani yükün vasıtalı 

yada vasıtasız zilyetliğini elde etmesidir87. Teslim alma iki taraflı bir hukuki işlem 

olduğundan, taşıyanda navlun sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirme 

amacıyla alma iradesi bulunmasının gerekmesi yanında, eşyanın zilyetliğini 

kazandıracak olan taşıtanda da eşyayı taşıtma iradesinin bulunması gerekmektedir.  

Taşıyan, yükün zilyetliğini farklı zamanlarda elde edebilir. Navlun 

sözleşmesinde fio/fios  kaydı bulunduğu taktirde, yükleme taşıtanın görevi 

sayıldığından  taşıyan,  yükü ancak gemide- yük donanım kancasından söküldüğü 

anda –teslim almaktadır. Bu kayıt bulunmadığı taktirde, yükü geminin yanına 

getirmek taşınanın görevi bundan sonra yükleme ve istif aşamaları da taşıyanın 
                                                 
84 TTK. 1061. maddeye göre, yükte meydana gelen fiili zararın tazmin edileceği hüküm altına 
alınmakta, meydana gelen kar kayıpları şeklindeki zararı hükmün uygulama alanı dışında 
bırakmaktadır. Bkz. yukarıda, s. 17-18. 
85 Sabih, Arkan, a.g.e., s.51. 
86 Ülgener, a.g.e., s. 56. 
87 Çağa/Kender, II , s.139; Alihan, Aydın, a.g.e., s.35; Sami ,Okay, Navlun Mukaveleleri,  s.193.  
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görevine dahil olduğu  için (TTK. md.1021), taşıyan bu halde yükü  geminin 

yanında-yük donanım kancasına takıldığı anda- teslim almaktadır. Kırkambar 

taşımalarında daha çok  yük rıhtım idaresinin ambarlarında teslim alınır bu halde ise 

taşıyanın sorumluluğu  karada hemen başlayacaktır88. 

(2) Teslim Etme  Kavramı 

Teslim, tek taraflı sadece taşıyan tarafından gerçekleştirilen bir hukuki işlem 

olmayıp, taşıyanla gönderilen arasında yapılan ve yük üzerindeki zilyetliğin 

gönderilene devrini sağlayan iki taraflı bir hukuki işlemdir89. 

Kural olarak taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan sorumluluğu teslimle sona 

ermektedir. Fakat bazı hallerde iki  taraflı hukuki  işlem olan teslim gerçekleşmeden 

dahi taşıyanın sorumluluğu sona erebilmektedir.90   

  Yükün varma limanında gönderilene teslimi çeşitli şekillerde 

gerçekleşmektedir. Şöyle ki: 

Gönderilen yükü almak üzere hemen gelmişse yük, rıhtıma indirilmeden 

gönderilenin sağladığı araca boşaltmayı takiben teslim edilir91. Supalan teslim denen 

bu teslim, yük sapanının gönderilenin aracına boşaltılması şeklinde olup; geminin 

bordasında değil, geminin yanında teslim olarak ifade edilir92. 

Navlun sözleşmesinde fio/fios kaydı bulunuyorsa, gönderilen yükü gemide, yük 

donanım kancasından çıkarıldığı anda teslim almaktadır93. 

Yükün gönderilene teslim edilmesinde araya rıhtım idareleri girdiği taktirde, 

varma limanında rıhtım idareleri taşıyanın isteği ve talimatı sonucu94  harekete 

                                                 
88 Ülgener, a.g.e., s.67. 
89 Çağa/Kender II , s.126-127; Sami ,Okay, Navlun Mukaveleleri,  s.193; Alihan, Aydın, a.g.e., 
s.139. 
90 Çağa/ Kender, II,  s.141. 
91 Çağa/Kender, II,  s.145. 
92 Pınar, Akan, Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün Đhlalinden Doğan 
Sorumluluğu, Ankara, Adalet Yayınları, 2007, s.57. 
93 Çağa/ Kender, II,  s.140. 
94 “Gemi acentası liman işletmesiyükleme boşaltma servisine yazılı şekilde müracaat ederek geminin 
adı, geliş tarihi, boşaltılacak yükün cins ve miktarını bildirir. Ayrıca kaptan tarafından düzenlenmiş ve 
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geçtiği için, bu idarelerin taşıyanın yardımcı şahsı olduğu ifade edilmektedir95. Şu 

halde, teslim idare tarafından yükün gönderilenin vasıtalı yada vasıtasız zilyetliğine 

geçirildiği anda gerçekleşmektedir96. Taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan 

sorumluluğu da yükün rıhtım idareleri tarafından gönderilene teslim edilmesiyle sona 

ermektedir. 

Yükün umumi bir ambara veya güvenli bir yere tevdi halinde gönderilene 

teslimin ne zaman gerçekleşmiş olacağı da önem taşımaktadır. Örneğin97, 

gönderilenin yükü almayı reddetmesi durumunda , taşıyanın artık 1061. maddeye 

dayanan sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. Đş bu halde kaptan, TTK. md. 1057 f/2 

gereği yükü umumi bir ambara veya emniyetli bir yere tevdi etmek ve taşıtana da 

haber vermek zorundadır. Đşte bu tevdiden sonra yükte meydana gelen zıya ve 

hasarlardan ambarı seçmede kusuru bulunmadığı müddetçe sorumlu olmayacaktır. 

Diğer bir deyişle, iki taraflı bir hukuki işlem olan teslim gerçekleşmeden, taşıyanın 

sorumluluğunun sona ermektedir. Bu duruma ikinci olarak şu örneği verebiliriz: 

TTK. md. 1057 f/1’de belirtildiği üzere, gönderilen yükü almaya hazır olduğunu 

bildirmiş  fakat teslim alması gereken süre içerisinde gelip yükü teslim almazsa, 

kanun  kaptana yükü umumi bir ambara  veya güvenli bir yere tevdi etme  seçeneğini 

sunmaktadır. Burada yukarıdaki ihtimalden farklı olarak kaptan tevdi zorunluluğu 

içerisinde olmayıp, gönderileni bekleyip yükü ona teslim edebilir. Kaptan tevdi 

hakkını kullandığı taktirde, taşıyanın tevdiden sonra sorumluluğu ortadan 

kalkmaktadır.Yani taşıyanın sorumluluğunun sona ermesi açısından tevdi ve teslim 

bir tutulmaktadır. 

        2. Taşıyanın Kanuni Sorumsuzluk Halleri 

Ticaret kanunumuz 1061. maddesinde, taşıyanın yüke özen yükümlülüğü ve bu 

yükümlülüğe aykırılığın sonuçlarını Ticaret Kanunumuzun 1061. maddesinde 

düzenlendikten sonra 1062. madde de taşıyanın kendi kusurunun bulunması hali 

                                                                                                                                          
acentenin tsdikini içeren manifestoda gemi gelmeden önce veya gelince aynı servise verilir. Gemi 
gelince işletmenin puvantör ve işçileri eşyayı manifestoya göre marka ve numaralarını tespit ederek 
boşaltırlar. Bundan sonra yük gönderilene teslim edilmektedir.” ( Çağa/ Kender, II , s.145.) 
95  Çağa/ Kender, II,  s.143. 
96  Çağa/ Kender, II,  s.143; Pınar, Akan, a.g.e., s.56. 
97 Çağa/ Kender, II,  s.141. 
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hariç olmak üzere, adamlarının kusurundan meydana gelen ziya ve hasardan mutlak 

olarak sorumlu olmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Kanunumuzun 1063. maddesinde ise, denizciliğin tipik tehlikeleri içeren 

sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarlardan taşıyanın muhtemel olarak sorumlu 

olmayacağı haller hükme bağlanmıştır. 

Aşağıda öncelikle mutlak sorumsuzluk halleri açıklanacaktır. 

         a. Mutlak Sorumsuzluk Halleri  

       (1)  Teknik Kusur 

TTK. md.1062/2’ye göre: “Zarar, geminin sevkine veya başkaca teknik 

idaresine ait bir hareketin veya yangın neticesi olduğu taktirde taşıyan , yalnız kendi 

kusurundan mesuldür. Daha ziyade yükün menfaati icabı olarak alınan tedbirler 

geminin teknik idaresine dahil sayılmaz.” 

Taşıyanın, mutlak  sorumsuzluk hallerini (teknik kusur-yangın zararı) Lahey 

Kuralları düzenlemiş ve kanunumuza da  buradan geçmiştir98. 

 Teknik kusur, geminin sevkine ait kusuru ve başkaca teknik idaresine ait 

kusuru içine alan bir kavramdır. 

 Doktrinde genel olarak kabul edilen görüşe göre, geminin hareket etmesine, 

ilerlemesine gideceği yere salimen varmasına ilişkin bütün hareket ve tedbirlerdeki 

kusur sevk kusurunu oluşturmaktadır99. Burada önemli olan hareketlerin doğrudan 

doğruya geminin menfaati için yapılmış olmasıdır100. Örneğin, kaptanın yanlış rota 

izlemesi, çatma101, karaya oturma, haritayı yanlış uygulama gibi  hallerin hepsi sevk 

                                                 
98 Sami , Akıncı, a.g.e., s.407-408; Ülgener, a.g.e., s.75; Çağa /Kender, II , s.156. 
99  Ülgener, a.g.e., s.76;Çağa/Kender, II , s.156; Sami, Akıncı, a.g.e., s.410; Vural, Seven, a.g.e., 
s.114. 
100 Seven, Vural, a.g.e., s.114; Ülgener, a.g.e., s.76. 
101 Çatma sevk kusuru olmasına rağmen Yargıtay çatma nedeniyle yükte meydana gelen hasardan 
dolayı, taşıyanı gemi adamlarının kusurundan dolayı sorumlu tutmuştur.  11. HD.T. 21.9.1982 , E. 
1982/3233, K. 1982/3592 sayılı kararı için bkz. Sami, Okay, Yargıtay Kararları , s.207-211. 
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kusuru kapsamına dahildir102. Geminin sevkine ait kusurdan bahsedebilmek için 

geminin seyir halinde olması gerekmektedir103. 

Geminin başkaca teknik idaresine ait kusur ise; geminin sevki dışında kalan, 

daha ziyade yükün menfaati için yapılmayan ve geminin teknik bakımı ile ilgili 

alınan tedbirlerdeki kusurdur 104. Geminin teknik idaresine ait bir kusur gemi 

bağlama limanında iken yükleri almaya başlayınca ortaya çıkabileceği gibi yolculuk 

devamı süresinde de ortaya çıkabilir. Bu durumda teknik kusuru TTK. md.1019’da 

düzenlenmiş olan başlangıçtaki elverişsizlik halinden ayırt etmek taşıyanın sorumlu 

olup olmadığını belirlemek açısından önem kazanmaktadır105. Eğer yük gemiye 

yüklenirken gemideki bir boru patlaması yüzünden yükte meydana gelen hasar 

nedeniyle, taşıyan, teknik kusur nedeniyle sorumlu olmaz iken; eğer boru tamir 

edilmeden yolculuğa başlanmış ve yükteki hasar yolculuk sırasında meydana gelmiş 

ise , taşıyan TTK. md.1019 uyarınca sorumlu olacaktır106. 

Aslında geminin sevkine ait kusur ile başkaca teknik idaresine ait kusur 

arasında hukuki sonuç bakımından bir fark bulunmamaktadır. Taşıyan her iki halde 

de gemi adamları veya adamlarının kusurundan(Kusurun derecesi önemli değildir. 

Kast derecesindeki kusurlardan dahi taşıyan sorumsuzdur.) meydana gelen 

zararlardan şahsi kusuru bulunmadıkça sorumsuzdur.Fakat burada “ticari kusur- 

teknik kusur” ayrımı önem kazanmaktadır. Zira taşıyan ,gemi adamları ve 

adamlarının ticari  kusuru sonucu meydana gelen zararlardan sorumlu olmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunumuz md. 1062/2 son cümlesinde,  daha ziyade yükün 

menfaati icabı alınan tedbirlerdeki kusurun teknik kusur olmadığı, yani ticari kusur 

sayıldığını belirtmiştir. Buna karşılık, daha çok geminin menfaati icabı alınan 

tedbirlerdeki kusur teknik kusur sayılır. Burada hareketin amacının ağırlık derecesi 
                                                 
102 Çağa/Kender, II , s.156; Sami, Akıncı, a.g.e., s.410; Ülgener, a.g.e., s.77-78; Fahiman Tekil, a.g.e. 
s.314; Erkan Canak, “Deniz Ticaret Hukukunda  Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluk Hallerinden Sevk Ve 
Teknik Đdare Kusuru”, Adalet Dergisi, Kasım- Aralık 1985 ,s.84-95 
103 Seven, Vural, a.g.e., s.114. 
104 Ülgener, a.g.e., s.78; Sami Akıncı, a.g.e., s.410; Erkan, Canak, a.g.m.,s.85; Yarg. 11. HD. 
T.8.2.1991, E.1991/444, K.1991/729 sayılı kararında gemi dengesini sağlamak için gemi adamlarının 
balast(safra) tanklarını doldurup boşaltmasındaki kusuru teknik idare kusuru olarak kabul 
etmiştir.(Gündüz , Aybay, a.g.e., s.303). 
105 Ülgener, a.g.e., s.79. 
106 Ülgener, a.g.e., s.79. 
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göz önüne alınarak sonuca varmak doğru olacaktır107. Buna örnek vermek gerekirse: 

Kötü istif , ambardaki yükün havalandırılmaması, yaş meyve için frigorifik teçhizatın 

bakımsızlığı bu gibi haller hep ticari kusur olmasına rağmen, bir ara limanda bir 

kısım yük boşaltıldığından dolayı geminin dengesi bozulmuş ve bu bozulan dengeyi 

sağlamak  için, yükler tekrar istife tabi tutulup bu sırada kusurlu hareket neticesi yük 

hasara uğrarsa, taşıyan teknik kusur neticesi sorumlu olmayacaktır108. 

(2)  Yangın Zararı 

Yangın zararları109 da taşıyanın mutlak mesuliyetsiz hallerinden 

biridir.Yangından bahsedebilmemiz için  bir korlaşmanın, alevlenmenin olması 

gerekmektedir110. Yangın dolayısıyla meydana gelen zararlar111   yangın zararları 

kapsamına alınmakta ve taşıyan bu zararlardan da mesuliyetten kurtulabilmektedir112. 

Yangın zararı, gemi adamlarının ticari kusurundan  veya teknik kusurundan113 

ileri gelmişse, taşıyan bu zararlardan dolayı sorumlu olmamakla birlikte; sadece 

                                                 
107 Ülgener, a.g.e., s.82; Çağa/Kender, II , 157; Erkan, Canak, a.g.m., s.90; Sami,Akıncı, a.g.e., s.422; 
Fahiman Tekil, “Deniz Yolu ile Eşya Taşımada Ticari Kusur”, Sigorta Dünyası, Aralık 1967,s. 5. 
108 Çağa/Kender, II,  s.158; Tütünler vapurun hela borusundan akan kirli sulardan dolayı hasarlanmış 
olduğu taktirde, davalı taşıyan bu zarardan sorumludur.Bu nevi bir kusur ağır kusur teşkil ettiğinden 
gerek BK. nun 99 uncu ve gerekse TTK. nun 1116/b.2 hükümleri gereğince navlun mukavelesindeki 
ademi mesuliyet kayıtları muteber olmaz.Yarg. TD. T. 17.3.1959, E. 1958/3205, K. 1959/797; 
Davacıya ait çimentoları taşıyan geminin bir gemi leşine çarparak batması halinde davalının malın 
zıyaaından ileri gelen mesuliyetten kurtulabilmesi için kendisine hiçbir kusur isnat edilemeyeceğini 
ispat etmesi lazımdır.Yarg. TD. T.6.12.1960, E. 1960/2157,K.3304; Davacı taşıtan , davalıya ait 
geminin, gemi adamlarının kusurlu hareketi yüzünden deniz içindeki döküntü taşlara çarparak batmış 
olduğunu iddia etmiş ve gemi jurnali de bu iddiayı teyit eder bir mahiyette bulunmasına rağmen 
noksan incelemeye dayanan bilirkişi raporuna göre davanın reddi isabetsizdir.Yarg. TD. T.8.11.1960, 
E.1669, K.2935 (Đsmail , Doğanay, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 3c., Gözden Geçirilmiş ve 
Genişletilmiş 4. bs., Đstanbul, Beta, C:3, 2004, s.2819, dpn. 34-35’ den naklen). 
109 Hamburg Kurallarında mutlak mesuliyetsizlik halleri kaldırılmış ve yangın zararları  beşinci 
bölümün  dördüncü maddesinde muhtemel mesuliyetsizlik haline uygun bir şekilde düzenlenmiştir. 
Fehmi, Ülgener, “Yangın Zararları Hakkında Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluğu”, Deniz Hukuku 
Dergisi,Yıl:1987, No.1-2-3, , s.101. 
110  Fehmi ,Ülgener, Yangın Zararı, s.97; Çağa/Kender, II,  s.158;Sami Akıncı, a.g.e., s.425; Ülgener 
a.g.e., s.87; Seven ,Vural, a.g.e., s.165.  
111 Örneğin, gemide çıkan bir yangını söndürme faaliyetinden  veya çıkan dumandan zarar gören 
yükler açısından da taşıyan, yükle ilgililere karşı mesul değildir. Çağa/Kender,II , s.158, Ülgener, 
Yangın Zararı ,s.98. 
112 Ülgener, Yangın Zararı, s.98-97; Çağa/Kender,II , s.158; Ülgener, a.g.e., s.88. 
113 Yargıtay bir kararında haklı olarak teknik kusur neticesi meydana gelen zarardan  taşıyanın 
sorumlu olmayacağına karar vermiştir.Yarg. 11. hd. T. 6.6.1994, E. 1993/6337, K.1994/4720 sayılı 
kararı için bkz. Đsmail , Doğanay,a.g.e., s.2816 dpn.25. 
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geminin yolculuğun başında denize, yola, yüke elverişsiz olmasından kaynaklanan 

yangın zararlarından dolayı taşıyan, TTK. md. 1019’ a göre sorumlu olacaktır114.  

Taşıyan bu halleri yani zararın geminin sevkine veya teknik idaresine ait bir 

hareketin veya yangın neticesinde meydana geldiğini, kendisinin de şahsi kusurunun 

bulunmadığını yani sorumluluktan kurtulmak için gerekli hususları ispat etmek 

zorundadır115. 

b. Muhtemel Sorumsuzluk Halleri116 

 TTK. md. 1063/1 de 7 bent halinde denizciliğin tipik bazı zarar verici olayları 

sayılmıştır.1063/2 de ise, eğer taşıyan meydana gelen zararın sebebinin bu olaylardan 

çıkmış olabileceğini ispat ederse, kendi lehine olan sorumsuzluk karinesinden 

yararlanacağı hükme bağlanmıştır. Bu halde taşıyanın sorumsuzluğu asıldır. Eğer 

yükle ilgili taşıyanı  meydana gelen zarardan dolayı sorumlu tutmak istiyorsa zararın 

bu tehlikelerden ileri gelmesinin mümkün bulunmadığını veya zararın taşıyanın 

sorumlu olduğu bir sebepten ileri geldiğini yada zararın  bahsedilen tehlikelerden 

ileri gelmiş olmakla beraber, zararın meydana gelmesinde taşıyanın şahsi kusurunun 

bulunduğunu ispat etmesi lazımdır(TTK. md. 1063/3).  

Türk Ticaret Kanunu md. 1063/1 de 7 bent halinde sayılan bu sebepler 

şunlardır: 

1.Denizin veya gemi işlemesine elverişli diğer suların tehlike ve kazalarından; 

2. Harp hadiselerinden, karışıklık ve ayaklanmalardan, amne düşmanlarının 

hareketlerinden; 

3.Mahkemelerin el koyma kararlarından; 

4. Grev, lokavt ve ya diğer çalışma manilerinden; 

                                                 
114 Ülgener,Yangın Zararı, s.99; Çağa/Kender, II , s.159,Ülgener, a.g.e., s.91-92;Seven, Vural, a.g.e., 
s.166-167. 
115 Ülgener, Yangın Zararı, s.102; Çağa/Kender, II,  s.159; Ülgener, a.g.e., s.92-93 ; Seven , Vural, 
a.g.e., s.166-167. 
116 Taşıyanın muhtemel sorumsuzluk halleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ülgener, a.g.e. , s.95-
140. 
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5. Yükletenin veya yükün sahibiyle acentasının veya mümessilinin hareket ve 

ya ihmallerinden; 

6. Denizde can ve ya mal kurtarmadan veya kurtarma teşebbüsünden; 

7.Hacim veya tartı itibariyle kendiliğinden eksilmeden veya malın gizli 

ayıplarından yahut malın kendine has tabii cins ve mahiyetinden. 
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II. BÖLÜM  

TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN    

YÜKÜMLÜLÜMLÜLÜ ĞÜNÜN ĐHLAL ĐNDEN DOĞAN 

SORUMLULUĞUNUN SINIRLANMASI 

      A.Genel Olarak 

       Ticari hayattaki ilişkilerde, taraflar sözleşme akdederek borç altına 

girdikleri taktirde, sorumluluklarının ne olacağını ve bu sorumluluğun sınırlarını 

bilmek isterler. Deniz Ticareti gibi riskleri fazla olan bir alanda tarafların, navlun 

sözleşmesi akdederken sorumluklarını bilmek ihtiyacı bu alanda  daha fazla kendini  

göstermektedir. 

      Deniz yolu ile eşya taşıma sözleşmelerinde  bu ihtiyaç sebebiyle, bir 

taraftan taşıyanın edimi ve bu edimi  yerine getirirken maruz kalabileceği riskler,   

diğer taraftan taşıtanın ödeyeceği navlun göz önüne alınarak, edimler arasında denge 

kurulmaya çalışılmaktadır. Taşıtanın, diğer tarafın (taşıyanın) sorumluluk sınırını 

anlamaya yönelik bilgileri kendisinden saklayabileceği ihtimaline karşılık ise 

kanunumuz, yükteki zıya ve hasarlardan doğabilecek tazmin borcunu piyasa değeri 

gibi objektif bir ölçü ile belirlemek gereğini duymuştur. Buna karşılık, taşıyanların 

konişmentolara kayıtlar koyarak sorumluluklarını düşük miktarlarla 

sınırlandırmasının  önüne geçmek  için kanunumuz, sorumluluğun en düşük haddini 

de belirlemiştir. 

Đşte bu sebeplerle, Türk Ticaret Kanunumuzda taşıyanın sorumluluğunun 

sınırlandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. TTK’da yükün zıyaı halinde 

piyasa değeri ile  sınırlı sorumluluk 1112. maddede, yükün hasarı halinde piyasa 

değeri ile sınırlı sorumluluk 1113. maddede, yükün değerinin konişmentoya yazılı 

olmaması halinde ise, koli ve parça başına sınırlı sorumluluk 1114. maddede 

düzenlenmiştir. 
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B. Taşıyanın sorumluluğunu sınırlandıran hükümlerin  

uygulama alanı 

   Kanunumuzun  yükün zıya veya hasarı halinde tazminatı piyasa değeri ile 

sınırlayan 1112 ve 1113. maddeleri “yükün tamamen veya kısmen zıyaı ( veya 

hasarı) halinde 1061 ve 1062. maddeleri gereğince tazminat vermek gerekirse” 

cümlesiyle başlamaktadır. Buradan  anlaşılıyor ki, tazminatın sınırlarını belirten bu  

iki hüküm, ancak taşıyanın 1061 vd. maddelerince taşıtana tazminat ödemek zorunda 

olduğu hallerde, bu tazminatı  piyasa değeri ile sınırlamaktadır. Taşıyanın başka bir 

hukuki sebepten sorumlu olduğu hallerde1 ve başkaca zararlar hakkında, piyasa 

değeri ile sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin  TTK’nın 1112 ve 1113. 

maddeleri uygulanmayacaktır. 

    Zararın taşıyanın adamlarının kastından veya ağır kusurundan ileri geldiği 

hallerde, taşıyanın sorumluluğunu sınırlandıran hükümlerden yararlanıp 

yararlanmayacağı konusu tartışmalıdır. Hakim fikre göre, bu hükümler kast ve ağır 

kusur halinde dahi uygulanacak, hile halinde uygulama alanı bulamayacaktır.2 3 

   Taşıyanın sorumluluğunu belirli bir tutar ile  sınırlandıran 1114. madde, 

taşıyanın belirli bir sorumluluk hali için  öngörülmüş bir hüküm değildir. Aksine, 

maddede yer alan “her halde” sözü ile Deniz Hukukunun bütün sorumluluk 

hallerinde uygulama alanı bulacaktır4 5. Fakat taşıyanın  sorumluluğu Borçlar 

                                                 
1 Geminin başlangıçta denize, yüke ve yola elverişsiz olmasından(TTK. md. 1019);yükün izinsiz 
olarak başka gemiye yüklenmesi ve aktarma edilmesi(TTK. md. 1028);Yanlış konişmento 
düzenlenmesi veya haksız fiil hükümlerine göre sorumlu olduğu hallerde ve bilhassa gecikme 
zararlarında bu sınırlar söz konusu değildir. 
2 Sami, Okay, Navlun Mukaveleleri, s.204. 
3 Karşı görüş için bkz.Sami, Akıncı, a.g.e., s.295. 
4 Çağa/Kender, II , s.192.; Sami, Akıncı, a.g.e., s.362; Emine, Yazıcıoğlu, “Eşyanın Geç Telim 
Edilmesinden Đleri Gelen Zararlardan Taşıyanın Sorumluluğu”, Deniz Hukuku Dergisi, Haziran-
Eylül 1997, s.88. 
5 1114’ncü maddenin uygulanmayacağı halleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

• Taşıyanın yanlış konişmento düzenlenmesinden kaynaklanan sorumluluğu kaynağını deniz 
hukukundan almayan, Borçlar hukukundan alan bir sorumluluk çeşididir.Bu nedenle, 
taşıyanın yanlış konişmento düzenlenmesinden dolayı sorumluluğunun söz konusu olması 
halinde bu sorumluluğun sınırlanmasında TTK’nundaki 1114. medde hükmü 
uygulanmayacak, bu sorumluluk ancak Borçlar Hukuku hükümleri dairesinde 
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Kanunu’na dayanıyorsa kaynağını Ticaret Kanunundan almayan bir sorumluluğu, 

Ticaret Kanunu’na konan bir hükümle yani 1114. madde ile sınırlamak doğru 

gözükmemektedir.  

Sonuç olarak; 1114. maddenin uygulama alanını şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Yükün zıya ve hasarından dolayı taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen 

1061ve 1062’nci maddeler uyarınca mesuliyette6, 

• Geminin yolculuğun başında denize, yola, yüke elverişli 

olmamasından kaynaklan sorumluluğu düzenleyen 1019’ncu madde 

gereğince taşıyanın sorumlu olduğu hallerde, 

• TTK. md. 1028 gereğince, yükletenin muvafakati olmaksızın yükün 

başka gemiye yüklenmesi ve aktarma edilmesine dayanan sorumlulukta, 

• TTK. md.947’ye dayanan sorumlulukta 

 Uygulama alanı bulacaktır. 

• Gecikme zararlarından doğan sorumlulukta, 1114’ncü maddenin 

uygulanıp uygulanmayacağını belirlemek için ilk başta gecikme zararının 

kaynağına ve ortaya çıkış biçimini saptamak  gerekmektedir: 

     1. Gecikme zararının kaynağı geminin yolculuğun başında denize, 

yola, yüke elverişli olmamasından kaynaklanıyor ise, aslında bu sorumluluk 

                                                                                                                                          
sınırlanabilecek veya ortadan kaldırılabilecektir.(Çağa/Kender, II , s.167.; Ergon, Çetingil, 
“Milletlerarası Sözleşmelerde ve Türk Hukukunda Taşıyanın  Koli- Konteyner ve Parça 
(Ünite) Başına Belirli bir Tutarla Sınırlı Sorumluluğu” Sorumluluk ve Sigorta Hukuku 
Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu: Bildiriler- Tartı şmalar 26-27 Ocak , 
Maçka- Đstanbul, Ankara , Sigorta Hukuku Türk Derneği Yayınları, s.157. 

• Taşıyanın sorumluluğu haksız fiilden kaynaklanıyor ise yine yukarıda açıklandığı üzere bu 
sorumluluk kaynağını deniz hukukundan almadığı için, sorumluluğu sınırlar iken 1114’ncü 
madde hükmü uygulanmayacaktır. Çağa/Kender, II , s.168. 

6 Yükün güverteye izinsiz olarak  yüklenmesi ve haksız sapmadan dolayı taşıyanın sorumluluğu söz 
konusu olduğu taktirde eğer zarar yükün zıya ve hasarı şeklinde ortaya çıkmış ise ,taşıyanın  
sorumluluğu 1061 vd. maddelerine tabi olacak ve dolayısıyla tazminatın belirlenmesinde 1114’ncü 
madde hükmü bu hallerde dahi geçerli olacaktır. Bkz. Çağa/Kender, II , s.140. 
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TTK. md. 1019’a dayanan bir sorumluluk olduğundan dolayı , sorumluluğun 

sınırlanmasında 1114. madde hükmü uygulanacaktır7. 

2. a. Gecikme zararı fiyat düşüşü ve kar mahrumiyeti şeklinde ortaya 

çıkıyorsa, yukarıda da belirtildiği üzere   bu sorumluluk  Borçlar Hukuku  

sorumluluğu olduğu için, 1114. madde uygulama alanı bulamayacaktır. 

b. Gecikme zararı , yükün zıya ve hasarı şeklinde ortaya çıkıyor yani 

yolculukta meydana gelen gecikme sebebiyle yük zayi olmuş yada hasarı 

uğramışsa ve gecikmenin özelliğine göre 1061 vd. maddelerinin dışına 

çıkmayı gerektirecek bir durum olmaz ise bu nitelikteki bir gecikme zararı 

bakımından 1114. madde uygulanabilecektir. Fakat gecikme zararının 

özelliğine göre 1061 vd. maddelerinin dışında kalan bir sorumluluk varsa, 

1114. madde uygulanamayacaktır8. 

 

C. Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırlandırılmasına Đlişkin 

Hükümlerin Temeli 

 Taşıyanın malın zıyaı veya hasarı nedeniyle TTK. md. 1061 vd. maddeleri 

gereğince tazminat ödemesi gerekiyorsa, taşıyan yükle ilgili kişinin bu sebeple 

uğradığı zararının hepsini karşılamakla yükümlü değildir 9. Taşıyanın bu sorumluluğu 

TTK. md. 1112 ve 1113’de yükün piyasa değeri  ile sınırlanmıştır. Sorumluluğun bu 

şekilde sınırlanmasının kökeni eski 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret 

Kanunu’nunda bulunmaktadır. Bu kanunda mücbir sebepler hariç her türlü sebepten 

ileri gelen zıya ve hasardan doğan sorumluluk bir ticari değer (piyasa değeri) ile 

sınırlanmıştır10.  HGB 1986 yılında tadil edilmiş fakat taşıyanın sorumluluğunun 

piyasa değeri ile sınırlanması aynen kalmıştır.  

Uluslararası alanda Lahey Kaidelerinde, taşıyanın sorumluluğunu piyasa değeri 

ile sınırlayan bir hüküm yer almamıştır11. Đlk olarak Visby Kurallarında ve  bunu 

                                                 
7 Çağa/Kender, II , s.167. 
8 Çağa/Kender, II , s.167. 
9 Sami , Akıncı, a.g.e., s.356. 
10 Sami Akıncı, a.g.e., s. 355. 
11 Sami , Akıncı, a.g.e., s.355. 
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takiben Hamburg Kurallarında piyasa değeri ile sınırlı sorumluluğa ilişkin 

düzenlemeler getirilmiştir12. 

   Konişmentoya yükün değeri yazılmamış ise, taşıyan, koli ve parça başına 

belirli bir tutar ile sınırlı olarak sorumludur (TTK. md. 1114).Taşıyanın belirli bir 

tutarla sorumluluğu en önce Lahey Kaidelerinde (1924 Brüksel Sözleşmesi) kabul 

edilmiş daha sonra bu sözleşmeyi benimseyen devletlerin iç hukuklarına geçmiştir13. 

1968 Brüksel Sözleşme’si (Lahey/Visby Kurallarının) ve bu sözleşmenin yerine 

geçmek üzere düzenlenen  1978 Hamburg Kurallarında da belirli bir tutarla ilgili 

sorumluluğa yer verilmiştir.  

D.Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırlanmasına Đlişkin Esaslar 

Türk Ticaret Kanunu 1061 vd. hükümlerine göre taşıyanın sorumluluğu 

gündeme geldiği taktirde, sorumluluğun sınırlandırılması  1112-1113 ve 1114. 

maddeler uyarınca yapılmaktadır. Aşağıda ayrıntılı olarak izah edileceği gibi, 

sorumluluğun sınırlandırılmasında ikili esasın gerçekleşmesi için belirli şartların 

varlığı aranmaktadır. Đlk olarak incelenmesi gereken 1112 ve 1113 hükümleridir. 

1.Taşıyanın Sorumluluğunun Belirli Bir De ğer ile Sınırlanması   

(TTK. md. 1112-1113) 

Türk Ticaret Kanunumuz taşıyanın sorumluluğunun belirli bir değer ile 

sınırlandırılmasında, zararın ziya ve hasar şeklinde ortaya çıkma ihtimalini göz 

önüne alarak iki ayrı maddede tazminat miktarının nasıl belirleneceğini 

düzenlemiştir. Kısmi veya tam ziya halinde sorumluluğun sınırı TTK’nun 1112. 

maddede, hasar halinde sorumluluğun sınırı ise 1113. maddede düzenlenmiştir.  

 

 

                                                 
12 Bu düzenlemeler için bkz. Fahiman, Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar, Đstanbul , Tekil Neşriyat 
, 1987, s. 364 ve 376.  
13 Ergon. A. Çetingil, a.g.m., s.137. 
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a. Yükün Kısmi ve Tam Zıyaı Halinde (TTK. md. 1112) 

TTK. md.1112’ye göre: 

“Yükün tamamen veya kısmen tam zıyaı halinde TTK. md. 1061 ve 1062 

uyarınca tazminat vermek lazım gelirse; taşıyan malların adi piyasa değerini veya 

aynı cins ve mahiyetteki malların varma yerinde boşaltmanın başladığı tarihte, eğer 

gemi bu yerde boşaltılmaz ise oraya muvasalatında haiz olduğu değeri öder; bundan 

zıya sebebiyle tahsil edilen sair ve gümrük masraflarla navlun indirilir. 

Varma yerine ulaşılmadığı taktirde yolculuğun bittiği yer, yolculuk geminin 

zıyaıyla biterse yükün emniyet altına alındığı yer varma yeri sayılır.” 

    Kanun maddesinde açıkça ifade edildiği  üzere yük tamamen veya kısmen 

zıyaa uğrarsa, taşıyanın ödeyeceği miktar objektif bir ölçüye dayanarak bulunacak 

tutar ile  sınırlanmış; taşıyan, zararın tamamını ödemek zorunda bırakılmamıştır. 

Maddenin uygulanması açısından zararın taşıyanın, gemi adamları ve adamlarının 

kusurunun derecesine göre bir ayrım yapılmamış olup, kasten meydana getirilen 

zararlarda dahi hüküm uygulama alanı bulacaktır14.   

  Bu hüküm taşıyanı meydana gelen zararlar karşısında sınırsız tazminat 

talepleriyle karşı karşıya bırakmamak, taşıyanı korumak amacına yönelik olarak 

getirilmiş bir hükümdür15. Bu sayede, taşıyanın sorumluluğunu gerektiren bir zarar 

varsa, bu zararın objektif bir ölçüye dayanılarak tespit etme imkanı sağlanmıştır. 

Hükmün getiriliş amacını göz önüne aldığımız taktirde  şu sonuca varmamız 

mümkün olacaktır: Meydana gelen zarar, TTK.  md. 1112 de belirtilen değerden 

(yükün piyasa değerinden) az olur ise, taşıyan yükün piyasa değerine göre belirlenen 

                                                 
14 “Alman Ticaret Kanunu, kara nakliyecisinin tazmin borcunu TTK. md. 1112 ve 1113 de  olduğu 
gibi Alman Ticaret Kanunu md. 430’da sınırlanmış ve üçüncü fıkrasında zarara kasten ve ağır kusur 
ile sebebiyet verilmesi halinde nakliyecinin tam tazminat ödeyeceğini hüküm altına almış bulunmakla 
birlikte aynı hüküm Deniz Ticareti Hukukuna geçirilmemiştir.Bu durumun adalet hissini zedelemesi 
sebebiyle doktrin bugün için bulunan hal çaresi, taşıyanın başka hukuki sebepten ve özellikle haksız 
fiil hükümlerine dayanılarak sorumluluğuna gitmektir ve bu halde ise sınırlama geçerli 
bulunmamaktadır.” Wüstendörfer, Çağa/Kender ,II  , s. 145. 
15 Sabih, Arkan, Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, Banka ve 
Ticaret Hukuku Arştırma Enstitüsü, 1982, s. 150. 
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tazminat miktarını ödemek zorunda kalacak, yükle ilgilinin zararının bulunmaması 

halinde  taşıyan tazminat ödemeyecektir16. 

   (1) Tazminatın Hesaplanması 

   Taşıyanın ödemesi gereken tazminatı belirleyebilmemiz için öncelikle kanun 

metninde geçen piyasa değeri ve varma yeri kavramlarının açıklanması 

gerekmektedir. 

    (i) Piyasa Değeri Kavramı 

    Tam zıya veya kısmi zıya halinde17 taşıyan yükün adi piyasa değerini veya 

bunun bulunmaması halinde aynı cins ve nitelikteki malın varma yerinde 

boşaltmanın başladığı tarihteki değerini ödeyecektir. Adi piyasa değeri, aynı tür ve 

nitelikteki eşyanın belirli bir ortamda yapılan alım- satım işlemleri sonucunda 

ulaştığı değere denir18. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir malın piyasa değerinin 

söz konusu olması için, piyasada muntazam bir şekilde alınıp- satılması ve her zaman 

piyasada bulunması  gerekmektedir19. 

   Yükün piyasa değerinden maliyet değeri anlaşılmamak gerekir. Sadece 

perakende satılan eşyada bu değerin,  toptan satılan eşyalarda ise toptan satış 

değerinin tazminatın hesaplanmasında göz önüne alınması gerekir 20. Eşyanın hem 

toptan hem de perakende satışa tabi olduğu durumlarda taşıyanın  sorumluluğunun 

sınırı bakımında hangi değerin esas alınacağı akla gelebilir.Bu halde tazminatın 

alacaklısı olan yükle ilgilinin kendi özel durumu göz önüne alınarak, bu kişinin  

zıyaa uğrayan yükü hak sahibi olarak  teslim alsa idi, bu yükü toptan mı  yoksa 

                                                 
16 Sami, Okay, Navlun Mukaveleleri, s.203. 
17 Bu kavramlar için bkz., yukarıda, s.20-21. 
18Sabih, Arkan, “Zıya Nedeniyle Ödenecek Tazminatın Belirlenmesinde Esas alınan Değer ve Đadesi 
Gereken Masraflar”,Batider, C. XIV, Aralık , 1987 , s.28’den naklen. 
19 Alihan, Aydın, a.g.e., s.114. 
20 Turkay, Özdemir, ,  Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku: Zıya ve/veya Hasar Sorumluluğu, 
Đstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s.142. 
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perakende mi satışını düşündüğü belirlenerek ona göre tazminatın hesaplanmasındaki 

değer belirlenebilecektir21. 

Eşyanın bir borsada arz ve talebe göre belirlenen bir borsa  değeri var ise, 

boşaltma limanındaki ve zamanındaki bu değer tazminatı belirleyecektir 22. 

Kanunumuzda eğer eşyanın piyasa değerinin bulunmaması halinde taşıyanın 

ödeyeceği tazminatın aynı cins ve mahiyetteki malların varma yerinde boşaltmanın 

başladığı tarihteki değerin tazminatın hesaplanmasında esas alınacağı 

belirtilmektedir23. Görüldüğü üzere kanunda zıya uğrayan fakat piyasa değeri 

bulunmayan yükler için tazminat yine objektif bir ile yani zayi olan yükün yükle 

ilgili için arz ettiği manevi değer göz önüne alınmadan hesaplanmaktadır. Bu nedenle 

objektif değer araştırılmadan tazminat miktarının fatura değerine göre belirlenmesi 

1112. maddeye aykırılık teşkil eder24. 

Zayi olan yük sigorta ettirilmiş olması halinde, sigortacı, sigorta tazminatını 

sigorta ettiren yükle ilgiliye ödedikten sonra bilindiği üzere TTK. md. 1301 gereği 

sigorta ettirenin halefi olarak taşıyana karşı dava açma hakkı vardır. Sigortacının, 

açtığı bu davada, taşıyanın sigortacıya ödeyeceği tazminatın hesaplanmasında 

sigortacının sigorta ettiren yükle ilgiliye ödediği sigorta tazminatının esas alınması 

TTK’nun 1112. maddesine aykırıdır 25. TTK. md. 1356’da sigorta değerinin, yükün 

yükleme yeri ve zamanındaki değerine eşit olmasını öngörmüş ve 1399/1’de ise, bu 

değerin sigorta tazminatının üst sınırını oluşturacağı belirtilmiştir. Oysa taşıyanın 

ödeyeceği miktarı hesaplarken TTK. md. 1112 gereği, yükün varma yeri ve 

                                                 
21 Sabih, Arkan, a.g.e., s.154. 
22 Sabih, Arkan, a.g. e.,s.154;Yargıtay HGK’nun T.19.3.1969 ve e. T/80, K.182 sayılı kararı için bkz. 
Đsmail, Doğanay,Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.II, 2. bs., Ankara, 1981, s. 1793, dpn. 767; Turkay , 
Özdemir, a.g.e., s.141. 
23 Kanunun bu açık hükmüne rağmen bir davada esas mahkemesi zıya halinde yükleme limanındaki 
değer üzerinden tazminatı kanuna aykırı bir biçimde hesaplamış, dava önüne gelen Yüksek Mahkeme 
de hükmü bu yönden bozmamıştır.11. HD. T. 25.11.1943, E. 42/2454, K.2169 sayılı kararı için bkz. 
Sami, Okay, Yargıtay Kararları , 1963, s.321-322. 
24 Sabih, Arkan, a.g.e., s.155;Yarg. TD’nin T.17.2.1961, E.1960/3492 , K.1961/532 sayılı karı için 
bkz. Đsmail, Doğanay a.g.e., s.1794, dpn.772. Bulunla birlikte Yarg.’ın aksi yöndeki kararları da 
mevcuttur.Yarg. TD’nin T. 25.4.1961 ve E. 1960/3606, K. 1961/1344 sayılı kararı için bkz. Đsmail, 
Doğanay, a.g.e., s.1795, dpn.773.; TD’nin T. 28.5.1959 ve E. 1959/1521, K.1569 sayılı kararı için 
bkz. Đsmail, Doğanay, a.g.e,  s.1790, dpn.762. 
25 Seven, Vural, a.g.e., s. 189. 
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zamanındaki değerini göz önüne almaktayız26. Đşte, bu farklılıklar nedeniyle 

sigortacının açtığı halefiyete dayanan davada da yükün varma yeri ve zamanındaki 

değeri – bu değer sigortacının yükle ilgili sigorta ettirene ödediği sigorta 

tazminatından zaman ve yer farklılıkları nedeniyle düşük olsa dahi-esas alarak  

taşıyanın ödeyeceği tazminat belirlenmelidir27. 

Doktrinde genel olarak kabul edilen görüşe göre28; yükün cins ve değeri 

yükleme başlamadan önce yükleten tarafında taşıyana bildirilmişse, taşıyan bu değeri 

konişmentoya yazmak zorundadır ve bu halde, taşıyanın sorumluluğu konişmentoya 

yazılan bu değere göre belirlenecektir29.  

Bilindiği üzere, konişmento, içerdiği kayıtların doğruluğu konusunda aksi ispat 

edilebilir karine teşkil eder (TTK. md.1110). Yükün değeri konişmentoya yazılmış  

ve taşıyanın tazminat ödemekle yükümlü olduğu hallerde, taşıyan bu değerin gerçek 

değerden fazla olduğunu iddia ediyorsa, karine gereği gerçek değeri ispatlamak 

zorunda kalacaktır. Yükle ilgili yazılı değerin düşük olduğunu iddia ediyorsa yine bu 

değeri yükle ilgili ispatlayacaktır. Eğer, konişmentoya bu değer yazılmış olmakla 

birlikte  bir belli değil kaydı da konmuş ise, yukarıdaki ispat yükümlülüğü yer 

değiştirecektir. Konişmentoya, yükün yükleme başında ve yükleme yerinde haiz 

olduğu gerçek değer yazıldığını ve bu değer varma yeri ve zamanındaki değere göre 

farklılık gösterdiğini (örneğin arttığını) düşündüğümüzde, yükle ilgili bunu 

ispatlayamazsa, taşıyan yükün zıyaı halinde gerçek değerden daha az olan 

konişmentoda yazılı olan değer kadar tazminat ödeyecektir. Bu ihtimalin  tam tersi 

de düşünülebilir. Kanımca, değerin konişmentoya yazılı olması halinde dahi 

tazminatın hesaplanmasında  varma yeri ve zamanındaki gerçek satış değerinin 

tazminatın hesaplanmasında göz önüne alınması daha isabetli olacaktır.  

Eşyanın piyasa değerinin bulunmaması halinde, 1112. maddede tazminatın, 

eşyanın herkes için haiz olacağı değere göre belirleneceği hüküm alınmıştır. Örneğin, 

                                                 
26 Seven, Vural, a.g.e. , s.189. 
27 Seven ,Vural, a.g. e., s,189. 
28 Ergon Çetingil, a.g.m., s.158.; Çağa/Kender II,  s.154-155. 
29 Karş. Görüş için bkz. Akıncı, Sami, a.g.e., s.363;Seven, Vural,a.g.e., s.189. 
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bir sanat eserinin veya teslim alma yerinde satışına izin verilmeyen eşyanın değerinin 

hesabında, eşyanın objektif değeri esas alınacak; taşıtan veya gönderilen için ifade 

ettiği öznel ( subjektif değer) değer, eşyanın değerinin belirlenmesinde herhangi bir 

etkisi olmayacaktır30. 

Zaman içerisinde yükün piyasa değeri veya piyasa değerinin bulunmaması 

halinde herkes için haiz olduğu değerde farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle, 

tazminata esas olan bu değerlerin belirlenmesinde hangi zamanın esas alınacağı da 

önem kazanmaktadır. TTK. md. 1112’de bu husus, boşaltmanın yapılacağı ihtimali 

göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu hükme göre; Boşaltmanın başladığı tarihteki 

değer esas alınarak tazminat hesaplanacaktır. Eğer boşaltma yapılmaz yani yolculuk 

gemi ve yükün zayi olması ile sona erer, o zaman  ise , yolculuk normal şartlar 

altında sona erse idi ne zaman boşaltmaya başlanabilecek idiyse o zamanki değer 

tazminatın hesaplanmasında göz önüne alınacaktır31. 

Son olarak şunu belirtmek gerekir ki; eşyanın tamamının zayi olması halinde 

eşyanın değeri, doğal olarak tüm eşyanın değeri göz önüne alınarak hesaplanacaktır. 

Kısmi zıya söz konusu olduğu durumlarda ise yalnızca zayi olan kısmın değeri 

tazminatın hesabında esas alınacaktır. Fakat, eşyanın bir kısmının zıyaa uğraması, 

diğer kısmının da değerinin düşmesine neden olmuşsa, bu halde, eşyanın kısmi zyaa 

uğraması yanında tamamen hasara uğradığının kabul edilmesi ve değer tespitinin 

buna göre yapılması gerekmektedir32. 

ii.Varma Yeri Kavramı   

Varma yeri, esas itibariyle deniz yolu ile taşımanın son bulacağı limandır33. 

Yoksa karma taşımalarda34 olduğu gibi  memleket dahilindeki varma ve teslim yeri 

değildir 35. 

                                                 
30 Alihan, Aydın, a.g.e., s.117. 
31 Sami, Okay, Navlun Mukaveleleri s.203 ;Çağa/Kender ,II,  s.163. 
32 Alihan, Aydın, a.g.e., s.118. 
33 Fahiman , Tekil, Deniz Hukuku : Giri ş- Uluslararası Konvansiyonlar- Gemi - Donatan, 
Đstanbul, y.y, 1986, s.130. 
34  Kombine taşımalar ve bu taşımalarda taşıyanın sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Đnci, 
Deniz (Kaner), “Kombine Taşımalarda Taşıyanın Sorumluluğu”, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku 
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Kanunumuz  varma yerini belirtmek için çeşitli olasılıklara göre farklı yerler 

belirtmiştir: 

• Gemi varma yerine ulaşamazsa “yolculuğun bittiği yer”, 

• Yolculuk geminin zıyaı ile sona erip de yükün tamamı veya bir kısmı   

kurtulmuş olur ise “yükün emniyet altına alındığı yer”   

Kanunun hükmüne göre varma yeri sayılacaktır. Kanunumuz bir ihtimali 

gözden kaçırmış, 1112. maddede hüküm altına almamıştır. Bu ihtimal36: 

• Gemi yük ile birlikte zayi olup da yolculuk sona erer ise; “ Geminin 

normal şartlar altında yolculuğunu bitirse ise ne zaman varma yerine 

varacak idiyse o tarihteki varma limanındaki değeri” esas alınacaktır. 

   (2)Yükün Zıyaı Sebebiyle Tasarruf Edilen Masraflar 

   Kanunumuzun 1112. maddesinde, taşıyanın ödeyeceği tazminat 

hesaplanırken yukarıda belirlenen bu değerlerden eğer yükün tamamen veya kısmen 

zıyaı nedeniyle tasarruf edilen yani zıya nedeniyle ödenmeyecek olan gümrük ve sair 

masraflarla navlunun indirileceği hükme bağlanmıştır.Taşıyanın ödeyeceği tazminat 

miktarını hesaplamak için  yükle ilgilinin ne zaman navlundan tasarruf ettiği yani 

navlunu taşıyana ödemek durumunda olmadığını bilmek gerekmektedir.Yükle 

ilgilinin, taşıyana navlunu ödemek zorunda olup olmadığı ihtimalleri sıralamak 

gerekirse: 

1.Aksine bir mukavele olmadıkça herhangi bir kaza neticesinde tamamen veya 

kısmen zıyaya uğrayan yükler  için navlun ödenmez (TTK. md. 1072/1). Taşıyanın 

sorumluluğu bu halde gündeme gelmez. 

                                                                                                                                          
Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu: Bildiriler – Tartışmalar: 26-27 Ocak Maçka- 
Đstanbul, Ankara, Sigorta Hukuku Türk Derneği Tayınları, 1984. 
35 Çağa/Kender, II , s.146. 
36 Sami, Okay, Navlun Mukaveleleri, s.203; Çağa/Kender ,II , s.163. 
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2.Tabiatı icabı kendiliğinden akma, sızma , bozulma ve yolda ölen hayvanlar 

için  tam navlun ödenir(TTK. md. 1072/3). Taşıyanın sorumluluğu bu halde 

gündeme gelmez. 

3. Yük, taşıyan, fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru neticesinde zayi 

olmuş ise navlun ödenmez37.  Taşıyanı zıya nedeniyle TTK. md. 1061 vd. 

hükümlerine göre tazminat ödemekle yükümlü  kılabiliyor isek; işte bu yükle ilgi 

bakımından tasarruf edilen(ödenmeyen) navlun piyasa değerinden indirilerek 

taşıyanın ödeyeceği  tazminat hesaplanacaktır.   

4.Yük yükle ilgilinin kusuru neticesinde zayi olmuşsa, navlun ödenmez38. Zira 

bu halde de taşıyanın sorumluluğu gündeme gelmez. 

Konişmentoya fio kaydı konduğu taktirde, TTK md. 1051’de düzenlenen ve 

taşıyana ait olan  boşaltma masrafları bu kayıt ile gönderilene ait olmaktadır. Đşte 

yükün zıyaı nedeniyle gönderilen boşaltma limanı masraflarını veya kısmi zıya 

halinde bu masrafların bir kısmını ödemekten kurtulmuşsa,  bu miktar  piyasa 

değerinden indirildikten sonra taşıyanın ödemesi gerekli olan tazminat 

hesaplanacaktır. 

b. Hasar Halinde Tazminatın Hesaplanması (TTK. md.1113) 

TTK. md.1113’e göre; 

“Yükün hasarı yüzünden 1061 ve 1062.  maddeler gereğince tazminat verilmesi 

lazım gelirse, taşıyan malların hasarlı haldeki satış değeri ile piyasa değeri veya 

malların varma yerinde boşaltmanın başladığı tarihte hasarsız olarak haiz olacakları 

değer arasındaki farkı öder: Hasar sebebiyle tasarruf edilen gümrük ve sair masraflar 

bundan indirilir.” 

Hasar halinde tazminatın hesaplanmasında maddede belirtildi ği üzere, hasarlı 

haldeki satış değeri ile piyasa değeri veya hasarsız olarak objektif değeri arasındaki 

fark, taşıyanın ödemekle yükümlü olduğu tazminatı belirleyecektir. 
                                                 
37 Đsmail, Doğanay, a.g.e. s. 2919. 
38 Đsmail , Doğanay, a.g.e., s .2919. 
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Zararın belirlenmesinde, malvarlığının iki durumunun arasındaki farkın 

tespitini konu edinen  görüş “fark teorisi”  olarak adlandırılmaktadır39. Buna göre 

zarar, malvarlığının fiili durumunda gerçekleşen azalma ile beklenen artışların 

engellenmesinden oluşmakta; yani hem fiili zarar hem de kar kayıplarını içine 

almaktadır40. Fakat daha önce de zarar kavramı açıklanırken belirtildi ği üzere, kar 

kayıpları konumuzda zarar tespit edilirken dikkate alınmamaktadır. Sonuç olarak 

hasar halinde tazminat belirlenirken sadece malvarlığının fiili durumundaki azalma 

dikkate alınacaktır. 

Hasar halinde, tazminatın belirlenmesinde dikkate alınan piyasa değeri , varma 

yeri kavramları yukarıda açıklandığı için burada tekrar açıklamaya gerek 

görülmemiştir. 

 Son olarak şunu belirtmek gerekir ki; hasar halinde daima tam navlun ödenir41. 

Sonuçta, ortada tasarruf edilen bir navlun olmadığından dolayı, tazminatın 

hesaplanmasında dikkate alınan  değerden,  gümrük ve sair masraflar indirilecek 

fakat navlun indirilmeyecektir42. 

2. Taşıyanın Sorumluluğunun Belirli Bir Mebla ğ ile 

Sınırlanması (TTK. md.1114) 

a. Uygulama Şartları 

Türk Ticaret Kanunu md. 1114’e göre; 

“Yükleten yükün cins ve kıymetini yükleme başlamadan önce bildirmemiş ve  

bu beyan konişmentoya yazılmamış olduğu takdirde taşıyan her halde koli ve parça 

başına en çok  100 000 Türk Lirası (10 YKR) mesul olur.” 

Bu hüküm, madde metninde yer alan “en çok” kelimesinden de anlaşılacağı 

üzere tazminat miktarının üst sınırını tayin eden bir hükümdür. Yani, TTK. md.1112-
                                                 
39 Serkan, Ergüne, a.g.e., s.14; Haluk N. Nomer, Haksız Fiil Sorumluluğunda Tazminatın 
Hesaplanması, Đstanbul, Beta, 1996, s.8. 
40 Serkan, Ergüne, a.g.e., s.16. 
41  Sami, Akıncı, a.g.e, s.357.; Çağa/Kender, II , s.147. 
42 Sami, Akıncı, a.g.e, s.357.; Çağa/Kender, II , s.147. 
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1113’e göre hesaplanan tazminat, yükün değeri beyan edilmemiş ve konişmentoya 

yazılmamış olduğu taktirde, en çok 10 YKR ile sınırlı olarak taşıyan tarafından 

ödenecektir. 

Maddenin uygulanma şartlarını incelemek gerekirse: 

Yükleme başlamadan önce yükleten yükün cins ve kıymetini taşıyana 

bildirmemiş ve bu değerin konişmentoya yazılmamış olması gerekmektedir43. Bu 

beyanın yükleme başlamadan önce yapılmış olmasının amacı, taşıyana yükü 

muhafaza konusunda gerekli tedbirleri alabilmek imkanının sağlanmasıdır44. Fakat 

yükleme başladıktan sonra bildirimde bulunulmuş ve konişmentoya yazılmış ise, 

artık  taşıyan için belirli bir tutarla sınırlı sorumluluk geçerli olmaz45. Yükleme  

başlamadan önce, yükleten, yükün cins ve kıymetini taşıyana bildirmiş olduğu 

taktirde, taşıyan bu hususları ancak bunların konişmentoya yazılacağı konusunda 

navlun sözleşmesinde anlaşmaya varılmış olduğu taktirde mecburdur46. Fakat, 

kıymeti çok yüksek olan mallarda böyle bir anlaşma olmadan dahi iyiniyet 

kurallarına göre taşıyanın kıymet yazmaya mecbur olduğunu kabul etmek lazımdır, 

meğer ki (1100/2 b.2’ninkıyasen tatbiki suretiyle) taşıyanın, yükleten tarafından 

beyan edilen kıymetin doğruluğundan şüphe etmesi için sebep bulunsun veya beyanı 

kontrol etme imkanı olmasın47. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1100/1 hükmü, yükletenin yükün cins ve değerine 

ili şkin beyanlarında geçerli olmamaktadır. Madde metninde; Yükletenin, yükleme 

başlamadan önceki yükün ölçü, sayı, tartısı, haricen belli olan hal ve niteliğine ilişkin 

beyanlarının yazılı bir şekilde taşıyana yapılması halinde taşıyanın bu beyanı 

                                                 
43 “Ancak eşyanın cins ve değerinin konişmentoya yazılmış olması şartı uygulamada gönderen 
açısından bazı sakıncalar yaratmaktadır.Taşıyan değeri yüksek eşyalar için , rekabet koşulları 
dolayısıyla değere göre navlun talep edememekte, fakat müşteri kaçırmamak için değeri konişmentoya 
yazmaktadır. Böylece sorumluluk riskinin yükselmesine karşılık düşük navlun ile taşımaya razı 
olmakta yada mümkünse değeri yazmaktan kaçınarak sınırlı sorumluluktan yararlanmaya 
çalışmaktadır.Gönderen ise, yüksek navlun ödememek için , eşyanın değerinin konişmentoya 
yazılmasını önemsememekte , fakat bunun sonucunda, eşyanın değerine göre son derece düşük bir 
tazminatla yetinmek zorunda kalmakta yada eşyanın değerine uygun tazminat elde edememe riskini 
yük sigortası ile karşılamak istemektedir.”(Emine, Yazıcıoğlu, a.g.e. , s.152.) 
44 Ergon A., Çetingil, a.g.m.,  s.139. 
45 Ergon A., Çetingil, a.g.m.,s.139. 
46 Çağa/Kender, II , s.81. 
47 Prübmann 660,(Çağa/Kender, II , s.82’den naklen) 
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konişmentoya yazmak zorunda olduğu ifade edilmektedir. Yükleten tarafından 

yapılan beyanın taşıyan tarafından konişmentoya yazılması için  bu beyanın yazılı 

olması gerekmemektedir.  

Madde metninde belirtilen sınırlamanın uygulanabilmesi için; yükün hem 

cinsinin hem de kıymetinin konişmentoya yazılmış olması gerekir. Sadece kıymetin 

veya sadece değerin konişmentoya yazılmış olması halinde, taşıyanın 

sorumluluğunun 1114. maddeye göre sınırlanması söz konusu olmayacaktır48 . 

Yükün cins ve kıymeti yükleme başlamadan önce yükleten tarafından 

bildirilmi ş ve konişmentoya yazılmış olduğu taktirde, bu hüküm uygulama alanı 

bulamayacak, artık tazminatın sınırını konişmentodaki  değer teşkil edecektir. TTK. 

md. 1112-1113’e göre hesaplanacak tazminat konişmentodaki değerden fazla ise 

konişmentodaki değer, az ise 1112-1113’e göre hesaplanan değer tazminatı 

belirleyecektir. 

b. Koli ve Parça Kavramı (Package/Unit) 

(1) Koli Kavramı 

Yük onu nakil tehlikelerine karşı esaslı suretle koruyacak bir zarf içine alınmış 

ise ortada genel kabule göre bir koli vardır49. Kolinin varlığından bahsedebilmemiz 

için, yükün özelliğine  uygun  biçimde yük muhafaza altına alınmış olmalı ve yükün 

bir bütün teşkil  etmesi sağlanmalıdır50. Bu tanımı göz önüne aldığımız taktide, 

çuvallar halinde taşınan hububat yükünde her çuval  veya fıçılarla taşınan sıvı 

yüklerde her fıçı  koli sayılacaktır. Kolinin meydana gelmesi bakımından yükün 

hacim ve ağırlığının önemi olmadığı gibi muhafazanın da yükle ilgili tarafından 

sağlanmış olması gerekmektedir51.  

                                                 
48 Sami,Akıncı, a.g.e., s.362, Ergon , Çetingil, a.g.m.,s.158; Çağa/ Kender, a.g.e. s.164. 
49 BGHZ 69,244 (19.9.1979 tarihli) ve (9.7.1973 tarihli) kararı VersR 1973,1038/39. (Çağa/Kender,II 
s.168’den naklen) 
50 Ergon A., Çetingil, a.g.m., s.140; Çağa/Kender, II , s.168; Sami ,Akıncı, a.g.e., s.359. 
51 Ergon A., Çetingil, a.g.m., s.140. 
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Zamanla taşınan yüklerin çeşitlenmesi, taşıma ve ambalajlama yöntemlerinin 

değişmesi ve yeni gemi tiplerinin ortaya çıkması karşısında  mahkemeler ve doktrin, 

zamanın değişen koşullarında çıkan sorunlara cevap verebilmek adına,  kolinin 

uygulama alanını genişletmişlerdir. Nitekim yükün muhafaza altına alınmadan 

yükleme, istif, boşaltmada kolaylık sağlamak üzere şekle sokulmuş olması, kısmen 

ambalajlanması halinde de kolinin söz konusu olabileceği belirtilmektedir.52 

Almanya’da 1979 yılında verilmiş olan “Saarland” kararında53 “Katlanıp bağlanmış 

derileri, başkaca ambalaj bulunmamasına rağmen “Packung” olarak 

nitelendirilmiştir. Mahkemeye göre , “Packung”dan sözedilebilmesi için yükün 

tümüyle ambalajlanmış olması ( “verpackt”) gerekmeyip, yükleme, istif ve 

boşaltmada kolaylık sağlamak üzere herhangi bir şekilde hazırlanmış (örn. 

katlanmış-örtülmüş-bağlanmış) olması (“gepackt”) yeterlidir. Karar, çıkarlara ve 

amaca daha uygun olması gerekçesi ile yeni Alman doktrininde benimsenmiştir.” 

Kolinin (package) uygulamasında konteyner özel bir önem taşımaktadır. 

Konteyner için tek bir tanım verilmemekle birlikte, içine konduğu kapları nakil 

tehlikelerine karşı esaslı suretle haricen koruyan54, bir nakil vasıtasından diğerine 

aktarılabilen ve bu vasıflardan kolayca ayrılabilen yüklenmiş durumuyla birim yük 

vasfına sahip55taşıma cihazları olduğu kabul edilmektedir. 

Günümüzde, taşımada kolaylık sağlaması açısından yaygın bir şekilde 

kullanılan konteynerin  bütün muhteviyatı ile tek bir koli mi sayılacağı yoksa 

içindeki ambalajlı yüklerin mi koli sayılacağı konusunda hukukumuzda tartışmalar 

yer almaktadır. 

                                                 
52 Vural, Seven, a.g.e. s.196; Gündüz Aybay/Kerem, Atamer, “Taşıyanın Parça Başına Belirli Bir 
Tutarla Sınırlı Sorumluluğu”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VI: Bildiriler- 
Tartı şmalar, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü-14-15 Nisan 1989, s.252. 
53 VersR 1979,29 (Atamer, Kerim/Gündüz Aybay, a.g.m s.253.) 
54 Çağa/Kender, II ,s.168 
55 Đnci, Deniz(Kaner), Konteyner Taşımacılığı ve Hukuki  Sorunları, Đstanbul, Đstanbul Üniversitesi 
Hukuku Fakültesi Yayınları,1982. 
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1924 Lahey kaidelerinde taşıyanın sorumluluğunun sınırlanmasına ilişkin 

hükümde (madde 4/5)56 konteynerin koli sayılıp sayılmayacağı sorunu 

düzenlenmemiştir. Bu husus, ilk olarak Lahey/Visby kaidelerinde (madde 2/c’de)57 

düzenlenmiştir. Daha sonra Hamburg Kaidelerinde  (madde 6/2 a-b)58  ve  Alman 

Deniz Ticaret Hukuku’nun 1986 yılı reformunda (Lahey/ Visby kurallarında 

düzenlendiği  biçimiyle) açıkça hükme bağlanmıştır. Fakat hukukumuzda  şu ana 

kadar buna ilişkin bir düzenleme olmayıp, sorun hala güncelliğini korumaktadır. 

 Sorunu çözmek için pek çok  kriter ve görüşler  ileri sürülmüştür. Bunlar: 

(1)Ekonomik Fonksiyonun Araştırılması Esası59: Buna göre eğer konteyner 

içine konan yükler, konteynerin içine konmadan dahi mevcut ambalajlarıyla 

taşınması mümkünse, konteyner içindeki ambalajlı yükler ayrı bir koli sayılacaktır. 

Aksi halde konteyner bütün muhteviyatı ile birlikte tek bir koli sayılacaktır. 

(2)Fonksiyonel Ambalaj Birimi Esası60: Bu esasa göre konteynerin koli sayılıp 

sayılamayacağı konusunda iki kritere bakılmaktadır. Eğer, taraflar koli olarak 

konteyneri kabul etmişlerse, konişmentoya içindekilerin değil de konteynerin sayısı 

yazılmış ve konteynerin kullanılması yükleten tarafından seçilmiş ise konteyner bir 

fonksiyon ambalaj birimidir ve taşıyanın sorumluluğunun sınırı konişmentoda yazılı 

konteyner sayısı üzerinden hesaplanacaktır. 

                                                 
56 Bu madde sadece çeşitli şekilde ambalajlanan ( örneğin paket, çuval veya sandık şeklinde vb.) 
yüklerde her ambalajı(her çuvalı,paketi, sandığı vb.) koli saymaktadır. ( Madde metni için bkz. 
Fahiman, Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar , s.348.)  
57 Malları guruplandırmak için muhafaza , palet veya herhangi bircihaz kullanılmış ise konişmentoda 
bu cihaza dahil şekilde zikredilmiş her koli veya ünite, bu paragraf hükümlerine göre bir koli veya 
ünite sayılacaktır. ( Madde metni için bkz. Fahiman Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar, s.364.) 
Yukarıda öngörülmüş hal dışında bu cihaz koli veya ünite olarak işlem görecektir. 
58 Hamburg Kaideleri 6/2 a)Eşya topluca bir konteyner, palet veya benzeri bir taşıma kabına 
konulduğu taktirde, eğer çıkarılmışsa konişmentoda, yoksa deniz yolu ile taşıma sözleşmesi içinkanıt 
niteliğindeki herhangi bir belgede sözü edilen taşıma kabı içindeki eşya olarak gösterilmiş her koli 
veya diğer yükleme ünitesi ayrı bir koli veya taşıma ünitesi olarak dikkate alınır.Yukarıda sözü edilen 
durum dışında bu kap içinde bulunan eşya tek bir yükleme ünitesi sayılır. 
b)Eğer taşıma kabı zıya veya hasara uğrar ise söz konusu kap, taşıyana ait değilse veya onun 
tarafından tedarik edilmiş bulunmuyorsa ayrı bir ünite olarak kabul edilir. ( Fahiman Tekil, 
Uluslararası Konvansiyonlar, s.385.) 
59 Bu  esas hakkında daha fazla bilgi için bkz.Đnci , Deniz(Kaner), a.g.e.,s.112-115. 
60 Bu esas hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Đnci, Deniz(Kaner),a.g.e., s.115-127. 
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(3) Tarafların Đradelerini Esas Alan Görüş61:  Bu görüşü benimseyenlerce haklı 

olarak belirtildiği üzere, konteynerin içindekilerin sayısı konişmentoda yer almış ise 

taraflar, konteynerin içindeki yüklerin sayısı kadar  koli olduğunu kabul etmemişler 

demektir. Aksi halde, konteyner bütün muhteviyatı ile birlikte koli sayılır ve tazminat 

konteyner sayısına göre hesaplanır. Buna sebep olarak ise  şunu göstermektedir62: 

“Taşıyan, konteynerin içindeki yükünten çok defa haberdar olmadığı için lazım gelen 

güvenlik tedbirlerini almaktan mahrum kalmakta ve yük zıyaa veya hasara uğradığı 

taktirde, eğer  yükün değeri pek fazla ise çok büyük tazminat talepleri ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu nedenle; taşıyanı sınırsız, önceden öngöremeyeceği tazminat 

taleplerinden korumak maksadı ile konteyner bütün muhteviyatı ile tek bir koli 

sayılmalıdır.” 

(4)Konteynerin Kimin Tarafından Temin ve Đstif Edildiğini Ele Alan Görüş63: 

Eğer konteyner taşıyan tarafından temin ve istif edilmiş ise içindeki her ambalajlı 

yük koli olarak kabul edilir. Fakat yükleten tarafından temin ve istif edilmiş ise 

konteyner bütün muhteviyatı ile koli sayılacaktır. Çünkü bu halde taşıyanın 

konteyner içindeki yüklerin sayısını, cinsini bilme olanağı olmamakta konteyner 

kapalı bir biçimde taşıyana teslim edilmektedir. 

Konteynerin, tek bir koli sayılıp sayılmayacağını,  doktrindeki görüşlere 

bırakmak yerine, bu hususun kanun hükmü ile düzenlenmesi yerinde olacak ve bu 

konudaki tartışmalarda son bulacaktır. 

(2) Parça Kavramı  

Yük bir kap içine konulmadan yani muhafaza içine alınmadan gemiye 

yüklenip, taşınıp, boşaltılabilecek ise parça  söz konusu olmaktadır.64 

Parça kavramını, kaynağı olan Lahey Kaidelerinde yer aldığı şekliyle ünite 

(birim) olarak algılamak gerekir65. Parça kavramının birim olarak algılanması iki tür 

                                                 
61 Bu görüş hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz.Đnci ,Deniz(Kaner), a.g.e., s.127. 
62 Çağa/Kender ,II,  s.168-169. 
63 Bu görüş hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Đnci ,Deniz(Kaner), a.g.e., s.127-128. 
64 Çağa/ Kender, II , s.170. 
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yorum sorununu beraberinde getirmiştir66: Bunlardan birincisi, birim ile yükleme 

biriminin (yüklerin fiziksel olarak ayrıldığı birimler ); ikincisi ile,   navlun biriminin 

(navlun hesabında kullanılan) kastedildiği savunulmaktadır. 

Alman doktrininde ve yargıda bu konuda bir fikir birliği bulunmamaktadır. 

Doktrinde bir görüş “birim” kavramının belirlenmesinde konişmentoya yazılmış olan 

ölçü, sayı, tartının, bunların yokluğunda ve dökme yüklerde mutad miktar ölçütünün 

yani yükleme biriminin dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır;diğer görüş ise , 

navlunun hesaplanmasında mutad olarak kullanılan birimin yani navlun biriminin 

dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır67. Ancak, 1986 yılında mehaz kanunda 

yapılan değişiklik ile ünite kavramı yerine  ambalajsız yükleri de kapsayacak olan 

“parça” kavramı68 getirilmiş ve bunlara alternatif olarak bir de “ağırlık” esasına  yer 

verilmiştir. Ünite (birim) kavramı ise, sadece dökme yüklere hasredilerek sorun 

çözülmeye çalışılmıştır69. 

Amerika Birleşik Devletleri, kanunlarında üniteyi (birim) muteamal navlun 

birimi (navlun muteamal olanın dışında başka bir şekilde hesaplanmış olsa dahi) 

olarak kabul etmiş ve sorunu büyük ölçüde çözmüş ve ünite (birim) konusunda keyfi 

uygulamaların önüne geçmişlerdir70. 

3.Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlandıran Hükümlerin     

Emredici Nitelikte Olması 

 TTK’nun 1116. maddesinde, taşıyanın sorumluluğunun emredici nitelikte 

olduğu haller düzenlenmiştir.Bu hükme göre:  Bir konişmento  tanzim edildiği 

taktirde  veya Türkiye’de bir yerden bir yere taşınan mallara ait navlun 

mukavelelerinde, konişmento tanzim edilmemiş olsa dahi, mesuliyetin en yüksek 

                                                                                                                                          
65Doktrinde “parça” kavramının birim şeklinde anlaşılması gerektiği belirtilmektedir.Bkz. 
Çağa/Kender, II , s.170; Sami, Akıncı,a.g.e. s.358, dpn.13;  Sami, Okay, Navlun Mukaveleleri, s.206. 
66 Kerim, Atamer/Gündüz, Aybay, a.g.m., s.246-247. 
67 Kerim, Atamer/Gündüz, Aybay , a.g.m., s.252. 
68“ Buna göre herhangi bir şekilde muhafaza içinde olmayan yükler parça olarak kabul edilecektir.” 
(Ergon, Çetingil, “Alman Deniz Ticareti Hukukunun 1986 Yılı Reformunda Taşıyanın Sorumluluğu 
ile Đlgili Olarak Yapılan Değişiklilkler”, Batider, C:XVI, sy.4, Aralık, 1992,s.45-46.)  
69 Ergon, Çetingil, a.g.m, s.170. 
70 Ergon, Çetingil, a.g.m., s.141-142. 
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haddine dair 1114. madde gereğince, taşıyanın borç ve sorumluluğunu önceden 

kaldırma ve daraltma neticesi doğuran  kayıt ve şartlar hükümsüzdür (TK. md. 

1116/5). 

Çarter taşımalarında Kanunun 1116. hükmünün uygulanabilmesi için 1118. 

maddede ek bir şart getirilmiştir. Buna göre, çarter mukavelelerinde eğer konişmento 

tanzim edilirse 1116. madde hükmü konişmentonun bir üçüncü şahsa tesliminden 

itibaren uygulanır. Bu hüküm dış taşımalar açısından getirilmiş bir hükümdür. Zira 

kanun hükmüne göre, iç taşımalarda konişmento düzenlenmese dahi 1116. madde 

uygulanacaktır. Kırkambar sözleşmelerinde ise, bu sözleşmeye dayanarak  

düzenlenen konişmentonun  üçüncü kişilere teslim şartı aranmadan yani, konişmento 

yükletenin elinde olsa dahi 1116. madde hükmü uygulama alanı bulabilecektir. 

 Taşıyanın  TTK.’nun 1061.  maddesinden kaynaklanan sorumluluğunu piyasa 

değeri ile sınırlandıran  1112 ve 1113. maddeleri, TTK. md. 1116 açısından emredici 

nitelik taşımamaktadır.Bunun sonucunda  dış taşımalarda konişmentoya veya iç 

taşımalarda navlun sözleşmesine, taşıyanın  varma yerindeki piyasa değeri ile sınırlı 

sorumluluğunu  yükleme yerindeki değer veya sigorta değeri ile sorumluluk 

şeklindeki konişmentoya veya iç taşımalarda navlun sözleşmesine konan kayıt ve 

şartlar geçerli sayılacaktır. Bu tür kayıt veya şartların hükümsüzlüğünü doğuracak bir 

kanun hükmü deniz hukukunda yer almamakla birlikte,  bunların geçerli olup 

olmadığı Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri dairesinde incelenerek bir karara 

varılmalıdır. 

TTK’nun 1114. hükmü 1116. maddedenin beşinci fıkrasında belirtildiği üzere,  

emredici nitelik taşımaktadır. Şöyle ki71: Emredici nitelikte olan 1114. madde soyut 

olarak sorumluluğun haddinin 10YKR’den daha aşağı mukavele edilmesine engel 

olmaktadır. Fakat somut olayda, yükün değeri 10 YKR’den daha düşük ise, bu değer 

konişmentoya yazılabilecektir.  

                                                 
71 Çağa/Kender, II,  s.172. 
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Kanunumuzun 1114. maddesinin emredici nitelik taşıdığı hallerde ,koli ve 

parça kavramlarının da değiştirilmesine ilişkin kayıt ve şartlar hükümsüz olacaktır72. 

Kanunumuzun 1116. maddesinin uygulanması bakımında 1117. maddede bazı 

istisnalar getirilmiştir. Buna göre: (1) Mukavelenin canlı hayvanlara veya 

konişmentoda güvertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşınan mallara 

mütaallik etmesi halinde, (2) Taşıyana, malların yüklenmesinden önce ve 

boşaltmasından sonra düşen mükellefiyetler bakımından (3)Mutad ticari taşıma 

işlerinden olmamasına rağmen normal ticari işler arasında yapılacak olan bir mal 

taşıma işine mütaalik olup malların hususi vasıfları veya mahiyetleri yahut taşımanın 

hususi halleri sebebiyle haklı görülen anlaşmalar ile (4) Çarter sözleşmelerinde, 

konişmento düzenlenip üçüncü kişiye teslim edilmediyse, 1116. madde 

uygulanmayacak, dolayısıyla kanunumuzun 1114. maddesi de emredici olma 

niteliğini yitirerek aksine kayıtlar konişmentoya konabilecektir. Bu hallerde, 

konişmentoya veya iç taşımalarda navlun sözleşmesine konan ve soyut olarak 

tazminatın haddini 10YKR’den  aşağı tutan kayıt ve şartlar,  Borçlar Kanunu 

hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek geçerli sayılabilecektir. 

4. Tazmin Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması 

 Türk Ticaret Kanunumuzun 1064. maddesine göre: 

(1)Taşıtan veya yükleten malın cins veya kıymetinin konişmentoda yanlış 

gösterilmesine bilerek sebep olmuşsa taşıyan, her türlü mesuliyetten kurtulur. 

(2)Donatanın taşıtan veya yükletenle anlaşarak konişmentoya gerçeğe aykırı 

kayıtlar koymuş olması yüzünden gelecek mesuliyetlerden dolayı taşıtan veya 

yükletene rücu hakkı bulunduğunu derpiş eden bütün anlaşmalar hükümsüzdür. 

 

Ticaret Kanunumuzdaki bu hüküm kaynağını Lahey kurallarından almaktadır73. 

 

                                                 
72 Çağa/Kender ,II,  s.189. 
73 Fahiman, Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar, s.124.  
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Bu hükmün ana fikri şudur74: “Taşıyan bir yükü teslim almakla nasıl bir 

sorumluluk rizikosu altına girdiğini bilmek zorundadır. Zira ona göre yüke icap eden 

özeni gösterecek ve gerekli emniyet tedbirlerini alacaktır. Yanlış beyan bunlara engel 

olmaktadır. Bununla birlikte fıkra sadece taşıyanı yükün cins ve değerinin yanlış 

beyan edilmesinden doğacak zararlara (navlunun düşük hesabı veya zıya ve hasar 

halinde aşırı sorumluluk gibi) karşı korumayı değil, aynı zamanda dürüstlüğe aykırı 

bu gibi davranışlara karşı yaptırım getirmeyi de amaçlamaktadır.” 

Bu hükmün uygulanabilmesi için , hükümde açıkça belirtildi ği üzere taşıtan 

veya yükletenin kasten yani bilerek  yükün cins veya değeri hakkında yanlış beyanda 

bulunmuş olması gerekmektedir. Ağır kusur dahi, bu anlamda yeterli 

olmamaktadır75. Taşıtan veya yükleten yükün cins ve değeri hakkında ister düşük (az 

navlun veya gümrük ödemek maksadı ile) ister yüksek (taşıyanın sorumluluğunu 

genişletmek maksadı ile) beyanda bulunmuş olsun, taşıyana bir zarar vermiş olup 

olmadığına bakılmaksızın madde hükmü uygulama alanı bulacaktır76. 

Yükleten eğer, bu yanlışlığı biliyorsa veya bu yanlışlığa taşıtan veya yükleteni 

bizzat sevk etmiş ise taşıyan bu madde gereğince sorumluluktan kurtulamayacaktır77. 

Hükmün aradığı şartlar gerçekleştiği taktirde , taşıyan her türlü sorumluluktan 

kurtulduğunu iyiniyetli olarak konişmentoyu devir ve teslim alan dahil, bütün yükle 

ilgililere karşı ileri sürebilecektir78. 

Taşıtan veya yükleten yükün cins veya değeri hakkında  yanlış beyanda 

bulunmuş ve konişmentoda bu  hususun yanlış gösterilmesine bilerek sebep 

olmuşlarsa taşıyan, deniz hukukundan kaynaklanan bütün sorumluluk hallerinden 

kurtulmaktadır79. Buna göre taşıyan, geminin seferin başında denize, yüke veya yola 

elverişsiz olmasından doğan sorumluluktan (TTK. md. 1019), yüke özen 

göstermemekten doğan sorumluluktan (TTK. md. 1061), taşıyan aynı zamanda 

                                                 
74 Çağa/Kender, II , s. 172. 
75 Çağa/Kender ,II,  s.173. 
76 Rayegân, Kender, a.g.m., s.87.;Çağa/Kender ,II,  s.173.;Sami, Akıncı, a.g.e., s.437. 
77 Sami, Akıncı, a.g.e., s.437. 
78 Sami, Akıncı, a.g.e., s.438.  
79 Çağa/Kender, II , s.174.;Sami Akıncı, a.g.e., s. 437.; Rayegân, Kender, a.g.m, s.80. 
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donatan ise gemi adamlarının kusurundan kaynaklanan sorumluluktan (TTK. md. 

947), kararlaştırılmış olan gemiden başka gemiye yükleme ve aktarma edilmesinden 

doğan zararlardan meydana gelen sorumluluktan (TTK. md.1028) kurtulacaktır.  

 Taşıyanın Borçlar Hukukundan kaynaklan  başka bir sorumluluğu var ise, 

yükün cins ve değeri taşıtan veya yükleten tarafından yanlış bildirilmi ş olsa dahi, bu 

sorumluluk baki kalacak yani Türk Ticaret Kanunun deniz hukukuna ilişkin bir 

hükmü ile taşıyanın Borçlar Hukukuna dayanan bir sorumluluğu 

kaldırılamayacaktır80. Buna göre, gecikme zararları bakımından şu sonuca 

varabiliriz: Olayda bir gecikme zararı var ve bu gecikme zararı, geminin seferin 

başlangıcında denize, yola, yüke elverişsiz olmasından kaynaklanıyor (TTK. 

md.1019) ise,  taşıyan  TTK. md. 1019 hükmüne göre   sorumlu olacaktır. Bu halde 

yani gecikme zararının sebebini TTK. md.1019’a dayandırdığımız taktirde  taşıyanın 

sorumluluğunu ortadan kaldıran bu hüküm uygulama alanı bulabilecektir. Eğer, 

taşıyanın sorumlu olduğu gecikme zararı  (navlun sözleşmesinin gecikme ile yerine 

getirilmesi ) kaynağını Borçlar Hukukundan alıyorsa, taşıyanın sorumluluğunu 

ortadan kaldıran  hüküm uygulanmayacak, taşıyan, Borçlar Hukukunun sözleşmenin 

gecikme ile ifa edilmesine ilişkin hükümlerine göre sorumlu olmaya devam 

edecektir. 

Bu hükmün ikinci fıkrasında ise; donatanın, taşıtan veya yükletenle anlaşarak 

konişmentoya gerçeğe aykırı kayıtlar koyması yüzünden  meydana gelecek 

zararlardan dolayı taşıtan veya yükletene rücu hakkını derpiş eden bütün 

sözleşmelerin hükümsüz olduğundan bahsedilmektedir81. Taşıtan veya yükletenden 

alınan garanti mektubu karşılığında taşıyan, genellikle malın cins ve mahiyeti 

hakkında gerçeğe aykırı olarak konişmentoya malın haricen iyi durumda olduğuna 

ili şkin bir kayıt düşer. Bunun sonucunda, taşıyan yanlış konişmento düzenlemekten  

ya da konişmentodaki kaydın aksini ispat edemediği için gönderilene karşı yükteki 

                                                 
80 Çağa, Kender ,II , s.174, ; Sami, Akıncı, a.g.e., s.437.; Rayegân, Kender, a.g.m., s.80. 
81 Hamburg Kuralları’nda düzenlenen 17. madde ile böyle bir garanti mektubunun gönderilen dahil , 
konişmento kendisine devredilen üçüncü kişilere karşı geçersiz fakat yükletene karşı geçerli olduğu 
hükme bağlanmıştır.Görüldüğü üzere, Hamburg Kurallarında gerçeğe aykırı olarak temiz konişmento 
düzenlenerek üçüncü kişilerin aldatılmasına izin verilmemiş fakat garanti mektubunun düzenlenmesi 
de yasaklanmamıştır.( Fahiman, Tekil, Uluslar arası Konvansiyonlar, s.381.) 
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hasar nedeniyle meydana gelen zarardan ötürü tazminat ödemek zorunda kalırsa;  bu 

garanti mektubuna dayanarak ödediği tazminatı yükleten veya taşıtandan 

alabilecektir. Bu durum hukukumuzda yasaklanmış, böyle bir anlaşmanın geçersiz 

olduğu 1064/2’de hükme bağlanmıştır82.Yargıtay prensip olarak bu anlaşmaların 

geçerli olmadığını kabul etmektedir83. Fakat  Yargıtay bir kararında84 haklı olarak , 

TTK’nun 1064/2 hükmünün 3. kişiler ile gönderileni bağlamayacağına, fakat taşıtan 

tarafından düzenlenip taşıyana verilmiş olan garanti taahhüdü irade özgürlüğü 

ilkesine ve dünya hukuklarındaki eğilime uygun olarak geçerli sayılmasına karar 

vermiştir.  

 

 

 

 

                                                 
82 Đngiliz Hukukunda , garanti mektubunun içeriğini konişmentoya bir yanlış ifadenin yazılması 
oluşturmaktadır.Eğer  konişmentoda kasıtlı bir yanlış gösterme söz konusu ise garanti mektubu 
geçersizdir. Buna göre aşağıdaki iki halde garanti mektubu geçerli sayılmaktadır: 

1. Yükleten ve taşıyan,yükün eksikliklerini o kadar önemsiz kabul etmektedir ki, gönderilenin 
menfaati doğrultusunda temiz konişmento düzenlemektedir. 

2. Taşıyan ile yükleten arasında yükün durumu hakkında itilaf bulunmaktadır veya taşıyan 
makul bir tereddüt içindedir.  

 
Alman Hukukunda , temiz konişmento karşılığıda garanti mektubu verilmesi suretiyle kurulan garanti 
sözleşmelerinin geçerliliği ve geçersizliği konusunda bir kanun hükmü olmamaktadr. Ancak doktrine 
benimsenen görüşe göre;Taşıyan ve temsilcisinin ancak 3. kişi konişmento hamillerini aldatmak 
niyetinin varlığı halinde garanti mektubu geçersiz sayılmaktadır. 
 
Fransız Deniz Ticaret Yasasının 1966 reformuyla geğiştirilen 20. madde ile garanti mektuplarının 3. 
kişilere karşı geçersiz, yükletene karşı geçerli olduğu kabul edilmektedir. 
 
Đtalyan Hukukunda ise garanti mektubunun taşıyan ile yükleten arasında geçerli olduğu kabul 
edilmektedir.(Gündüz, Aybay, a.g.e., s.196-199.) 
83 Yarg. 11. HD. T.17.11.1981 , E. 1981/4401, K.1981/4860 
“…Sözü edilen belgenin incelenmesinde malın yüklenmesi sırasında ikinci kaptan tarafından 
düzenlenen (ikinci kaptan tesellüm makbuzu- Mate’s Receipt)da bulunan malın hasarlı olarak gemiye 
yüklendiğine ilişkin (rezervli)kaydının aradaki anlaşma gereğince konişmentoya derc edilemeyeceği 
ancak bu konuda taşıyıcının bir zararı doğarsa o zaman bunun gönderenin ilk talepte taşıyıcıya 
ödeyeceğini kabul ve taahhüt den bir belge niteliğinde olduğu görülmektedir.Bu tür anlaşmalar, dosya 
içindeki bilirkişi raporundan da açıklandığı gibi TTK’nun 1064/2. maddesindeki buyurucu hüküm 
gereği hükümsüzdürler.” (Gündüz, Aybay, a.g.e., s.182.) 
84 Yarg. 11. HD. T.19.1.1985, E.1994/6369, K. 1995/201 sayılı kararı için bkz. Gündüz , Aybay, 
a.g.e., s.202-208. 
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Bu hüküm bazı yazarlar tarafından eleştirilmi ştir. 

Sami Okay ; “TTK. bunların hükümsüz olduğuna hükmetmiştir. (TTK.  

1064/f.2) Fakat bu mektupların çok mahsum niyetlerle, mesela taşıyanın 

tereddütlerini gidermek için verildiği de olur. Onun için navlun mukaveleleri ile ilgili 

hükümleri değiştiren 18 Haziran 1966 tarihli yeni Fransız Kanunu isabetli olarak 

garanti mektuplarının üçüncü kişilere karşı hükümsüz olduğunu  etmekle beraber 

yükletene karşı ileri sürülebileceğini öngörmüştür.(m.20)Bahis konusu hüküm HGB 

‘de bulunmadığı gibi kanunumuzun hükümet tasarısında da yoktur.” demektedir85. 

Kerim Atamer; “Temiz konişmento karşılığı garanti mektubu uygulamasında 

en katı çözümlerden birinin Türk Hukukunda TTK.1064/2 ile benimsenmiş olduğu 

saptanır. Hiçbir ayrım gözetmeksizin anılan amaca hizmet eden tüm garanti 

sözleşmelerini geçersiz sayan bu hükmün fiili duruma yabancı olduğu rahatlıkla 

söylenebilir, çünkü bir çok gemi işletmesinin matbu garanti mektubu formları 

bastırdığına tanık olunmaktadır.”demektedir86. 

E. Yargıtay’ın Konuya Bakış Açısı ve Uygulama Şekli 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1114. maddesindeki koli ve parça başına sınırlı 

sorumluluk esasının uygulanabilmesi için, malın cins ve değerinin konişmentoda 

belirtilmemiş olması gerekmektedir. 

Madde metni hiçbir tereddüte yer bırakmayacak kadar açık olmakla birlikte 

Yargıtay, günümüzde bu konuda önüne gelen davalarda, koli ve parça başına 10 

YKR ile sınırlı sorumluluğun adaletsiz sonuçlara yol açacağı, sorumluluk sınırının 

çok alt seviyelere indiği ve yükle ilgilinin meydana gelen zıya veya hasar sonucunda 

zararını karşılayamadığı gerekçeleriyle, maddeyi daha geniş yorumlama yoluna 

gitmektedir. Yargıtay’ı böyle bir uygulamaya iten neden, Bakanlar Kurulu’na  

verilen maddede belirtilen miktarı arttırma yetkisinin günümüz koşullarına uygun bir 

şekilde kullanılmamasıdır. 

                                                 
85 Sami Okay, Navlun Mukaveleleri , s.63. 
86 Kerim Atamer , “Temiz Konişmento Karşılığı Garanti Mektubu”, Đstanbul Barosu Dergisi, 
Temmuz-Ağustos- Eylül ,1988 s. 495-508. 



 54

Yargıtay 1981 yılında verdiği bir kararda87, taşıyanın hasarın gerçek değerinden 

sorumlu tutulabilmesi için konişmentoya yükün cins ve kıymetinin   yazılması 

halinde 1114. maddenin uygulanarak,  parça başına sınırlı sorumluluğun söz konusu 

olacağına ve buna ilişkin yerel mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir. Yine 

1980 yılında verdiği bir kararda88, konişmentoda malın cins ve ağırlığı hakkında  

faturaya atıf yapıldığı fakat değer belirtilmediği için malın değerinin taşıyanca 

bilinemeyeceğinden dolayı 1114. madde gereğince, parça başına  sınırlı sorumluluk 

esasının uygulanacağına karar vermiştir. 

Görüldüğü üzere Yargıtay, o yıllarda TTK. md. 1114’ü, madde metninde 

açıkça belirtildiği şekilde, yani bizzat konişmentoda yükün hem cinsi hem de 

değerinin yazılı olmadığı  hallerde  uygulamaktadır. 

Fakat günümüzde Yargıtay enflasyonun artışı, yükü zıya veya hasara uğrayan 

yükle ilgilileri koli ve parça başına tazminata hükmedildiği taktirde zararını 

karşılayamadığı, taşıyanın meydana gelen zarar karşısında çok az sayılabilecek 

tazminat ödediği düşüncesiyle  bu yöndeki uygulamasını değiştirmiştir. Yargıtay, bu 

yöndeki uygulaması ile meydana gelen ekonomik kriz karşısında taşıyan ve yükle 

ilgilinin bozulan menfaatler dengesini tekrar yerine getirmek istemektedir. Bu 

konuda Yargıtay’ın  yerleşmiş uygulaması şudur: Eğer yükün değeri konişmentoya 

yazılmamış olmasa bile eldeki objektif verilerden hesaplanabiliyorsa, yükün 

                                                 
87 Yarg. 11.HD  T. 5.11.1981, E. 1980/310-233  
“… 
Mahkemece toplanan deliller dayanak yapılarak malların konişmentoya cins ve değerinin ayrı ayrı 
yazılmadığından TTK’nun 1114.madde hükmü gereğince anılan parça başı sorumluluğun 100 000 TL  
(10 YKR) olacağı…” ( Gündüz, Aybay, a.g.e., s. 382.) 
 
88 Yarg. 11. HD T. 17.1.1980, E.1979/5764, K.1980/121  
“… 
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle geciktirici sebeplere ve delillerin taktirinde bir 
isabetsizlik bulunmamasına ve konişmentoda kendisine atıf yapılan proforma fatura kat’i satıştan yani 
alım –satım akdinden evvel bir malın fiyat ve evsafını göstermek üzere satıcı ve imalatçı tarafından 
malı almak isteyen kimselere sadece o tarihteki rayiç fiyatı gösteren bir belge olup kesin olarak mal 
değerini göstermemesi bakımından böyle bir faturaya vaki atfın TTK. ‘nun 1114. maddedeki malın 
yüklemeden önce kıymetini bildirme anlamına gelmeyeceğinden mahkemenin aynı şekilde daha önce 
taşıyıcıya bildirilmeyen kapalı kap ve ambalaj içindeki malları bir parça ve koli kabul etmesinde 
kanuna aykırı bir cihet bulunmadığından…”(Aybay, Gündüz, a.g.e., s.381.) 
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değerinin konişmentoya yazılmış gibi işlem yapılarak, taşıyanın gerçek değere göre 

sorumlu olmasına karar verilmelidir89. 

Yargıtay, bazı kararlarında yükle ilgili belgelerden yükün değeri 

anlaşılabiliyorsa, yükün değerinin taşıyana bildirilmiş gibi işlem yapılarak, taşıyanın 

koli ve parça başına sınırlı sorumluluk hükmünden yararlanmayıp, yükün gerçek 

değerine göre sorumluluğa hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir90. Bazı 

                                                 
89 Yargıtay HGK T. 17.4.1985,E.1983-11529, K.1985/327 “Türk Ticaret Kanunu’nun1114.maddesi 
hükmünce “yükleten yükün cins ve kıymetini yükleme başlamadan önce bildirmemiş ve bu beyanı 
konişmentoya yazılmamış olduğu taktirde her halde beher koli ve parça başına en çok 1 500 türk 
Lirası ile mes’ul  olur”. Bu madde ile TTK’nun 1061. maddesi açısından kuşkusuz taşıyıcının da 
korunması amacı güdülmüştür. Olayda gerçekten yükleten yükün kıymetini kesin olarak bildirmemiş 
ise de, düzenlenen konişmentoda yükün beş sandık Amerikan malı kağıt torba yapıcı makineler 
olduğu ve ağırlığı belirtilip ve ayrıca, faturaya da atıfta bulunulmuştur. Bu durum karşısında yükün 
değerinin belirlenebilmesine olanak veren objektif unsurlar konişmentoda gösterilmiş olduğundan 
yükün değeri tespit edilip TTK’nun 1061. maddesi de göz önünde tutularak sonucu uyarınca karar 
vermek icap eder. Bu nedenle mahkemece Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen  Özel Daire bozma 
kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır Bu nedenle direnme 
kararı bozulmalıdır.” (Gündüz, Aybay, a.g.e., s.376.) 
90 Yarg. HGK.  T.15.2.1995, E. 1994/11- 688, K. 1995/71  “Dairemizin emsal nitelikli kararlarında da 
belirtildiği üzere, yükleten tarafından gemiye yüklenen emtinanın  cinsi, ağırlığı ve nitelikleri ile ilgili 
fatura veya akredetif kayıtlarının taşıyana bildirilmiş olması ve bu kayıtların konişmentoya yazılmış 
olması halinde artık yükün değerinin tespiti ve bilinmesi mümkün olduğundan, bu gibi hallerde 
yükleten tarafından malın değerinin taşıyana bildirilmiş olduğunun kabulü gerekir. Dava konusu 
olayda da yükün 129 fıçı  ihtiva eden 32 paket halinde (16.661) kg. ağırlığında olduğu ve emtinanın 
markası ve niteliklerinin dahi konişmentoya derc edildiği ve ayrıca proforma fatura  numarasının da 
konişmentoya yazıldığı anlaşılmaktadır. Şu halde mahkemece TTK’nun 1061’nci maddesi gereğince 
gerçek zarar saptanarak sonuca göre hüküm tesis etmek gerekirken …”(  Gündüz, Aybay , a.g.e.,s. 
371.)  
Yarg. 11. HD. T. 28.9.1984, E.1884/4053, K. 1984/4240  
“…  
Dosya münceratına, toplanan delillere ibraz olunan belgelere göre, davacının sigortaladığı ateş 
tuğlalarının davalının gemisine yüklendiği, gemiye tam sağlam olarak yüklendiğine dair 
konişmentoya atıf konduğu, tahliyede 15 palette 33.877,17 kg. tutarının hasarlı olarak tahliye edildiği 
bu hususta  resmi zabıt tutulduğu, hasar bedelinin davacı sigortaca sigortalıya ödendiği, konişmento 
muhteviyatına göre malın bedelinin tesbiti mümkün bulunduğundan tazminatın parça başı sınırlı 
sorumluluğa göre hesaplanmasının mümkün olmadığı ve zarardan taşıyıcının tam sorumlu bulunduğu 
anlaşıldığından taşıma sırasında meydana gelen hasar bedeli 2.868.833 liranın davalıdan tahsil 
edilmesi gerekmiştir.” (Gündüz, Aybay, a.g.e., s.388.) 
 
Yarg. 11. HD. , T. 21.10.10096, E. 1996/6534, K. 1996/7058  “Konişmentodan emtinanın değerinin 
saptanmasına imkan veren bilgiler (cins, ağırlık, ölçü gibi) varsa gerçek zararın hesap edilerek hüküm 
altına alınması gerekir. Yargılama aşamasında bilirkişi tarafından yapılan incelemede, ekspertiz 
raporundaki hasar miktarı kadri meufunda bulunmuş olmasına göre bu miktar üzerinden davanın 
kabulü gerekir.” ( (çevrimiçi ) http//www. Hukuktürk.net, 18.7.2008.) 
 
Yarg. 11. HD. T.4.10.1993, E. 1992/7046, K. 1993/6187 “ Yükleten tarafından gemiye yüklenen 
emtinanın cinsi, ağırlığı, nitelikleri ile bununla ilgili fatura ve akredetif numarasının taşıyana 
bildirilmi ş ve konişmentoya yazılmış olması halinde artı yükün değerinin tespiti ve bilinmesi mümkün 
olduğundan malın değerinin taşıyan tarafından kabulü gerekir. ( (çevrimiçi) http//www.hukuktürk.net, 
18.7.2008.) 
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kararlarında ise, yükün değeri yazılmamış olsa bile fatura numarasının yazılmış ve 

faturanın konişmentoya eklenmiş  olması kaydıyla, yükün gerçek değeri üzerinden 

sorumluluğa hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir91. 

Yargıtay’ın faturanın konişmentoya eklenmiş olması  halinde, taşıyanın 

sorumluluğu hakkında TTK md. 1114. madde uygulanmayıp, sorumluluğun gerçek 

değer üzerinden hesaplanmasına ilişkin kararları bazı yazarlar tarafından 

eleştirilmi ştir. Şöyle ki92 : Yükleten, yükleme başlamadan önce konişmentoya 

yazılmasını istediği hususları “konişmento talimatı” diye anılan bir belge ile taşıyan 

yada temsilcisi kaptana bildirir. Bu talimatta yükle ilgili olan fatura yada akredetif 

numarası da yer almaktadır. Taşıyan talimatta yer alan bu numaraları konişmentoya 

yazmak zorunda olduğuna ilişkin bir hüküm TTK’nunda bulunmamaktadır. Fakat 

ticaret hayatının gelişmesi sonucunda bu tür kayıtları içeren konişmentolar son 

yıllarda artmıştır. Fakat taşıyan yada temsilcisi bu kayıtları konişmentoya koyar iken 

ne faturanın aslını  ne de akredetif şartlarını gösteren belgeyi görmemektedir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi sadece  bu belgelerin numaralarını içeren konişmento 

talimatnamesi uyarınca fatura ve akredetif numaralarını konişmentoya yazmaktadır. 

Konişmentoya, faturanın veya akredetif şartlarının eklenmesi zorunluluğu  sadece 

bankada yapılacak işlemler için söz konusudur. Yoksa, taşıyan yada temsilcisi, 

sadece fatura ve akredetif numaralarını içeren konişmento talimatnamesi diye anılan 

belgeye dayanarak, bu numaraları konişmentoya yazmaktadır. 

                                                                                                                                          
 
Yarg. 11.HD. T. 21.1.1993, E.1991/5836, K.1993/222 “Konişmentoda emtinanın nitelikleri ile ilgili 
olarak marka, nev’i, cinsi, brüt ağırlığı ve hacmi gibi birçok bilginin yer alması durumunda taşıyanın 
parça başı sorumluluk hükümlerinden yararlanması mümkün değildir.” ( (çevrimiçi) www. 
hukuktürk.net, 18.7.2008.) 
 
91 Yarg. 11. HD. T. 30.5.1985, E.1985.30.12 , K.1985/3370 
“… 
Dava konusu taşıma ile ilgili konişmentoda tarih ve no’su belirtilerek proforma faturadan bahsedilmiş, 
kural olarak bu proforma faturanında konişmentoya eklenmiş olması lazım geldiği…”(Gündüz, 
Aybay, a.g.e., s.395.) 
 
Yarg. 11.HD. T.5.6.1985, E.1985/3572, K.1985/3583 sayılı kararı için bkz. Gündüz, Aybay, a.g.e., 
s.397. 
92 Kerim, Atamer/Gündüz, Aybay, a.g.m., s. 233-234. 
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Aynı yazar tarafından, “yükün değerinin tespitine olanak veren objektif 

unsurların konişmentoda gösterilmiş olması halinde tazminatın yükün gerçek değeri 

üzerinden hesaplanması; eğer konişmento kayıtları, yükün değerinin hesaplanmasına 

kesin olarak olanak vermiyorsa tazminatın sınırsız olduğu” ölçütünün de 

güvenilirliğini yitirdi ği savunulmaktadır93. Buna göre94: “Đlk bakışta oldukça sağlam 

gözüken bu ölçüt, irdelenince güvenilirliğini yitirmektedir. Çünkü, konişmentoya 

ister 1000 çuval CAN gübresi yazılmış olsun , ister 5 sandık otomobil yedek parçası , 

hatta ister 10 çuval şeker… Bütün bu ve benzeri kayıtlar, taşıyanın temsilcisi olan 

kaptana yükün değeri hakkında pek az fikir verir. Yüklerin çok çeşitlendiği 

günümüzde, kaptanın yada taşıyanın değer hakkında hiçbir fikir yürütemeyeceği 

mallar da vardır; ancak, çoğu yüklerle ilgili olarak yetişkin bir insanın değer 

konusunda yaklaşık bir fikri olduğu söylenebilir. Bu bakımdan, kabul edilen ölçüte 

göre, sorumluluğun sınırlandırılması hali çok az olacak demektir. Öte yandan, 

ölçütteki “değerin kesin olarak saptanmasına olanak vermek” ibaresine ağırlık 

verilirse , kaptanın ya da taşıyanın “yük değerini kesin olarak” saptayabileceği 

durumların çok seyrek olacağının düşünülmesi gerekir.”  

                                                 
93 Kerim,Atamer/Gündüz, Aybay, a.g.m., s.234. 
94 Kerim,Atamer/Gündüz, Aybay, a.g.m., s.234-235. 
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III. BÖLÜM  

TÜRK T ĐCARET KANUNU TASARISINDAK Đ DURUM 
 

A. Genel Olarak 
 
6762 sayılı kanunun günümüz ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması 

sebebiyle, Ticaret Kanunu Tasarı metni hazırlanması çalışmalarına başlanmış ve 
uzun süren, ayrıntılı bir çalışma sonucunda Tasarı metni son halini almıştır. Şu an 
hala yürürlükte olan kanunun  Deniz Ticaret Hukuku adlı kitabında, Tasarıda bir çok 
değişikli ğe gidilmiş ve Tasarının genel gerekçesinde, değişiklerin sebebinin 
uluslararası Sözleşmelerle uyum sağlanması1, hükümlerin sistematize edilmesi2 ve 
eskimiş hükümlerin ayıklanması3 olduğu açıklanmıştır. 

                                                 
1 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın  genel gerekçesinde bu husus şöyle açıklanmıştır: “Tasarının deniz 
ticareti hukukuna ilişkin Kitabının, uluslararası sözleşmelerle uyumunun sağlanması, reformun ilk 
hedeflerinden biridir. Bu amaçla, 1968-1979 tarihli Visby-Londra Kuralları, sınırlı sorumluluğu 
düzenleyen 1976 Londra Sözleşmesi, 1989 tarihli kurtarmaya ilişkin Londra Sözleşmesi, rehinler 
hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi, petrol kirliliği konusundaki 1992 tarihli Londra Sözleşmeleri, 
gemilerin haczine ilişkin 1999 Cenevre Sözleşmesi, 2002 tarihli yolcu taşımasına ilişkin Atina 
Sözleşmesi Tasarıya yansıtılmıştır. 

Türkiye, deniz ticaretine ilişkin birçok sözleşmeye taraftır ( konişmentolara ilişkin 1924 
Brüksel, devlet gemilerinin muafiyeti ve rehinler hakkında 1926 Brüksel, çatma ve kurtarmaya ilişkin 
1910 Brüksel Sözleşmeleri gibi). Bu Sözleşmelerin birçok hükmü, ayrıca 6762 sayılı Kanunda da yer 
almaktadır. Ancak söz konusu Sözleşmelerle uyum Alm. TK.’nın Dördüncü Kitabından ilgili 
hükümlerin iktibası yolu ile sağlanmıştı. Almanya’dan alınan hükümlerle bu sözleşmelerde yer alan 
hükümler arasında ise uyumsuzluklar bulunmaktaydı. Özellikle, eşya taşımaya, rehinlere ve çatmaya 
ili şkin uluslararası düzen ile ulusal düzen arasında farklılıklar, hatta çelişkiler mevcuttu. Bunun 
sebebi, uluslararası sözleşmelerin kurallarını iç hukukuna taşırken (koyduğu geniş kapsamlı çekinceler 
sebebiyle) Alman kanun koyucusunun çok özgür hareket etmiş olmasıydı. Sözleşme ile 6762 sayılı 
Kanun arasında farklılıklar bulunması, uygulamayı sürekli rahatsız etmiştir. Bu uyumsuzluklar, 
zamanaşımı süreleri gibi önemli konularda bile ortaya çıkmaktadır. Tasarıda bu türden uyumsuzluk ve 
çelişkiler giderilmiştir.” 
2Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın genel gerekçesinde bu husus şöyle açıklanmıştır:   “6762 sayılı 
Kanunun Dördüncü Kitabı, çok sayıda Alman kanunundan alınmış hükümlerden oluşan bir derleme 
niteliğindeydi. Alm. TK.’nın Dördüncü Kitabı ile birlikte, gemilerde aynî haklara ilişkin iki kanun ve 
bir tüzük, eşya taşımaları hakkındaki bir kanun ve iki tüzük ve 1950 tarihli York-Antwerp kuralları, 
6762 sayılı Kanunun esasını oluşturmuştu. 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret Kanunnamesinden 
aynen alınan bu hükümlerin düzenlenme tarzı sistematik değildi. Tasarıda Beşinci Kitabın tümü 
bilimsel bir sistematiğe bağlanmıştır.” 
3 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın genel gerekçesinde bu husus şöyle açıklanmıştır: “ 6762 sayılı 
Kanuna 1861 tarihli Alman Umumi Ticaret Kanunnamesinden alınmış bulunan çok sayıda hüküm, 
günümüz deniz ticaretine yabancıdır. Kaptanla kurulan hizmet sözleşmesine, kaptanla gemide 
bulunanların ilişkilerine, bunlar arasında kaptanın disiplin yetkisine, gemi adamlarının bilgi verme ve 
emirlere uymalarına, yurt dışında suç işlenmesine ve özellikle deniz ödüncüne ve 1940'ların 
INCOTERMS kataloğundan alınmış deniz aşırı satışlara ilişkin hükümler gibi. Bunlar ve işlevini 
tamamlamış birçok hüküm Tasarıya alınmamıştır.” 
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Đşte bu genel gerekçelerle 6762 sayılı kanunun Deniz Ticareti Hukuku adlı 

kitabında değişikli ğe giden  Tasarı metni, çalışma konumuz olan taşıyanın yüke özen 

yükümlülüğünün ihlalinden doğan sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin 

yürürlükte olan kanunun  1112, 1113 ve 1114. maddelerine, 1186. maddede yer 

vermiştir. 

 Tasarı metninde yer alan, taşıyanın yüke özen yükümlülüğünün ihlalinden 

doğan sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükmün incelenmesine geçmeden 

önce, Tasarıda, taşıyanın sorumluluğuna ilişkin getirilen esaslar ve bu esasların 

mevcut düzenden farklılıkları açıklanacaktır. 

B. Taşıyanın Sorumluluğuna Đlişkin Getirilen Esaslar 

1. Genel Olarak 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda taşıyanın sorumluluğu, Taşıyanın 

Sorumluluğu ve Hakları başlığı altında 1178 ilâ 1192. maddelerde düzenlenmiştir. 

Bu maddelerde, yürürlükte olan kanunda yer alan bazı sorumluluk kalemlerine yer 

verilmemiş ve taşıyanın sorumluluğuna ilişkin yeni düzenlemeler  yer almıştır. 

Bunlar yapılırken, Türkiye’nin tarafı olduğu 1924 Brüksel Sözleşmesi ve bunu 

değiştiren 1968 Visby Kuralları ve bu sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde 

1978 Hamburg Kuralları  esas alınmıştır4.  

       2. Tasarı ile Getirilen Esaslar ve Mevcut Sistemden Farklılıkları  

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında, taşıyanın sorumluluğuna yol açan sebeplere 

11785. maddede yer verilmiştir. Madde metni şu şekilde kaleme alınmıştır: 

                                                 
4 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı genel gerekçesi.  
5 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1178. maddenin gerekçesi: “6762 sayılı Kanunun taşıyanın 
sorumluluğu ile ilgili hükümlerinin mehazını teşkil eden Alm. TK. hükümleri hazırlanırken 1924 
tarihli Brüksel Sözleşmesi Đmza Protokolünün vermiş olduğu yetkiye istinaden bu Sözleşme 
hükümleri Alman iç hukukuna aynen değil, fakat uyarlanarak aktarılmıştır. Bu uyarlama sırasında 
1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının (q) bendinde yer alan, genel olarak “taşıyanın sorumlu olduğu haller” ile “sorumlu 
olmayacağı haller” tek bir maddede yani 606 ncı paragrafta (6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesi) 
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düzenlenmiştir. Alman kanunkoyucunun tercihi çeşitli açılardan 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 
yeknesak düzenlemesiyle çelişmekte olup düzeltilmesi gerekmiştir. 

1) Taşıyanın sorumlu olacağı ve olmayacağı haller aynen 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde 
olduğu gibi ayrı ayrı hükümlerde düzenlenmiş böylece daha açık bir sorumluluk rejimi kabul 
olunmuştur. Bu maksatla, Tasarıda 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesindeki düzenlemenin 
aksine, ilk olarak sadece taşıyanın sorumluluğuna yol açan sebepler hükme bağlanmıştır. Böyle bir 
düzenleme, kara taşıyıcısının sorumluluğu hakkında kabul olunan düzenleme ile de uyum halindedir. 

2) 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesinde, taşıyan malların yükletilmesi, istifi taşınması, 
elden geçirilmesi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıyanın dikkat ve ihtimamını göstermekle yükümlü 
tutulmuştur. Burada mükellefiyet sadece taşıyanın taşıma sözleşmesi ile üstlendiği taşıma işlerinde 
tedbirli bir taşıyanın dikkat ve özenini göstermesine yönelik olduğundan ilk fıkraya  “navlun 
sözleşmesinin ifasında, özellikle” ibaresi eklenmiş, böylece maddede sayılan işlerin aksi 
kararlaştırılmadıkça taşıyanın ifa borcuna girdiği ve geminin “ticarî yönetimi”ne ait olduğu 
vurgulanmıştır. 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinde yer aldığı halde, 6762 sayılı Kanunun 1061 inci 
maddesinde sayılmayan “korunması, nezareti” kelimeleri de metne dahil edilmiştir. 

3) 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesinde Alman kanunkoyucunun yaptığı tercih 
doğrultusunda, taşıyanın sadece yükün zıya veya hasarından yani yükteki maddi kayıplardan sorumlu 
tutulacağı belirtilmiştir. Aslında, 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesindeki “perte ou dommage” terimleri 
eşyanın zıya veya hasarından başka gecikmeden doğan zararları da kapsamaktadır. Fakat bu terimler 
Alman ve Türk Hukukuna sadece zıya ve hasar olarak aktarılmıştır. Bu sınırlama gecikmenin 
taşımacılıkta olağan karşılandığı 1960’lı yıllara kadar kayda değer sonuçlar doğurmamışsa da, 
zamanında teslimin büyük önem taşıdığı günümüzde taşıyanın gecikmeden doğan sorumluluğu 
hakkında deniz ticaretinin özelliklerini yansıtan ticarî hükümler yerine, Borçlar Kanununun genel 
hükümlerinin uygulanmasının gerektiğinin savunulmasına yol açmıştır. Bu hususu açıklığa 
kavuşturmak maksadıyla Tasarıda, taşıyanın yükün sadece zıya veya hasarından değil, gecikmesinden 
doğan zararlardan da sorumlu olduğuna dair bir ekleme yapılmıştır. Bu ekleme, bir yandan 1978 
tarihli Hamburg Kurallarının 5 inci maddesinin birinci fıkrasına, diğer yandan da Tasarının “kara 
taşıyıcısının sorumluluğu”na ilişkin düzenlemesine uygundur. 

4) Taşıyanın sorumluğu eşya üzerindeki fiili hâkimiyetine, bu hâkimiyet ise normal şartlarda 
eşyanın tesellüm edilmiş olmasına, yani taşıyanın fiilî hâkimiyetinde bulunmasına bağlıdır. Bu 
maksatla, 6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesinde taşıyanın sorumluluğu için zıya veya hasarın 
eşyanın taşıyanca tesellüm edildiği andan teslim edildiği ana kadar geçen süre içerisinde meydana 
gelmesi şartı koşulmuştur. Teslim, taşıma hukukunda maddi bir fiilden ziyade hukukî bir işlem olarak 
nitelendirildiğinden yükleme limanında taşıyanın eşyayı tesellümü için yükleten ile taşıyanın, varma 
limanında eşyanın teslimi için ise, gönderilen ile taşıyanın anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu 
anlaşma unsuru bir çok ihtilafın doğmasına yol açmaktadır. Günümüz taşımacılığında eşya çoğunlukla 
yükleten tarafından liman idaresine teslim edildikten sonra taşıyan tarafından teslim alınmakta ve 
taşıyanca liman idaresine teslim edildikten sonra gönderilence tesellüm edilmektedir. Yürürlükteki 
düzenlemeye göre teslimin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyebilmek için liman idarelerinin 
kimin temsilcisi olduğu tartışılmış ve farklı sonuçlara varılmıştır. Buradaki sorun, eşya liman 
idarelerinin elinde iken taşıyanın onun üzerinde fiili hakimiyetinin bulunup bulunmadığının tesbitidir. 
Bu konularda açık bir kuralın kabulüne gerek olduğu dikkate alınmış ve 1978 tarihli Hamburg 
Kurallarının 4 üncü maddesi, Tasarının 1178 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına eklenmiştir. 

5) Tasarının 1178 inci maddesinde hangi hallerde gecikmeden bahsedileceği ve bunun ziya 
sayılabilmesinin şartları, 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 5 inci maddesinin ikinci üçüncü fıkraları 
dikkate alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme tarzı, taşıma hukukunun genel prensipleri ile de ahenk 
halindedir. Deniz taşımacılığında 60 günlük bir gecikmeyi ziya olarak nitelendirmeye yönelik bir 
anlayış bulunmaktadır. Bu süre hava ve kara taşımalarında daha kısadır.” 
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(1) Taşıyan, navlun sözleşmesinin ifasında, özellikle eşyanın yükletilmesi, 

istifi, elden geçirilmesi, taşınması, korunması, gözetimi ve boşaltılmasında tedbirli 

bir taşıyandan beklenen dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. 

(2) Taşıyan, eşyanın zıyaı veya hasarından yahut geç tesliminden doğan 

zararlardan, zıya, hasar veya gecikmenin, eşyanın taşıyanın hâkimiyetinde bulunduğu 

sırada meydana gelmiş olması şartıyla sorumludur. 

(3) Eşya, yükleten veya onun adına veya hesabına hareket eden bir kişiden, 

yahut yükleme limanında uygulanan kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın 

taşınmak üzere kendilerine teslimi zorunlu makamlardan yada üçüncü kişilerden 

taşıyanca teslim alındığı andan;  

a) Taşıyan tarafından gönderilene teslim edildiği ana veya 

b) Gönderilenin eşyayı teslim almaktan kaçındığı hâllerde sözleşme veya 

kanun hükümlerine yahut boşaltma limanında uygulanan ticari teamüle uygun olarak 

gönderilenin emrine hazır tutulduğu ana yada  

c) Boşaltma limanında geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca eşyanın 

kendilerine teslimi zorunlu makamlara veya üçüncü kişilere teslim edildiği ana 

kadar, taşıyanın hâkimiyetinde sayılır. 

(4) Eşya, navlun sözleşmesinde belirlenen boşaltma limanında açıkça 

kararlaştırılmış olan süre veya açıkça kararlaştırılmış bir süre yoksa, olayın 

özelliklerine göre tedbirli bir taşıyandan eşyanın tesliminin akla yatkın olarak 

istenebileceği süre içinde teslim edilmediği takdirde teslimde gecikme vardır. 

(5) Eşyanın zayi olmasına dayanarak tazminat isteminde bulunabilecek kişi, 

dördüncü fıkra uyarınca teslim süresinin dolmasından itibaren aralıksız altmış gün 

içinde teslim olunmayan eşyayı zayi olmuş sayabilir. 
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Bilindiği üzere, yürürlükte olan kanunumuzun  1061. maddesinde, taşıyanın 

sorumluluk sebepleri arasında gecikme zararlarına yer verilmemiştir. Tasarıda, bu 

konuda esaslı bir değişikli ğe gidilmiş ve taşıyanın sorumluluk sebeplerine yükün 

zıya ve hasarının yanı sıra gecikme zararları da eklenmiştir6. Bu hüküm, gecikme 

zararlarına ilişkin Visby Kurallarında bir hüküm olmadığı için Hamburg 

Kurallarından alınmıştır7. Eşyanın ne zaman geç teslim edilmiş sayılacağına ilişkin 

dördüncü fıkradaki hüküm, CMR 19 hükmü8 örnek alınarak Hamburg Kurallarında 

belirlenmiş ve buradan da Tasarıya alınmıştır9.   

Madde hükmünde açıklığa kavuşturulan bir konu da taşıyanın yükü ne zaman 

gönderilene teslim etmiş sayılacağı yani  taşıyanın sorumluluğunun ne zaman sona 

ereceğidir. Mevcut düzenleme, sorumluluğun yükün teslim alındığı andan, teslim 

edildiği ana kadar geçen süre zarfında söz konusu olduğunu belirtmekle 

yetinmektedir. Fakat, teslim bilindiği üzere iki taraflı bir hukuki işlem olduğu için, 

gönderilen yükün  vasıtalı yada vasıtasız zilyetliğini elde etmeden önce araya örneğin 

rıhtım idareleri girdiği taktirde veya gönderilen yükü almaktan kaçınıp, yüküm 

umumi bir ambara tevdi edilmesi halinde, taşıyanın sorumluluğunun ne zaman sona 

ereceği tartışmalıdır10. Đşte, Tasarı bu konuyu 1178. maddenin 3. fıkrasında  

tartışmalara yer vermeyecek bir şekilde düzenlemiştir. 

                                                 
6 Türk Ticaret Kanunu’nun kara taşımalarına ilişkin 779 ve 780. maddesinde taşıyıcının yükün ziya ve 
hasarının yanı sıra gecikme zararlarından da  sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, 
Tasarının deniz taşımalarında  gecikme zararlarından sorumluluğa ilişkin  bu düzenlemesi kara 
taşımaları ile uyum halindedir.  
Kara taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu  konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Sabih, Arkan, Karada 
Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1982. 
7 Hamburg Kuralları md. 5 § I : Eşyanın zıya ve hasarından olduğu gibi teslimdeki gecikmeden de, 
zıya, hasar ve gecikmeye yol açan nedenin, madde 4’deki tanım uyarınca eşya taşıyanın muhafazası 
altında bulunduğu sırada olması kaydıyla taşıyan sorumludur. Meğer ki, taşıyan, kendisinin, 
adamlarının veya mümessilinin zarar nedeni ve sonuçlarını önlemek için makul olarak alınması 
istenebilecek tüm önlemleri aldıklarını kanıtlasın. (Fahiman Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar, 
s.151.) 
8 CMR md. 19: Eşya kararlaştırılmış süre içinde teslim edilmemişse veya bir süre kararlaştırılmadığı 
durumlarda, taşımanın tyapıldığı koşullar, olağan şekilde tüm yükü bir araya getirmek için gerekli 
zaman da göz önünde bulundurulduğunda, taşımanın fiili süresi basiretli bir taşıyıcıdan beklenen 
makul süreyi aşıyorsa, teslimde gecikme vardır. ( Alihan Aydın, a.g.e., s.167) 
9 Emine, Yazıcıoğlu, a.g.e., s.81. 
10 Çağa/Kender,II, s.141 vd. 
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Taşıyana Yükletilemeyecek Sebepler başlığı altında, Tasarının 1179. 

maddesinin11 birinci fıkrasında, , taşıyanın ve adamlarının kast ve ihmali olmadığı 

sürece, eşyanın ziya ve hasarından ve gecikme zararlarından, taşıyanın sorumlu 

olmadığı hükme bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, taşıyanın adamlarının 

kimler olduğu  mevcut düzenlemenin aksine açıkça belirtilmiştir. Şöyle ki: 

  (1) Taşıyanın veya adamlarının kastından veya ihmalinden doğmayan 

sebeplerden ileri gelen zarardan veya gecikmeden taşıyan sorumlu değildir. 

Taşıyanın veya adamlarının kastının veya ihmalinin bu zarara veya gecikmeye 

sebebiyet vermediğini ispat yükü, bunu ileri süren kişiye aittir. 

(2) “Taşıyanın adamları” terimi, taşımada kullanılan geminin adamlarını, 

taşıyanın taşıma işletmesinde çalışan veya kendisini temsile yetkili kıldığı kişileri ve 

taşıma işletmesinde çalışmasa bile navlun sözleşmesinin ifasında kullandığı diğer 

kişileri kapsar. Fiilî taşıyana ilişkin hükümler saklıdır. 

 Yürürlükte olan TTK.’nun 1062. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında hüküm altına 

alınan, taşıyanın mutlak olarak sorumsuz olduğu hallere (yangın zararları ve teknik 

kusur), Tasarının 1180. maddesinde, esas olarak bir değişiklik yapılmadan yer 

almıştır12.  

                                                 
11 Türk Ticaret Kanunu 1179. maddenin gerekçesi: “6762 sayılı Kanunun 1061 inci maddesinin son 
cümlesi ile 1062 nci maddesinin ilk fıkrası genel olarak taşıyanın sorumlu olmayacağı halleri 
(taşıyana veya adamlarına isnad edilemeyen sebepleri) ifade edecek tarzda tek bir maddede 
birleştirilmi ş ve 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (q) bendine 
uygun olarak taşıyanın sorumluluktan kurtulması için hem zararın sebebini, hem de bu sebebin 
doğumunda kendisinin veya adamlarının kusurunun bulunmadığını ispatlaması gerektiği 
vurgulanmıştır. Taşıyanın adamları terimi, taşımacılıkla ilgili mahkeme kararları dikkate alınarak 
tanımlanmıştır. Buna karşılık, 1924 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen “ve 
gemi sorumlu değildir” ibaresi Tasarıya alınmamıştır, çünkü bir yandan 6762 sayılı Kanunun 1235 
inci maddesinin yedinci bendi de Tasarıya alınmamış, diğer yandan da Tasarının 1062 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesi gemi adamlarının kusuru bakımından donatan hakkında, Tasarının 
1191 inci maddesi de genel olarak fiili taşıyan hakkında zaten bu kuralı sevk etmiştir.” 
12Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1180: (1) Zarar, geminin sevkine veya başkaca teknik 
yönetimine ilişkin bir hareketin veya yangının sonucu olduğu takdirde, taşıyan yalnız kendi 
kusurundan sorumludur. Daha çok yükün menfaati gereği olarak alınan önlemler, geminin teknik 
yönetimine dâhil sayılmaz.(2) Tereddüt hâlinde zararın, teknik yönetimin sonucu olmadığı kabul 
edilir. 



 64

Denizde can ve mal kurtarma veya kurtarmaya teşebbüsten ileri gelen 

zararlardan sorumsuzluk, mevcut düzenlemede 1063. maddede yer aldığı halde, 

Tasarının 118113. maddesinde,  Hamburg Kurallarının 5. maddesinin 6. fıkrasındaki 

anlatıma uygun olarak ele alınmıştır14. 

Tasarıda, 1182. maddede yer alan taşıyanın muhtemel sorumsuzluk halleri, 

yürürlükte olan kanunumuzun 1063. maddesinden alınmıştır15. 

Son olarak önemle belirtmek gerekir ki, mevcut düzenlemede 1019. maddede 

yer alan taşıyanın, geminin, yolculuğun başında yola, yüke veya denize 

elverişsizliğinden meydana gelen zararlardan doğan sorumluluğuna Tasarıda yer 

verilmemiştir. Dolayısıyla, zıya, hasar veya gecikmenin sebebi ister yolculuğun 

başında geminin denize, yola, yüke elverişsiz olmasından isterse sonraki elverişsizlik 

halinden kaynaklanmış olsun,  aynı madde, yani 1178. madde hükmü uygulama alanı 

bulacaktır. Sonuç olarak, mevcut düzenlemedeki başlangıçtaki elverişsizlik hali ile 

                                                 
13Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1181: Taşıyan, müşterek avarya hâli hariç, denizde can ve eşya 
kurtarmadan veya kurtarma teşebbüsünden ileri gelen zararlardan sorumlu değildir. Teşebbüs, sadece 
eşya kurtarmaya yönelikse, aynı zamanda akla yatkın bir hareket tarzı oluşturması gerekir. 
14 Emine, Yazıcıoğlu, a.g.e., s.113.  
15Türk Ticaret Kanunu Tasarısı madde 1182: (1) Zararın aşağıdaki sebeplerden ileri gelmesi hâlinde 
taşıyan ve adamları, kusursuz sayılır: 

a) Denizin veya geminin işletilmesine elverişli diğer suların tehlike ve kazaları; 

b) Harp olayları, karışıklık ve ayaklanmalar, kamu düşmanlarının hareketleri, yetkili 
makamlarının emirleri veya karantina sınırlamaları; 

c) Mahkemelerin el koyma kararları; 

d) Grev, lokavt veya diğer çalışma engelleri; 

e) Yükleten, taşıtan ve eşyanın maliki ile bunların temsilcilerinin ve adamlarının fiil veya 
ihmalleri; 

f) Hacim veya tartı itibarıyla kendiliğinden eksilmeden veya eşyanın gizli ayıpları ya da 
eşyanın kendisine özgü doğal cins ve niteliği; 

g) Ambalajın yetersizliği; 

h) Đşaretlerin yetersizliği. 

     (2) Birinci fıkradaki sebeplerin ortaya çıkmasına taşıyanın sorumlu olduğu bir olayın yol 
açtığı ispatlanırsa, taşıyan sorumluluktan kurtulamaz. 

(3) Zararın durumun gereklerine göre birinci fıkrada yazılı sebeplerin birinden ileri gelmesi 
mümkün ise, zararın bu sebepten ortaya çıktığı varsayılır; ancak, aksi ispatlanabilir. 
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sonraki elverişsizlik hali arasındaki farklar da Tasarının kanunlaşması ile birlikte 

ortadan kalkmış olacaktır.  

 

C. Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırlandırılmasına Đlişkin  

Olarak Getirilen Esaslar 

1. Genel Olarak 

Yürürlükteki kanunumuzda 1112, 1113 ve 1114. maddelerinde düzenlenen 

taşıyanın sorumluluğunun sınırları, Tasarıda 1186. maddede toplanmıştır. 

Sorumluluk Sınırları  başlığı altında yer alan 118616. madde şu şekilde kaleme 

alınmıştır:  

(1) Eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin her türlü zıya veya hasar nedeniyle 

taşıyan, her halde, hangi sınır daha yüksek ise o sınırın uygulanması kaydıyla, koli ve 

ünite başına 666,67 Özel Çekme Hakkına veya zıya ya da hasara uğrayan eşyanın 

                                                 
16 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1186. maddenin gerekçesi: “Taşıyanın sorumluluğunun sınırına dair 
6762 sayılı Kanunun 1112 ilâ 1116 ncı maddeleri, Tasarının bu maddesinde toplanmıştır. 
Milletlerarası deniz, hava ve kara taşıma hukuklarındaki gelişmeler dikkate alınarak 6762 sayılı 
Kanunun günümüz ihtiyaçlarını karşılamayan hükümleri, 1979 tarihli Protokol ile değişik Brüksel-
Visby Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasından alınmıştır. Madde kaleme alınırken, aynı 
hususları düzenleyen Tasarının 882 inci ve 899 uncu maddelerinde kullanılan ifadelerle birlik 
sağlanmasına özen gösterilmiştir. 

1979 Protokolünün II inci maddesi ile değişik Brüksel-Visby Sözleşmesinin 4 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi, Özel Çekme Hakkının ulusal para birimine hangi pariteden 
çevirileceği hususunda âkid Devletleri serbest bırakmıştır. Türk hukukunda ve uygulamasında, kural 
olarak, Borçlar Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca “fiili ödeme günü” esas alındığından, Tasarının 
1186 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi bu doğrultuda kaleme alınmış, ayrıca 
Sözleşmede öngörülmüş olan “tarafların kararlaştırdığı tarih” seçenek olarak eklenmiştir. Gecikmeden 
doğan zarar için 1968 tarihli Brüksel-Visby Sözleşmesinde bir hüküm bulunmadığı için, bu konuda 
1978 tarihli Hamburg Kurallarının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ilâ (c) bentleri, Tasarı 
hükmünün altıncı ilâ yedinci fıkralarına alınmıştır. 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 6 ncı 
maddesinin dördüncü fıkrası, gecikme zararı için de daha yüksek sorumluluk sınırlarının 
kararlaştırılmasına olanak tanıdığından, 1968 tarihli Brüksel-Visby Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin 
beşinci fıkrasının (g) bendinde yer alan düzenlemeyi, Tasarı hükmünün son fıkrasına almak 
gerekmiştir.” 
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gayri safi ağırlığının her bir kilogramı için 2 Özel Çekme Hakkına tekabül eden tutarı 

aşan zarar için sorumlu olmaz;meğer ki eşyanın cinsi ve değeri, yüklemeden önce 

yükleten tarafından bildirilmiş ve denizde taşıma senedine yazılmış olsun. Özel 

Çekme Hakkı , fiili ödeme günündeki veya taraflarca kararlaştırılan diğer tarihteki, 

Türkiye Cumhuriyeti  Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk Lirasına 

çevrilir. 

(2) Taşıyanın ödemesi gereken tazminatın toplamı, eşyanın navlun 

sözleşmesine uygun olarak gemiden boşaltıldığı veya boşaltılması gereken yerdeki 

ve tarihteki değerine göre hesaplanır.Eşyanın değeri , borsa fiyatına veya böyle bir 

fiyat yoksa, cari piyasa fiyatına veya her ikisinin de yokluğu halinde aynı nitelikte ve 

kalitedeki eşyanın mutad değerine göre belirlenir. 

(3) Eşya topluca bir konteyner, palet veya benzeri bir taşıma gerecine konmuş 

ise, denizde taşıma senedine söz konusu taşıma gerecinin içeriği olarak yazılmış her 

koli veya ünite ayrı bir koli veya ünite sayılır. Aksi halde, böyle bir taşıma gereci, tek 

bir koli veya ünite sayılır. Bizzat taşıma gereci  zıya ve hasara uğrar ise, taşıyana ait 

veya onun tarafından sağlanmış olmadıkça, taşıma gereci ayrı bir koli sayılır. 

(4) Yükletenin birinci fıkra uyarınca yaptığı bildirim denizde taşıma senedine 

yazılmışsa bu kayıtlar karine teşkil eder, ama taşıyan bakımından bağlayıcı 

değildir;1239uncu maddenin üçüncü fıkrası bu kayıtlar hakkında uygulanmaz. 

(5) Yükleten eşyanın cinsi veya değerini kasten gerçeğe aykırı bildirmiş ise , 

taşıyan, her halde, eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin zıya ve hasar nedeniyle 

sorumlu olmaz. 

(6) Taşıyanın taşıma süresinin aşılmasından doğan sorumluluğu, navlunun iki 

buçuk katı ile sınırlıdır; şu kadar ki bu tutar, navlun sözleşmesine göre ödenecek 

toplam navlun miktarından fazla olamaz. 

(7) Taşıyanın, bu maddenin birinci ve altıncı fıkralarının birlikte uygulanması 

halinde toplam sorumluluğu, eşyanın tam zıyaından sorumluluğu halinde birinci fıkra 

gereğince tazminle yükümlü olacağı tutarı geçemez. 
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(8) Taraflar, birinci ve altıncı fıkralarda öngörülen sınırlardan daha yüksek 

meblağlar kararlaştırabilirler, şu kadar ki, birinci fıkra bakımından tarafların 

kararlaştırdığı sınır, o fıkrada öngörülen sınırlardan hangisi yüksek ise, o sınırdan 

daha düşük olamaz. 

2. Tazminatın Hesaplanması 

Tasarıda yükün zıya ve hasarı hali ile gecikme zararı halinde tazminatın 

hesaplanması farklı esaslara tabi tutulmuştur. Öncelikle yükün zıya ve hasarı halinde, 

taşıyanın ödeyeceği tazminat miktarının hesaplanması hususu incelenecektir. 

a. Yükün Zıya ve Hasarı Halinde 

       (1) Eşyanın Değerine Göre Tazminatın Belirlenmesi 

Eşyanın değeri ile taşıyanın tazmin borcunun  sınırlandırılmasına ilişkin bir 

kural Lahey Kurallarında bulunmamaktadır. Lahey Kurallarında, taşıyan sadece 

yükle ilgilinin uğradığı bütün zararları belirli bir tutar ile sınırlı olarak tazmin 

etmekte idi17. Daha sonradan Visby Kuralları ile bu esas değiştirilmi ş, tazmin 

borcunun eşyanın değerine göre belirlenmesi esası getirilmiştir18. Bu düzenleme ile 

eşyanın zıya ve hasarından meydana gelen zararlar eşyanın değerine göre 

belirlenecek, yükle ilgilinin gerçekten uğradığı zarar (müspet zarar:malvarlığında 

meydana gelen azalma (fiili zarar) ve malvarlığının artma imkanının kaybı (kar 

kaybı)) tazmin edilmeyecektir19. Bu esas, Tasarı metnine de aynen geçmiştir.  

Tasarıda, eşyanın değerinin borsa fiyatına, bunun bulunmaması halinde piyasa 

fityatına veya her ikisinin yokluğu halinde aynı nitelikte ve kalitede eşyanın mutad 

                                                 
17 Lahey Kurallarının Türkçe’ye çevrilmiş  metni için bkz. Fahiman, Tekil, Uluslararası 
Konvansiyanlar, s. 345-363. 
18 Hamburg Kurallarında ise eşyanın değeri ile sorumluluk esası kaldırılmıştır. Taşıyan, yükün ziya ve 
hasara uğramasından ve geç teslim edilmesinden ileri gelen bütün zararları  koli ve yükleme ünitesi 
başına 835 Hesap birimi(ÖÇH) ile sınırlı olarak tazmin edecektir.Hamburg Kurallarında eşyanın zıya 
ve hasarı halinde değerini tespite ilişkin bir esas öngörülmediğinden dolayı eşyanın hangi an ve 
neredeki değeri yükle ilgilinin mal varlığında meyana gelen gerçek azalmayı teşkil ediyorsa bu değer 
eşyanın değerinin tespitinde esas alınmalı ;bunun yanında yükle ilgilinin meydana gelen zarar 
nedeniyle başkasına olan borcunu ifa edememiş olması sebebiyle ödemek zorunda kaldığı tazminat 
veya yoksun kalına kar gibi diğer zararları da tazmin etmelidir.  (Emine, Yazıcıoğlu, a.g.e. s.148.) 
19 Emine, Yazıcıoğlu, a.g.e., s.148. 
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değerine göre belirleneceği esası CMR md. 23’e uygun olarak  getirilmiştir. 

Maddede yer alan borsa fiyatı, piyasa fiyatı ve objektif değer kriterleri birbirinin 

alternatifi değildirler; sırayla uygulanmak durumundadırlar. 

1186. maddenin 2. fıkrasının ikinci cümlesinde, eşyanın değerinin, mevcut 

düzenlemedeki varma yeri ve tarihindeki değeri yerine, geminin navlun sözleşmesine 

uygun olarak boşaltıldığı yer ve tarihteki değerine göre hesaplanacağı esası 

getirilmiştir. Mevcut düzenlemede, özellikle günümüzde sıkça karşılaştığımız 

kırkambar taşımalarında -ki her limanda yük alınıp boşaltılmaktadır.- yükün zıya ve 

hasarı halinde, yük daha önce boşaltılmış olsa dahi, tazminat varma yerindeki yani 

deniz taşımasının son bulacağı limandaki değerine göre hesaplanırken, Tasarı 

kanunlaştığı taktirde,  her navlun sözleşmesine uygun olarak, yük nerde 

boşaltılıyorsa, o yer ve tarihteki değere göre  hesaplanacaktır.  

Yük, navlun sözleşmesine uygun bir şekilde  gemiden boşaltılmamış olabilir. 

Bu halde, şu ihtimaller söz konusu olmaktadır: 

(1) Yük yanlışlıkla başka bir limanda boşaltılmış ise, eşyanın değerinin 

belirlenmesinde, eşyanın navlun sözleşmesine uygun olarak boşaltılacağı yer ve 

tarihteki değeri esas alınacaktır. 

(2) Gemi yolculuk sırasında zayi olmuş, fakat yükün bir kısmı kurtarılmışsa, 

yükün emniyet altına alındığı yer boşaltma yeri sayılır ve buradaki değer tazminatın 

hesaplanmasında dikkate alınır. 

(3) Gemi yük ile birlikte batmış ise, normal olarak yolculuğunu devam ettirse 

idi ne zaman  boşaltma limanına varacaksa o tarihteki  değeri tazminatın 

hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 

Kanımca, böyle bir düzenleme günümüz ihtiyaçlarını daha iyi karşılar 

niteliktedir. Mevcut düzenleme tam çarter sözleşmelerinin sıklıkça yapıldığı 

zamanların ihtiyaçlarını karşılamaktaysa da, günümüzde yaygın olarak kullanılan 

kırkambar taşımalarına uymamaktadır.  
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        (2) Özel Çekme Hakkı Kavramı 

Tasarıda, yükün cins ve değerinin denizde taşıma senedine yazılmaması halinde 

tazminatın en yüksek haddinin belirlenmesinde para birimi yerine , CMR ile paralel 

olarak ( CMR md. 23/III )20 hesap birimi olan ÖÇH (SDR) kullanılmıştır21.  

ÖÇH22, Milletlerarası Para Fonunu (IMF) ortaya koyduğu özel  bir rezerv, suni 

bir likideyi ifade etmek beraber Amerikan Doları, Euro, Yen Sterling olmak üzere 4 

para birimine, bir ÖÇH içerisinde belirli ağırlıklar tanınmak suretiyle yapılan hesap 

sonucunda tayin edilmekte ve IMF her iş günü bütün paraların ÖÇH olarak değerini 

ilan etmektedir23. Altından ve kendisinin temelini meydana getiren milli paraların 

herhangi birinden daha istikrarlı olduğundan dolayı24,  bazı memleketlerdeki 

enflasyonun sorumluluğun sınırını teşkil eden belirli bir tutar üzerindeki etkisini bir 

ölçüde önleyebilmektedir25. 

Tasarının 1186. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tazminatın üst 

sınırının hesaplanması şeklini bir örnekle açıklayalım. 

Taşıma sırasında bağımsız bir yük teşkil eden 10 koli yükün tamamının zıyaa  

uğraması durumunda taşıyan tarafından ödenecek tazminat şu şekilde hesaplanır: 

Öncelikle, koli başına kaç YTL ödeneceğinin hesabı gerekir. 11.8.2008 tarihinde 1 

                                                 
20 Türk Ticaret Kanunu’nun kara taşımalarında taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin 
785. maddesinde böyle bir üst sınıra yer verilmemiştir. 
21 Lahey Kurallarında sorumluluğun sınırlandırılmasında para birimi olarak Sterling , 1968 Visby 
Kurallarında altın esasına dayalı para birimi olan altın Frank (Poincare Frankı) kullanılmıştır. Daha 
sonra ekonomide altın esasının terk edilmesi ile birlikte, 1978 Hamburg Kurallarında hesap birimi 
olan ÖÇH kabul edilmiştir. 
22 ÖÇH (SDR) hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Tahir, Çağa, “Enternasyonal Deniz Hususi 
Hukukunda Yeni Bazı  Gelişmeler”, Batider, C:9, S. 2, s. 290-324. 
23 Çağa /Kender, Deniz Ticaret Hukuku I:Giri ş, Gemi, Donatan ve Kaptan, Gözden Geçirilmiş 14. 
Bası, Đstanbul,  Arıkan, 2005. 
24 “ÖÇH’ın milli paraların herhangi birinden daha istikrarlı olmasının 2 sebebi bulunmaktadır. 
Birincisi bazen milli paranın değerindeki düşme genellikle Özel Çekme Hakkının değerini meydana 
getiren diğer milli paraların değerinde belirli  ölçüde bir yükselmenin sonucunu teşkil eder ve denge 
korunmuş olur. Đkincisi de, sadece bir milli paranın değerindeki değişmenin  ÖÇH üzerindeki etkisi 
sınırlıdır.Çünkü o milli para , söz konusu  5 milli paradan biri ise ÖÇH’ın değerinin tesisinde 
diğerleriyle birlikte belirli bir nispette rol oynar , böyle değilse değerinin belirlenmesinde hemen 
hemen hiçbir etkisi olmaz.Ancak dünya çapındaki bir enflasyonun ÖÇH nın değerini de 
etkileyebileceği meydandadır. Fakat bu halde bile etkilenme diğer milli paralar veya altına nazaran 
daha az nispettedir.” Ergon, Çetingil, a.g.m., s.149, dpn. 30; Aynı görüşte Emine, Yazıcıoğlu, a.g.e. 
s.166. 
25 Ergon , Çetingil, a.g.m., s.149; Emine Yazıcıoğlu, a.g.e., s.166. 
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ÖÇH (SDR)= 1.8802 YTL’dir. Bunun, kanun metninde belirtilen 666,67 hesap 

birimi ile çarpılması neticesinde 125 347 293 YTL gibi bir rakama ulaşılır. Küsürat 

bir yana bırakılarak hesaplamada ortalama bir rakam olarak 125 YTL’yi alırsak, koli 

başına en çok 125 YTL  tazminat ödeneceği sonucuna varırız. Verdiğimiz örnekte, 

10 koli yükün tamamı zayi olduğuna göre, olayda en çok 1.250 YTL tazminat 

ödenecektir. 

Şayet 10 koli yükün tamamını değil, bir kısmını( örneğin yarısının) zıyaa 

uğrarsa, yukarıda verdiğimiz örnekte şu sonuca ulaşabiliriz: Yukarıdaki örnekte koli 

başına ortalama olarak en çok 125 YTL ödeneceğini hesaplamıştık. Bu örneğimizde 

yükün yarısı zayi olduğuna göre bu rakamın 5 ile çarpılamasıyla sonuca ulaşılacaktır. 

Yani, 125. 5= 625 YTL olarak tazminatın üst sınırı belirlenecektir. 

(3) Ağırlı ğın Sınırlandırma Birimi Olarak Kabulü  

 Taşıyanın sorumluluğunu koli ve parça başına belirli bir tutar ile 

sınırlandırılmasının temelini Lahey Kuralları ve buna uygun hale getirilmiş bulunan 

Alman Ticaret Kanunu  oluşturmaktadır26. Lahey Kurallarında bu esasın kabul ediliş 

nedeni, taşıyanların sözleşme serbestisinden yararlanarak  sorumlu oldukları 

hallerde, bu sorumluluğun düşük meblağlarla sınırlanmasına ilişkin konişmentolara 

kayıt koymalarının yaygınlaşmasıdır27. Bu nedenle, Lahey Kurallarının dördüncü 

maddesinin beşinci paragrafında şu şekilde bir sınırlama yer almıştır28: “Yükleme 

yapılmadan evvel malların mahiyet ve değeri hakkında, yükletici tarafından beyan 

yapılmayarak bu hususlar konişmentoda zikredilmemiş ise, nakliyeci veya gemi 

malların ve bunlara ait şeylerin kayıp veya hasarından dolayı koli veya ünite başına  

100 sterlin veya diğer bir para ile bu miktara tekabül eden meblağdan daha fazlası 

için mes’ul tutulamaz.” 

Bu kural, 6762 sayılı Kanunumuzun 1114’ncü maddesinde yer almış ancak 

Lahey Kurallarındaki ünite (birim) kavramı yerine parça kavramı kullanılmıştır. 

Lahey Kurallarını değiştiren 1968 tarihli Brüksel Protokolünde ise, (Visby Kuralları) 

                                                 
26 Rayagân, Kender, a.g.m,  s.93. 
27 Ergon, Çetingil, a.g.m., s.138. 
28 Fahiman , Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar, s.124. 
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taşıyanın sorumluluğunun sınırlandırılmasında gelişen ve değişen ihtiyaçlara çözüm 

getirmek amacı ile Lahey Kurallarında   bazı değişikliklere gidilmiş, fakat 

sorumluluğu sınırlama şartı - yükün cinsi ve değeri yükleme başlamadan önce 

yükleten tarafından bildirilmemiş ve konişmentoya (Tasarıda, denizde taşıma senedi 

kavramı kullanılmıştır.) yazılmamış olması- aynen kalmıştır29. En önemli 

değişikliklerden biri koli ve ünite30 yanında bir de ağırlık esasına yer verilmiş 

olmasıdır31. Keyfi uygulamaları önlemek için ise, bunlardan hangisi daha yüksek ise, 

taşıyanın sorumluluğunun sınırının, yüksek olan ile sınırlı olacağı hükme 

bağlanmıştır. 

Ağırlık esasının alternatif olarak getirilmesi ile her bir sistemdeki  var olan 

sakıncalar önlenmiş olmaktadır32. Şöyle ki33: “Ağırlığı fazla olan yüklerde koli-ünite 

başına sorumluluk sistemi, birçok hallerde yük sahiplerinin menfaatlerine uygun 

düşmez. Özellikle zamanımızda gelişme daima büyük kaplarla – konteyner, palet v.s. 

gibi- taşımanın yapılması şeklinde olduğuna göre bu sistemin yetersizliği açıkça 

ortaya çıkar. Buna karşılık, yalnız başına ağırlık esasına yer verilmesinin hafif 

ağırlıkta  fakat değeri yüksek mallar  bakımından sakıncaları ortadadır.Bu nedenle 

ağırlık esası kabul edilirken yükle ilgililerin menfaatlerinin yeterli şekilde korunması 

gayesiyle, koli- ünite sisteminin de muhafazası gerekmiştir.” 

Visby Kurallarına uygun olarak ağırlığı sınırlandırma birimi  kabul eden 

Tasarının 1178. maddesi, hangi ağırlığın tazminatın üst sınırının hesaplanmasında 

                                                 
29 Hamburg Kurallarında, taşıyanın sorumluluğunu sınırlama şartına yer verilmemiştir. Bu demek 
oluyor ki bu şart olmaksızın yani konişmentoya değer yazılmış olsa dahi taşıyanın sorumluluğunun 
sınırı belirli bir tutarla sınırlı olacaktır.(Ergon., Çetingil, a.g.m. , s.147;Emine Yazıcıoğlu, a.g.e. , 
s.152.) 
30 Hamburg Kurallarında yükleme ünitesi kavramı kullanılmış ve ünite kavramından navlun ünitesinin 
mi yoksa yükleme ünitesinin mi anlaşılması gerektiği tartışmasına son verilmiştir. (Ergon , Çetingil, 
a.g.m, s.147). 
31 Taşımalarla, ilgili diğer milletlerarası sözleşmelerde (CMR, CĐM, Varşova Sözleşmesi) 
sorumluluğun sınırlandırmasında sadece ağırlık esası yer almaktadır. ( Ergon, Çetingil, “ Alman Deniz 
Ticareti Hukukunun 1986 Yılı Reformunda Taşıyanın Sorumluluğu ile Đlgili Olarak Yapılan 
Değişiklikler”, Batider, C:16, S.4, Aralık 1992, s.47.) 
32 Ergon , Çetingil, a.g.m., s.145. 
33 Ergon , Çetingil, a.g.m., s.146’dan naklen;Aynı görüş için bkz., Emine , Yazıcıoğlu, a.g.e., s.157-
158. 
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esas alınacağını belirtmiştir.Bu maddeye göre, yükün tamamının değil, zıya ve hasara 

uğrayan kısmın  ağırlığı esas alınacaktır34. 

Eşyanın ambalajlanmış olması halinde, yükün ambalaj veya içinde bulunduğu 

kap dahil, brüt ağırlığı esas alınacaktır. Fakat, eşyanın ambalajlanmış ve bu ambalaj 

da taşıyan tarafından sağlanmış ise, ambalajın ağırlığı hesaplamaya 

katılmayacaktır35. 

Zarara uğrayan yükün ağırlığına göre tazminatın belirlenmesinde bazı güçlükler 

söz konusu olmaktadır. Konişmentoda yükün ağırlığı belirtilmiş ise, zayi olan kısmın 

ağırlığı konişmentoda yazılı ağırlığa göre hesaplanacaktır. Fakat, yükün ağırlığı 

konişmentoda yazılı değilse, zayi olan kısmın ağırlığını ispatlamakda güçlükler 

çıkabilmektedir.  

(4) Konteyner ve Benzeri Taşıma Gereçlerine Đlişkin Düzenleme 

Lahey Kurallarında ve  6762 sayılı Kanunun 1114. maddesinde yer almayan 

konteyner, palet veya benzeri taşıma elemanları ile ilgili bir düzenleme 1968 

Protokolü (Visby Kuralları) ile getirilmiş  ve TTK. Tasarı metninin 1186.  

maddesinin üçüncü bendinde  yer almıştır36. Buna göre : Taşıma gerecinin içeriği 

olarak yazılmış her koli veya ünite ayrı bir koli veya ünite37 sayılır.Aksi halde, bu 

taşıma gereci tek bir koli veya ünite sayılacaktır. Bizzat taşıma gereci zıya veya 

hasara uğrar ise, eğer, bu taşıma gereci taşıyana ait değilse veya onun tarafından 

sağlanmamışsa, ayrı bir koli veya ünite sayılacaktır. Maddedeki benzeri taşıma 

elemanlarından ne anlaşılmak gerektiği konteyner ve palet kavramları esas alınarak 

                                                 
34 1978 tarihli Hamburg Kuralları m.6 paragraf 1 a’da  da yükün zıya ve hasara uğrayan kısmının 
tazminatın hesaplanmasında esas alınacağı ilkesi benimsenmiştir. ( Fahiman, Tekil, Uluslararası 
Konvansiyonlar, s.376.) 
35 Emine, Yazıcıoğlu, a.g.e., s.158; Ergon, Çetingil, Taşıyanın Sorumluluğu, s.49. 
36 Hamburg Kurallarının bu konuya ilişkin hükmü (m. 6 paragraf 2 (a)) , Lahey/ Visby Kurallarının bu 
konuya ilişkin hükmüne bazı küçük ilaveler  yapılması dışında hemen hemen aynı kalmış,Visby 
Kurallarındaki hükme paralel olarak düzenlenmiştir..(Ergon, Çetingil, a.g.m., s.147;Emine 
Yazıcıoğlu, a.g.e., s.160.) 
37 Konteyner bizzat taşıyan tarafından temin edilmiş ve eşya konteynerin içine taşıyan tarafından istif 
edilmiş ise, taşıyanın konteynerin içeriğini denizde taşıma senedinde göstermek zorunda olduğunu 
kabul etmektedir. (Bkz., Emine Yazıcıoğlu , a.g.e.,s.163.) 
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açıklanmalıdır. Şöyle ki38: “Ekonomik değer taşıyan bir çok kez aynı amaçla 

kullanıma elverişli, yükleme boşaltma istif gibi taşıma işlerini kolaylaştıracak şekilde 

eşyanın bir araya getirildiği araçtır. Tır, kamyon, yük vagonu , benzer taşıma elemanı 

olarak nitelendirilemezler.Zira bunlar taşıma işlerini kolaylaştırmak üzere kullanılan 

konteyner ve palete benzer taşıma elemanı olmayıp, doğrudan taşıma aracıdır.” 

 Denizde taşıma senedinde, konteyner içindeki yüklerin sayısı belirtilmiş 

olmakla birlikte , geçerli bir şekilde “ içindeki belli değil” şerhi de konmuş ise bu 

kuralda öngörülen sayının yazılmış olması şartı gerçekleşecek midir? sorusuna Ergon  

Çetingil, sayının yazılmış sayılması  şeklinde cevap vermektedir39. 

 Son olarak belirtmek gerekir ki, tasarının 3. bendinin son cümlesinde, Visby 

Kurallarında öngörülmeyen bir hükme yer verilmiştir. Buna göre: Bizzat taşıma 

gereci zıya veya hasara uğrar ise, taşıyana ait veya onun tarafından sağlanmış 

olmadıkça, taşıma gereci ayrı bir koli sayılır40. Fakat koli ve ünite yanında ağırlığa da 

yer verilerek kombine sisteme geçildiği için, bu hükmün fazla bir pratik değeri 

kalmamıştır41. 

Konteynerle ilgili düzenlemenin Tasarıda açıkça yer alması günümüzde 

konteynerli taşımaların artması nedeniyle isabetli olmuştur. Madde metninde, 

tarafların konteynerin bir bütün olarak koli veya ünite sayılıp sayılmamasında, yani 

taşıyanın sorumluluğunun sınırının taraf iradeleri esas alınarak belirlenmesine olanak 

veren ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayan bu düzenlemenin hayata geçmesiyle 

birlikte, bu konuda var olan tartışmalarda  da kanaatimce son bulacaktır. 

 

 
                                                 
38 Emine, Yazıcıoğlu, a.g.e., s.162. 
39 Ergon  Çetingil, a.g.m.,s.152. 
40 Hamburg Kurallarında Sorumluluğun sınırları başlığı altında düzenlenen 6. maddenin 2. 
paragrafının (b) fıkrasında bu hüküm şu şekilde yer almıştır: “Eğer taşıma kabı zıya ve hasara uğrar 
ise söz konusu kap,taşıyana ait değilse veya onun tarafından tedarik edilmiş bulunmuyorsa , ayrı bir 
ünite kabul edilir.” Görülüyoki, konteynere ilişkin düzenlemenin  bu kısmı Visby Kurallarında yer 
almadığından Hamburg Kurallarından alınmıştır. (Fahiman, Tekil,  Uluslararası Konvansiyonlar,  
s.153.) 
41 Ergon , Çetingil, a.g.m., s.153. 
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b. Gecikme Halinde Tazminatın Hesaplanması 

6272 sayılı Kanunda, taşıyanın gecikme zararlarından sorumluluğunu ve bu 

sorumluluğun sınırlarını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Mevcut 

düzenlemede, taşıyan sadece  geminin yolculuğun başında denize, yola ve yüke 

elverişsiz olmasından kaynaklanan gecikme zararları için 1019. maddeye göre 

sorumlu olmakta ve bu sorumluluk 1114. maddede düzenlenen koli ve parça başına 

belirli bir tutarla sınırlı olmaktadır. Sebebi 1019. madde olmayan gecikme zararları 

için taşıyan hakkında, Borçlar Kanunu Hükümleri uygulanmakta ve bu sorumluluğun 

sınırı hakkında Ticaret Kanunu’nun taşıyanın sorumluluğu sınırlandıran 1112-1113 

ve 1114. maddeleri uygulama alanı bulmamaktadır.  

Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 1186. maddesinin 6. fıkrasında,  yeni bir 

düzenlemeye gidilmiş ve taşıyanın gecikme zararlarından dolayı sorumluluğu ve bu 

sorumluluğun sınırları müstakil olarak  kaleme alınmıştır. Bunun sebebi,  yükün zıya 

ve hasarı şeklinde meydana gelen zararlar42 dışındaki gecikme zararlarında da, 

taşıyanın sorumluluğunun sınırlarının belirlenmesidir43. Taşıyanın gecikme 

zararlarından dolayı sorumluluğunun sınırlarına ilişkin bu düzenleme,  1924 tarihli 

Lahey ve 1968 tarihli Visby Kurallarında yer almamış olması nedeniyle, 1978 tarihli 

Hamburg Kurallarından aynen  Tasarıya alınmıştır44. 

 Buna  göre: Taşıyanın taşıma sözleşmesinin aşılmasından doğan sorumluluğu 

navlunun iki buçuk katı ile sınırlıdır. Tek bir navlun sözleşmesine dayanarak birden 

fazla eşya partisi taşınıyorsa ve bir parti eşya da gecikme zararı meydana geldiyse, o 

parti sadece o eşya için ödenecek navlunun iki buçuk katı sorumluluğun sınırını 

oluşturur. Fakat bir navlun sözleşmesi ile birden fazla eşya partisi taşınıyor olmakla 

                                                 
42 Zira, yükün zıya veya hasarı şeklinde ortaya çıkan gecikme zararlarında taşıyanın sorumluluğu, 
yüke özen borcunun ihlali olarak olarak tanımlanmakta ve zıya ve hasar sorumluluğuna göre taşıyanın 
sorumluluğunun sınırları belirlenmektedir.(Çağa/ Kender, II , s.192.) 
43 Emine , Yazıcıoğlu, a.g.e., s.149. 
44 Hamburg Kuralları md.6, 1.b) “Taşıyanın,eşyanın geç tesliminden 5 inci madde hükümleri 
gereğince sorumluluğu , gecikmeye uğramış eşya için ödenmesi gereken navlunun 2,5 katına eşit bir 
meblağ ile sınırlıdır. Bununla beraber bu meblağ, deniz yolu ile eşya taşıma sözleşmesi gereğince 
ödenecek toplam navlun miktarını aşamaz. c) Taşıyan bu paragrafın (a) ve (b) bentleri gereği borçlu 
olacağı tazminatın tutarı, eşyanın tam zıyanından doğacak sorumluluğu durumunda (a) bendi 
gereğince uygulanacak sınırı hiçbir şekilde aşamaz.” (Fahiman, Tekil , Uluslararası 
Konvansiyonlar, s.152.)  



 75

beraber, tek bir partide gecikme zararı var ve geciken eşya için ödenecek navlunun 

iki buçuk katı bütün eşyalar için ödenecek navlun miktarını aşıyor ise, sorumluluğun 

sınırını bütün eşyalar için kararlaştırılan navlun miktarı belirlemelidir45. Eğer bir 

taşıma sözleşmesine konu olan yüklerin tamamı geç teslim edildiyse, taşıyanın 

sorumluluğunun sözleşmede kararlaştırılan navlun olmak üzere tek bir sınırı 

mevcuttur46. 

Aynı maddenin 7. fıkrasında, bir taşıma işinde hem zıya ve hasar hem de 

gecikme zararı gerçekleşmişse, taşıyanın bunlar için sorumluluğunun azami 

miktarının, hiçbir zaman malın tan zıya uğraması halinde hesap edilecek meblağdan 

fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Eşyanın geç teslim edilmesi halinde, taşıyanın sorumluluğu ve bu 

sorumluluğun sınırları Tasarı kanunlaştığı taktirde Borçlar Kanunu’na tabi 

olmayacak, Ticaret Kanunu’na göre belirlenecektir. Aynı zamanda zıya veya hasar 

halinde sorumluluğun sınırlarını belirleyen kavramlardan (koli- ünite- ağırlık) ayrı 

olarak navlun miktarına göre sınırın tayin edilmiş olması kanaatimce  isabetli 

olmuştur. 

Tasarının 1186’ncı maddesinin 8.  fıkrasında ise,  taşıyanın, birinci ve altıncı 

fıkralarda öngörülen sınırlardan daha yüksek meblağlar kararlaştırabileceği hükme 

bağlanmıştır. Şu kadar ki, birinci fıkra bakımından tarafların kararlaştırdığı sınır, o 

fıkrada öngörülen sınırlardan hangisi yüksek ise, o sınırdan daha düşük olamaz. Bu 

hüküm Visby Kurallarından alınarak47, Tasarının 1186. maddesinin  8. fıkrasında  

düzenlenmiştir. Yürürlükte olan Kanunumuzun 1116. maddesine göre,  koli ve parça 

başına sınırlı sorumluluğu düzenleyen 1114. madde emredici olduğunu ve daha 

düşük bir sınırın kabul edilemeyeceğini daha önce açıklamıştık48. Kanunumuz daha 

yüksek bir sınırın kabulüne de  aynı maddede yer  vermiştir. Tasarı metninde de daha 

düşük bir sınırın kabul edilemeyeceği, tarafların anlaşması halinde kanuni sınırlardan 

                                                 
45 Emine , Yazıcıoğlu, a.g.e., s.164. 
46 Emine , Yazıcıoğlu, a.g.e., s.164. 
47 Bu husus Lahey Kuralarında düzenlenmemekle beraber Hamburg Kurallarının 6. maddesinde aynen 
yer almıştır.Bkz. Fahiman, Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar, s153. 
48 Bkz., yukarıda, s.44-46.  
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daha yüksek bir sınırın belirlenebileceği,    daha açık bir şekilde ifade edilmiş ve  

buna taşıyanın sorumluluğunun sınırları başlığı altında yer  verilmiştir.    

3. Sorumluluk Muafiyet ve Sınırlamalarının Geçerli Olduğu  

Alanın Genişletilmesi ile Đlgili Olarak Öngörülen Değişiklikler 

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 119049. maddesinde taşıyanın ve adamlarının, 

sorumluluk muafiyet ve sınırlarının,  yük zıya ve hasarı ile gecikme zararı nedeniyle 

taşıyana karşı açılacak her türlü davada geçerli kılınmıştır. Madde metni şu şekilde 

kaleme alınmıştır: 

 (1) Taşıyanın sorumluluktan kurtulması sonucunu doğuran durumlarda 

sorumluluk sınırlarına ilişkin hükümler, navlun sözleşmesine konu olan eşyanın ziya, 

hasar veya geç teslimi yüzünden, taşıyan aleyhine sözleşmeye, haksız fiile veya diğer 

bir sebebe dayanılarak açılacak bütün davalarda uygulanır. 

(2) Böyle bir dava, taşıyanın adamlarından biri aleyhine açılırsa görevi veya 

yetkisi sınırları içinde hareket ettiğini ispat etmek kaydıyla, o da, taşıyan için geçerli 

olan sorumluluktan muaf olma sebepleri ile sorumluluk sınırlamalarından 

yararlanabilir. 

(3) Taşıyan ile onun adamlarından istenebilecek olan tazminat miktarlarının 

toplamı, 1187. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, 1186. maddede öngörülen 

sorumluluk sınırını aşamaz. 

Yürürlükte olan Ticaret Kanunumuzda buna ilişkin bir hüküm yer 

almamaktadır. Bu nedenle, yükün zıya ve hasarından dolayı taşıyana karşı navlun 

sözleşmesine değil d,e başka bir hukuki  sebebe dayanarak örneğin haksız fiile 

dayanarak dava açılması halinde Ticaret Kanununda yer alan taşıyanın 

                                                 
49 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1190. maddenin gerekçesi: “Madde, 1968 tarihli Brüksel-Visby 
Sözleşmesinin 4bis maddesinin birinci ilâ üçüncü fıkralarından alınmıştır; 1978 tarihli Hamburg 
Kurallarının 7 nci maddesi de benzer bir düzenleme ihtiva etmektedir. Amaç, akdî ve akit dışı 
sorumlulukların birleşmesi halinde, taşıyanın haksız fiil sorumluluğu hükümleri uyarınca 
sorumluluğuna gidilerek, deniz ticaretinin ihtiyaçları çerçevesinde taşıyanın ve adamlarının 
sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran hükümlerin dolanılmasını engellemektir.” 
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sorumluluğunu sınırlandıran ve ortadan kaldıran hükümlerin uygulanmaması 

gerektiği doktrinde genel olarak kabul edilmektedir50. Bu da aynı yük zıya ve hasarı 

için, taşıyan hakkında açılacak davaya göre, taşıyanın  farklı bir sorumluluk 

sistemine tabi olması anlamına gelmektedir. 

 Tasarıda getirilen bu düzenleme ile, taşıyana  veya adamlarına karşı TTK. md. 

1186 dışında açılacak olan haksız fiile, vekaletsiz iş görmeye veya sebepsiz 

zenginleşmeye ilişkin davalarda,  taşıyan ve adamlarının sorumluluğunun sınırlarına 

ili şkin 1186. maddedeki esaslar ve 1187. maddedeki sorumluluğu sınırlandırma 

hakkının kaybına ilişkin hüküm uygulama alanı bulacaktır.  

Sonuç olarak Tasarının 1190. maddesinde haklı olarak, taşıyanın ve 

adamlarının yükün zıya ve hasarından veya gecikme zarından doğan sorumluluğu 

talebe göre değişmeyen tek bir sorumluluk sistemi haline getirilmiştir. 

 4. Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlandırma Hakkının Kaybı  

Tasarının 118751. maddesinde sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı başlığı 

altında  taşıyanın  sınırlı sorumluluk hakkından faydalanamayacağı haller 

düzenlenmiştir. Daha önce de açıkladığımız gibi yürürlükte olan kanunumuzda 

yükün zıya ve hasarında taşıyanın kastı bulunsa dahi, taşıyan sınırlı sorumluluk 

hakkından yararlanacağı kabul edilmekte idi52. Kanunumuzda, taşıyanın kastı halinde 

sorumluluğunun sınırsız olmasını sağlayacak bir hüküm bulunmadığından dolayı bu 

durum adaletsiz sonuçlara yol açmaktadır. Tasarıya  bunu önlemek için şöyle bir 

hüküm konmuştur: 

                                                 
50 Çağa/ Kender, II, s. 193. 
51 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 1187. maddenin gerekçesi: Milletlerarası taşıma sözleşmelerinin 
hemen hemen hepsinde bulunan bu hüküm, 1968 tarihli Brüksel-Visby Sözleşmesinin 4 üncü 
maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi ile 4bis maddesinin dördüncü fıkrasından alınmıştır. Anlatım, 
aynı kusur dereceleri için hüküm getiren Tasarının 855 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 886 ıncı, 
887 inci maddeleri, 930 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 1267 nci maddeleri ile uyum içerisinde 
bulunmaktadır. Böylece, uygulamada bu kusur derecesinin yorumu bakımından yeknesaklık 
sağlanmıştır. 
52 Bkz. yukarıda, s.27. 
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(1)Zarara veya teslimdeki gecikmeye, böyle bir zarara veya gecikmeye sebep 

olmak kastı ile veya pervasızca bir davranışla ve muhtemelen böyle bir zarar veya 

gecikmenin meydana geleceği bilinci ile işlenmiş bir fiilin veya ihmalin sebebiyet 

verdiği ispat edilen taşıyan, 1186. maddede öngörülen sorumluluk sınırlarından 

yararlanamaz. 

(2) Zarara veya teslimdeki gecikmeye, böyle bir zarara veya gecikmeye sebep 

olmak kastı ile veya pervasızca bir davranışla ve muhtemelen böyle bir zarar veya 

gecikmenin meydana geleceği bilinci ile işlenmiş bir fiilin veya ihmalin sebebiyet 

verdiği ispat edilen taşıyanın adamları da, 1190. maddenin ikinci fıkrası hükmüne 

dayanarak 1186. maddede öngörülen sorumluluk sınırlarından yararlanamazlar. 

Lahey Kurallarında taşıyanın sorumluluğunu sınırlandırma hakkının kaybına 

ili şkin bir  hüküm getirilmemiştir. Bu durumun adaletsiz sonuçlara yol açtığı 

düşüncesiyle,  Visby Kurallarına buna ilişkin  hüküm konmuş53 ve Tasarının 1187. 

maddesinin birinci paragrafı buradan alınmıştır.  Hamburg Kurallarında ise, taşıyanın 

sorumluluğunu sınırlandırma hakkının kaybına ilişkin Visby Kurallarındaki hüküm,  

madde 8’e hemen hemen aynı olarak alınmış; maddenin 2. fıkrasında ise, taşıyanın 

adamları içinde aynı şartlarla sorumluluğun sınırlandırılmasından yararlanamayacağı 

hükme bağlanmıştır54. Tasarının 1187. maddesinin 2. fıkrası ise, Hamburg Kuralları 

ile paralel olarak kaleme alınmıştır. 

Tasarıdaki maddeye göre, taşıyan sorumluluğunu sınırlama hakkını kaybetmesi 

için ya kasten yada pervasızca bir davranışla  ve muhtemelen böyle bir zarar veya 

gecikmenin meydana geleceği bilinci ile zarar veya gecikmeye sebep olmuş olması 

gerekmektedir. Kastın varlığını tespit etmek kolaydır. Failin hukuka aykırı sonucun 

bilincinde olması  ve hukuka aykırı sonucu istemesi halinde doğrudan kast, fail eğer 

hukuka aykırı sonucu doğrudan istememekle beraber bu sonucun meydana gelme 

                                                 
53 Visby Kuralları madde 2  : Zarar, taşıyanın ister zarar vermek niyeti  ister fütursuzca bir davranışla 
fakat her halukarda zarar doğacağı bilinci içinde yaptığı bir hareket veya gösterdiği bir ihmalden 
doğmuşsa, taşıyan ve gemi bu paragrafta öngörülmüş sınırlı sorumluluk hakkından yararlanamaz. 
( Fahiman, Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar,  s.364.) 
54 Fahiman, Tekil, Uluslararası Konvansiyonlar, s.377. 



 79

ihtimalini bilerek hareket etmiş ise  dolaylı kastla hareket etmiş olacaktır55. Tasarı 

metninde sorumluluğu sınırlandırma hakkının kaybı için kastın çeşitleri arasında bir 

ayrım yapılmadığına göre, her iki kast türünde de taşıyanın sorumluluğunu 

sınırlandırma hakkının kaybolacağı sonucuna varmak mümkündür. Pervasızca bir 

davranışla ve muhtemelen böyle bir zarar ve gecikmenin meydana geleceği bilinci ile 

hareket etmiş olması halini tespit etmekte daha zordur. Öncelikle zarar sebep olan fiil 

ve ihmalin pervasız yani delice, düşüncesiz bir davranış niteliğinde olması 

lazımdır56. Bundan başka zarar sebep olan sahsın hareketinden muhtemelen57 bir 

zarar meydana geleceği bilincine sahip olması da şarttır.  

Görülüyor ki,  bu nitelikli kusurun manasının tayini, her somut olay açısından 

doktrin ve mahkemelere bırakılmıştır. Kanaatimce, sınırları tam olarak çizilemeyen 

ve sınırlı sorumluluk hakkının kaybına yol açabilecek nitelikteki kusurun daha açık 

bir şekilde ifade edilmesi gerekirdi. 

1187. maddenin 2. fıkrasında taşıyandan ayrı olarak, taşıyanın adamlarının aynı  

şartlarla sorumluluğun sınırlandırılmasından yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Dolayısıyla,  taşıyanın adamları kasten zarara sebebiyet verdiği taktirde taşıyan, yine 

sınırlı sorumluluktan faydalanabilecek, adamlarının kasti hareketi onun sorumluluk 

sınırına etki yapmayacaktır58.  

Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, yürürlükte olan kanunumuzda, taşıyanın 

adamlarının bir zarara sebebiyet vermesi halinde sorumlulukları sınırlı değildir. 

Taşıyanın sorumluluğunu sınırlandıran hükümlerden faydalanamamaktadırlar. Fakat 

taşıyanın adamlarının da aynı sorumluluk sınırlarından yararlanacağı ve aynı hallerde 

sınırlandırma hakkını kaybedeceği isabetli olarak hükme Tasarıda hükme 

bağlanmıştır.  

                                            

                                                 
55 Kemal, Oğuzman/ M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler  , Gözden Geçirilmiş ve 
Genişletilmiş Üçüncü Bası, Đstanbul, Filiz Kitapevi 2000, s.511. 
56 Tahir, Çağa, a.g.m., s.302. 
57 Muhtemelen sözü, günlük dildeki anlamı ile, ihmal (yüzde ellinin üstünde olasılık) anlamında 
kullanılmıştır. (Tahir, Çağa, a.g.m., s.301.)  
58 Emine, Yazıcıoğlu, a.g.e., s.174. 
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SONUÇ 

Deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmesinde, taraflar arasında menfaat dengesinin 

sağlanabilmesi için, taşıyanın sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler 

getirilmiştir. Taşıyanlar, önceden sorumluluk sınırlarını bildiği taktirde navlunu,  

yükün ve yolculuğun riskine göre belirleyebilecektir. Yükle ilgililer ise, kendileri 

dışında meydana gelen zararların karşılanacağını bilerek, hakkaniyete aykırı 

sorumsuzluk klozları ile karşılaşmayacak ve hukuk güvenliği de böylece sağlanmış 

olacaktır.   

Hukukumuzda, taraflar arasında dengeyi sağlayacak olan hükümlerin varlığına 

rağmen, günümüzde bu hükümler bazı noktalarda yetersiz kalmaktadır. Tazmin 

borcunun sınırlarını belirleyecek olan birimlerin tanımlanmasında tarafların 

niyetlerinin göz önünde bulundurularak  bir sonuca varmak doğru olacaktır. Özellikle 

konteynerin bütün muhteviyatı ile koli kavramı içerisinde yer alıp almadığının 

belirlenmesi , günümüzde yaygın şekilde kullanılması nedeniyle önem arz 

etmektedir. Nitekim, Tasarıda bu husus isabetli bir şekilde tarafların niyetleri göz 

önüne alınarak kanun hükmü ile düzenlenmiştir. Kanunumuzda, taşıyanın 

sorumluluğunun sınırlanmasına ilişkin hükümlerin aksayan yönlerinden birisi de, 

koli ve parça başına  10 YKR ile sorumluluğun sınırlandırılmasıdır. Günümüzde 

enflasyonun gitgide artması ve bu sınırın günümüz koşullarına uygun bir şekilde 

Bakanlar Kurulu tarafından arttırılmaması nedeniyle, taşıyan sorumluluktan 

kurtulabilmektedir. Yargıtay, hakkaniyete uymayan bu durumu aşmak için maddeyi 

hukuka uygun bir şekilde uygun şekilde uygulamamakta, yorum yolu ile maddenin 

uygulama alanını genişletmektedir. Şöyle ki; Konişmentodaki kayıtlardan yükün 

değeri saptanabiliyorsa, değer gösterilmiş gibi tazminat belirlenecektir. Yargıtay’ın 

bu yorumu kanaatimce amacını aşan bir yorumdur.  Örneğin, yükün fatura numarası 

konişmentoya yazılmış ise, yükün değeri konişmentoya yazılmış olduğunu kabul 

ederek koli ve parça başına sınırlı sorumluluğu uygulamamaktadır. Taşıyan, 

uygulamada faturayı hiç görmeden yükletenin beyanı üzerine konişmentoya 

yazmaktadır. Yükün değeri hakkında bilgi verilmeden taşıyanın değer yazılmışçasına 

sorumlu tutulması da adil  değildir. Bu konunun amacını aşan yorumla değil, 
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meblağın değerini korur bir ölçüte endekslenmesi şeklinde çözümlenmesi 

gerekmektedir. Nihayet, Tasarı da bu durum objektif bir şekilde düzenlenmiş ve yeni 

bir sınırlama birimi olan ÖÇH kabul edilmiştir. 

 Türk Ticaret Kanunu Tasarı metni, bugünün deniz hukukunun  ihtiyaçlarını 

daha iyi karşılayacak şekilde ele alınmıştır.Tasarı kanunlaştığı taktirde, doktrindeki 

çoğu tartışmalar son bulacak, hakkaniyeti sağlamak için madde metinlerinin amacını 

aşan bir şekilde yorumlanmasına gerek kalmayacak ve böylece hukuk güvenliği daha 

iyi şekilde sağlanacaktır. 
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