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ÖZ 
 

Kara taşımacılığına nazaran, deniz taşımacılığında tehlikenin gerçekleşme 

olasılığı daha kuvvetlidir. Gemi ve yük müşterek deniz yolculuğunda doğal kuvvetler 

neticesinde ya da üçüncü kişinin kusurlu hareketleri sonucu çeşitli tehlikelerle karşı 

karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenlerle; deniz yolculuğuna katılan gemi, yük ve 

navlun değerleri arasına, geminin ve yükün ya da her ikisinin birden uğradığı olağanüstü 

zarar ve masrafların paylaşılması usulü olan müşterek avarya sistemi eski zamanlara, 

Romalılara ve Rodoslulara kadar uzanmaktadır. 

 

 19. yüzyılın ortalarından beri, müşterek avarya sisteminde ülkelerin kanuni 

düzenlemeleri arasındaki farkları ortadan kaldırıp, günün olaylarına uyum sağlamak için 

York-Anvers Kuralları geliştirilmektedir. Bu doğrultuda, York-Anvers Kuralları 1994 

revize edilmiş ve en son, 31 Aralık 2004 tarihinden itibaren tarafların isteği üzerine 

uygulanabilen, York-Anvers Kuralları 2004 oluşturulmuştur. Kuralların hangi şartlar 

dahilinde uygulanması gerektiği, kurallarda yapılan yenilikler ve yapılması gereken 

değişikliklerin detaylı bir şekilde incelenmesinin faydalı olacağı düşünüldüğü için York-

Anvers Kuralları tezimizin konusunu oluşturmaktadır. 
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ABSTRACT 
  

It is more probable the realization of the dangers in sea transportation than the 

road transportation. The vessel and the load may face with number of hazards during the 

journey due to the effects of the natural forces or the faults or omissions of the third 

parties. Therefore the general average system which may be defined as the sharing of the 

extraordinary losses and expenditures to the vessel or the load or both of them, is indeed 

come from the period of Romans and Rhodesians in old times, in addition to the values 

of the vessel, load and freight values. 

 

 The York-Antwerp Rules have been developed since the mid 19th century in 

order to eliminate the differences between the legislations of the countries on the general 

average system and to adopt the present changes and requirements. In this sense, the 

York-Antwerp Rules were revised in 1994, and the York-Antwerp Rules 2004 were 

established on December 31, 2004 as the most recent revision. The subject of our thesis 

is the York-Antwerp Rules since it is considered that it will be useful to analyze in detail 

according to which conditions the Rules should be applied, and the renovations and 

changes which have been/should be made in the rules. 
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KISALTMALAR 
 

age.  : adı geçen eser. 
 
BIMCO : The Baltic and International Maritime Council. 
 
bkz.  : bakınız. 
 
CMI  : Comite Maritime International. 
 
E.  : Esas. 
 
f.  : Fıkra. 
 
HD.  : Hukuk Dairesi. 
 
HGK.  : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu. 
 
HUMK : 1068 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu. 
 
ILA  : International Law Association. 
 
INCOTERMS : International Commercial Terms. 
 
IUMI  : International Union of Maritime Insurers. 
 
K.  : Karar. 
 
m.  : madde. 
 
s.  : sayfa. 
 
SCOPIC : Special Compensation Protection and Indemnity. 
 
T.  : Tarih. 
 
TD.  : Yargıtay Ticaret Dairesi. 
 
TTK  : 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu. 
 
vd.  : ve devamı. 
 
YAK  : York-Anvers Kuralları. 
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GİRİŞ 
 

Müşterek avarya; deniz kazası sonucu oluşan masrafların tespit edilmesi ile 

gemi ve yükün kurtarılmasında yararı olan taraflar arasında masrafların dağıtılması 

sistemidir. Müşterek avaryanın, tarihte gerçekleşen en eski ticari deniz yolculuğu 

kadar eski bir tarihe sahip olduğu belirtilmektedir.  

 

Ticari deniz yolculukları sırasında; gemi ve yük ayrı ülkelerin malı 

olabilmektedir. Yükün ve/veya geminin, yükten ve/veya geminin sevk ve 

idaresinden dolayı zararlar meydana gelebilmektedir. Bu durumda, uluslararası ve 

ulusal hangi kanunlara uyulması gerektiği konusunda zorluklar yaşanabilmektedir. 

 

Bu nedenlerle modern deniz ticareti hukuku sisteminde; müşterek avarya 

kapsamı içerisine nelerin dahil edileceği, esasların neler olacağı ve paylaştırma 

usulünün nasıl yapılacağı York-Anvers Kuralları tarafından düzenlenmektedir. 

 

York-Anvers Kuralları, 19’uncu yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve 

aralıklarla değişikliklere uğramıştır. En son York-Anvers Kuralları 2004 yılında 

değişikliğe uğrayarak, tavsiye edilen en son halini almıştır. 

 

Tarihten, günümüze kadar olan süreçte yaşandığı gibi; gemide yangın, karaya 

oturma, kaza, yükleme/boşaltma nedeniyle oluşan hatalardan dolayı, gemi ve 

taşıdığı yükte bazı kayıp ve hasarların oluşumu gibi birçok olayın kapsam veya 

şekil değiştirerek devam edeceği düşünülmektedir. Bu olaylardan dolayı donatan, 

mal sahibi ve sigortacılar arasında hasarın/kayıpların tazminine gidilmesi 

kaçınılmaz olmaktadır.  

 

Bugün büyüyen ve küreselleşen dünya ekonomisinde, bu tip olayların 

çözümlenmesi sürecinde birçok uluslararası anlaşmazlıklar yaşanmakta ve bu 

anlaşmazlıklara adil ve kabul edilebilir hal tarzları aranmaktadır. 
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Bu çözümleme sürecinde, ilgili konularda müşterek avarya kurumu ve 

dolayısıyla York-Anvers Kuralları’ndan yararlanılmaktadır. Bu nedenlerle, bu 

konu üzerinde çalışmanın faydalı olacağı düşünülmüştür. 

 

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; müşterek avarya 

kurumu ve bu kurumu oluşturan unsurlar; Türk Ticaret Kanunu, Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısı ve York-Anvers Kuralları 2004 ile birlikte değerlendirilmiştir. 

İkinci bölümde; müşterek avarya hesap ve paylaşımı başlığı altında dispeç kurumu, 

müşterek avaryaya giren zarar ve masraflar ile ikame masrafları incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise; York-Anvers Kuralları 2004 içerisinde yer alan müşterek 

avarya halleri, Türk Ticaret Kanunu ile birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca, York-

Anvers Kuralları 2004’te düzenlenmemiş ancak, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 

müşterek avarya hallerine de değinilmiştir. Akabinde, York-Anvers Kuralları 1994 

ve York-Anvers Kuralları 2004 arasındaki farklar üzerinde durulmuştur. 

 

Son olarak çalışmamızın sonuç bölümünde ise müşterek avarya kurumunun 

gerekliliği, York-Anvers Kuralları 2004 ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

BİRİNCİ BÖLÜM 

MÜŞTEREK AVARYA KURUMU 

 

I. GENEL BİLGİLER 
 

Dünyamızın % 71’ini oluşturan ve doğal otoban niteliğinde olan denizler ve 

okyanuslar öncelikle geniş kapasiteli ulaştırma imkânlarıyla insanlığın hayat 

alanını ve ekonomik mücadele zeminini oluşturmaktadır. Dünya yüklerinin 

yaklaşık % 85’inin deniz yoluyla taşındığı bilinmektedir. Küreselleşen dünyada 

deniz taşımacılığının önemi her geçen gün artmaktadır. 

 

Bu bağlamda müşterek avarya, hukukun diğer dallarında karşılığı 

bulunmayan, deniz taşıması sırasında meydana gelen ihtiyaçların sağlanması ve 

hakkaniyetli bir şekilde olayların çözüm yoluna ulaşabilmesi için çok eski 

zamanlardan beri uygulaması olan bir kurumdur. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nda ifade edildiği gibi; müşterek avarya bir deniz 

sergüzeşti1 sırasında meydana gelebilecek önceden öngörülemeyen normal dışı 

zarar ve masrafların gemi, yük ve navlun arasındaki paylaştırılmasıdır şeklinde 

kısaca tanımlanabilir. Ortak bir deniz sergüzeştine atılan gemi, yük ve navlun 

sahiplerinin arasında, yolculuğun selametle sonuçlanmasında bir yarar ve kader 

birliği bulunmaktadır. 

 

Deniz taşımacılığında meydana gelebilecek ve müşterek tehdit oluşturan bir 

tehlikeyi bertaraf etmek ve karşısında oluşabilecek zararlar bakımından 

hakkaniyetli bir paylaşıma gidilmesi gerekmektedir. Bu nedenden ötürü zarar ve 

masrafların gemi, yük ve navlun arasında paylaştırılması en adil çözüm yolunu 

                                                 
1Macera, serüven anlamına gelen sergüzeşt kelimesi Farsça kökenli olup, ser ve güzergâh 
kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Ser kelimesi Farsçada baş, güzergâh kelimesi ise geçiş 
yeri veya yolu anlamına gelmektedir. KONAR, Mehmet, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, 2. Cilt, Say 
Yayınları, İstanbul, 2009, s. 3021/ NİŞANYAN, Sevan, Sözlerin Soyağacı, Everest Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 220, 549, 550. 
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oluşturmakta ve ekonomik bakımdan taraflara daha az bir fedakârlık yapmaları 

imkanı tanınmış olmaktadır. 

 

Öte yandan deniz hukukunun uluslararası niteliği bakımından, bu hukuk 

dalında kuralların birleştirilmesi yönünde diğer hukuk dallarına nazaran daha 

yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda deniz 

hukuku alanında önemli gelişmeler kaydedilmektedir. 

 

Deniz hukukunu birleştirmede uluslararası sözleşmelerin önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Ancak sözleşmelerin aksine uygulaması tarafların arzusuna 

bırakılmış York-Anvers Kuralları ya da INCOTERMS2 gibi uluslararası bir 

sözleşme niteliğine haiz olmayan yöntemler de söz konusudur. Bu bağlamda, deniz 

hukukunun ve özellikle müşterek avaryanın uluslararası niteliği gereği York-

Anvers Kuralları düzenlenmiş ve York-Anvers Kurallarının uygulanması tarafların 

arzusuna bırakılmıştır. 

 

A. AVARYA, ANLAMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 

 

 Müşterek avarya kavramının daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için, 

öncelikle avarya kelimesinin anlamının açıklanmasında fayda olacağı 

düşünülmektedir. Avarya kelimesinin kökeni Arapçada yer alan ve zarar anlamına 

gelen “avar” kelimesine dayanmaktadır3. Ayrıca avarya kelimesinin kaynağını 

İtalyanca “Avaria”4 kelimesinin teşkil ettiği yönünde de görüşler bulunmaktadır5. 

                                                 
2INCOTERMS (International Commercial Terms), uluslararası satımlarda malların sevk ve 
teslimine ilişkin kuralların yorumuna dair bir dizi kuralları ifade etmektedir. Taraflar 
sözleşmelerinde INCOTERM’lerden birine atıf yapmak suretiyle satım konusu malın teslim, şekli ve 
şartları ile maldaki hasar, risk ve masrafların hangi tarafa ait olacağını ve hangi andan itibaren bir 
taraftan diğerine intikal edeceğini belirlemiş olurlar. ŞANLI, Cemal / EKŞİ, Nuray, Uluslararası 
Ticaret Hukuku, Arıkan Yayımevi, İstanbul, 2005, s. 113.   
3KENDER, Rayegan, Deniz Ticareti Hukuku Dersleri-Müşterek Avarya-Çatma- Kurtarma- 
Yardım, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1979, s. 182. 
4Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar. 
http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=avarya&ayn=tam 
5 LOWNDES/RUDOLF, The Law of General Average, Stevens&Sons, London, 1964,  s. 12. 
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Almanlar “Haverei”, Fransızlar “Avarie”, İngilizler “Average” şeklinde 

yazmaktadırlar6. 

 

 Avarya kelimesi denizcilik tabirlerinde eskiden beri “yolculuk boyunca 

gemi ve yükü için yapılan fevkalade masraflar ile onlara gelecek her türlü zarar”7 

anlamında kullanılmaktadır. Burada sözü geçen fevkalade masraflar ile asıl 

kastedilmek istenen, bir sefer sırasında normal olarak yapılması gereken, başka bir 

anlatımla önceden bilinen masrafların yani gemi ve yükün maruz kaldığı bütün 

normal dışı zarar ve ziyanların yanı sıra bu masrafların dışında kalan yolculukta 

yapılan olağanüstü masrafları8 ve masrafı gerektiren olayın sebebi ifade edilmek 

istenmektedir. Fevkalade kelimesi burada zararlar için kullanılmamıştır9.  

 

Yukarıda bahsettiğimiz normal dışı zararları kendi içerisinde bölümlere 

ayırmak mümkündür. Zarar; kusurlu veya kusursuz bir hareket sonucu, kazadan 

veya kaza gibi önemli bir olaydan meydana gelebileceği gibi, gemi ve yükü bir 

tehlikeden korumak maksadıyla bilerek yapılan bir fedakârlık kapsamında da 

meydana gelebilmektedir. Bu anlamda avaryalar müşterek avarya ve hususi avarya 

olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Bu bağlamda eğer zarar gemi, yük ve navlun 

arasında paylaşılacaksa müşterek avaryadan bahsedilir. Fakat böyle bir zarar ve 

masraf paylaşımı yapılmayıp, her varlık kendi zararını çekecekse hususi söz 

konusu olur. 

 

1. Hususi Avarya 
 

Türk Ticaret Kanunu’nda hususi avaryanın tanımı yapılmıştır. Ancak, 

müşterek avaryanın sınırlarını belirmek bakımından yapılan hususi avarya tanımı 

isabetsiz olmuştur. 

                                                 
6 ARSEVEN, Haydar, Müşterek Avaryalar, Menteş Kitabevi, İstanbul, 1961, s. 1. 
7KENDER, a.g.e., s. 6. 
8 KENDER, Rayegan / ÇETİNGİL, Ergon, Deniz Ticareti Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, 
İstanbul, 2010, s. 182. 
9 KENDER, a.g.e., s. 7. 
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Eski Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan geçerliliğini kaybetmiş bir hükümle, 

York-Anvers kurallarında başka bir amaca hizmet eden hüküm birbirine eklenmek 

suretiyle Türk Ticaret Kanunu’nda hususi avaryanın tarif edilmek istendiği 

belirtilmektedir10.   

 

Deniz hukukunda, müşterek avaryanın kapsamı içerisine girmeyen avaryalar 

için, “hususi avarya” terimi kullanılmaktadır. Bundan dolayı, kanunda bu tanım 

yapılmamış olsa da, müşterek avaryaya ait diğer kanun maddelerindeki 

düzenlemelerden de hususi avarya kavramı anlaşılmaktadır.  

 

Nitekim Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 1272’nci maddesinde sadece 

müşterek avaryanın tanımı yapılmıştır. Ayrıca, hususi avaryaya dair herhangi bir 

düzenlemeye gidilmemiştir. 

 

Türk Ticaret Kanunu 1180’inci maddesi hususi avaryayı düzenlemiştir. Söz 

konusu madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 

“Müşterek avaryadan olmayan, 1075’nci madde hükmüne girmeyen ve bir 

kaza neticesinde doğan bütün zarar ve masraflar ve hususiyle, gerek yolculuk 

sırasındaki, gerekse yolculuktan sonraki bir gecikmeden meydana gelen (işsiz 

kalma zararları gibi) gemiyi veya yükü ilgilendiren bütün zararlar veya ziyanlar ile 

bir müşterek avarya hareketinin dolayısıyla neticesi olan (rayiç farkından meydana 

gelen ziyanlar gibi) zararlar hususi avaryadır.  

 

Hususi avaryanın gemiye ait olanına gemi maliki, yüke ait olanına yük sahibi 

katlanır.”  

 

Kanun maddesine göre; normal dışı zarar ve masrafın yolculuktaki ilgililer 

arasında paylaşılmadığı hallerde, hususi avaryadan söz edilmesi gerekmektedir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere müşterek avarya dışında kalan ve bir kaza 

                                                 
10KENDER, a.g.e., s. 8. 
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sonucunda doğan zarar ve masraflar hususi avarya kapsamı içerisine girmektedir. 

Bu doğrultuda; bu zarar ve masraflar bakımından ilgililer kendi zararlarını 

karşılamaktadırlar11.  

 

Hususi avarya müstakil bir müessese değildir. Bir zarar veya masrafın hususi 

avarya olabilmesi için normal dışı bir olaydan meydana gelmesi gerekmektedir12. 

Ancak belirtmek gerekir ki; hususi avaryada zarara uğrayan kişinin, zarara 

sebebiyet veren gemi sahibi, yük sahibi veya başka bir üçüncü kişiye karşı, 

müşterek avarya da olduğu gibi, rücu hakkı bulunmaktadır. Rücu hakkı; haksız 

fiillerden olduğu gibi sebepsiz iktisaptan veya sigorta sözleşmesi gibi bir akitten de 

doğabilmektedir. 

 

Söz konusu rücu hakkı ile müşterek avaryadaki zararın yük ve gemi 

tarafından paylaşılması arasında bir ilişki bulunmamaktadır13.  

 

Hususi avarya halleri Türk Ticaret Kanunu’nun 1196’ıncı maddesinde 

tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre; 

 

1. Yolculuk sırasında olsa bile hususi avarya neticesinde lazım olan paranın 

tedarikinden çıkan zarar ve masraflar14; 

 

2. Gemi ve yük için birlikte itiraz edilmiş ve her ikisi kurtarılmış olsalar bile 

itiraz masrafları15; 

                                                 
11 KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 183. 
12Örnek vermek gerekirse; iki gemi çarpışmış ve çatmadan dolayı bir zarar meydana gelmiş, bir 
gemi diğerini kurtarmış, kurtarma yardım masrafı ödenmiş, yükler dalgalar tarafından denize 
sürüklenmiştir (ARSEVEN, a.g.e., s. 2.). Söz konusu sayılan bu haller normal dışı zarar ve 
masraflara örnek teşkil etmektedir. 
13ARSEVEN, a.g.e., s. 3. 
14 Madde metninde yer alan para tedarikini çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde yer vereceğimiz 
1195’inci maddede düzenlenmiş olan ve bir müşterek avarya masrafını karşılamak için yapılmış 
para tedariki ile karıştırmamak gerekmektedir. Burada aynı yönteme başvurarak hususi avarya 
masraflarını karşılamak için para tedariki yapılmakta ve bu yüzden doğan zarar ve masraflar hususi 
avarya kapsamında değerlendirilmektedir. (ARSEVEN, a.g.e., s. 3.) 
15İkinci bendine göre ise itiraz masraflarının hususi avarya kapsamı içerisinde değerlendirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Bu bağlamda, itiraz masrafı geminin veya yükün veya her ikisinin kamu 
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3. Gemi yüzmekte iken yelken zorlaması veya makine ve kazanların 

çalıştırılması yüzünden gemi, yük ve navlun veya bunlardan birinin duçar 

olacağı kayıp ve hasarlar16 hususi avarya kapsamı içerisinde sayılmaktadır17. 

 

2. Müşterek Avarya 
 

Müşterek avaryayı, deniz yolculuklarında meydana gelen olaylar sonucu elde 

edilen deneyimler şekillendirmiş olup, uygulaması ve hukuki düzenlemesi eski 

zamanlara, Rodos Hukuku’na kadar uzanmaktadır. 

 

Müşterek avarya; deniz sergüzeşti ile meşgul tarafların, ortak güvenlik ve 

fayda için, maruz kaldıkları olağanüstü zarar ve masraflar sonucunda hak ve 

sorumluluklarını düzenleyerek, çözüm yoluna ulaşabilmesini sağlamaktadır. 

 

Tarafların olağanüstü fedakârlık ve masraf hareketi olarak karşılarına çıkan 

müşterek avarya; denizde seferde bulunan gemi, içinde bulunan yükü ve navlunu 

için denizde karşılaşılabilecek deniz tehlikelerine ve rizikolarına karşı önemli 

ölçüde güvenlik temin etmektedir. 

  

Müşterek avarya tanımıyla ilgili ilk modern dava örneği olarak İngiliz 

Mahkemesi kararı olan 1801 tarihli “Birkley v. Presgrave” davası örnek 

gösterilebilir. Bu davadaki tanıma göre; olağanüstü bir fedakârlık sonucu veya 

gemi ve yükü korumak maksadıyla gerçekleşen harcamaların sonucundan 

kaynaklanan bütün zararlar müşterek avarya kapsamına girmeli ve bu zararlar 

ilgililer arasında orantılı bir şekilde paylaştırılmalıdır18. 

 
                                                                                                                                          

otoriteleri tarafından zaptı veya alıkonulmasına karşı yapılan itiraz masraflarıdır (KENDER, a.g.e., 
s. 174.). 
16Üçüncü bentteki hallerin ise hususi avarya sayılmasındaki amaç söz konusu makine ve yelken 
zorlamasının bulunup bulunmadığının tespitinin tecrübe gerektirmesinden dolayı hileli hareketlere 
açık olmasıdır (KENDER, a.g.e., s. 9). 
17Kısaca bu madde metninde sayılan zarar ve masraflar, sebebi ne olursa olsun hususi avarya 
sayılmakla beraber müşterek avarya hareketi sonucunda ortaya çıkmış olsalar dahi bunlar istisna 
teşkil etmektedirler (KENDER, a.g.e., s. 9). 
18 LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 32. 
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Ayrıca belirtmek gerekir ki; müşterek avarya konusunda geçerli olacak 

kurallar bakımından, çalışmamızın ilerleyen kısımlarında da yer vereceğimiz, 

York-Anvers Kuralları sayesinde bir sistem oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu 

nedenden ötürü, müşterek avarya konusunda, York-Anvers Kurallarından da 

bahsetmekte yarar vardır.  

 

York-Anvers Kuralları 19. yüzyılın ortalarından beri ülkelerin kanuni 

düzenlemeleri arasındaki farkları ortadan kaldırıp, ayrıntılı ve prensipler 

bakımından genel bir sözleşmeye ulaşabilmek için geliştirilmiştir. York-Anvers 

Kuralları; konişmento, navlun ve deniz sigortası sözleşmelerine konulmak suretiyle 

uygulamada kullanılmaktadır.  

 

Türk Ticaret Kanunu, müşterek avaryayı York Anvers Kuralları A kuralına 

uygun olarak 1179’uncu maddede düzenlemiştir.  Bu maddenin birinci ve ikinci 

fıkralarına göre; müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi ve yükü tehdit 

eden bir tehlikeden onları korumak maksadıyla ve makul bir hareket tarzı teşkil 

edecek şekilde ve bile bile fevkalade bir fedakârlık yapılması veya fevkalade bir 

masrafa katlanılması halinde “müşterek avarya hareketi” mevcut sayılmaktadır. Bu 

hareketin ancak doğrudan doğruya neticesi olan zarar veya masraflar müşterek 

avarya olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, 1184 – 1195’inci maddelerde sayılan 

müşterek avarya hallerinde dahi birinci fıkrada yer alan unsur mevcut olmak ve bu 

kısımda aksine hususi hüküm bulunmamak şartıyla, müşterek avaryaya 

girmektedir. 

 

York-Anvers Kuralları A kuralında ise müşterek avarya şu şekilde 

tanımlanmıştır: 

 

“1. Bir müşterek avarya hareketi ancak olağanüstü bir fedakârlık veya 

olağanüstü bir masrafın müşterek deniz sergüzeştine atılmış mal 

varlıklarını bir tehlikeden korumak gayesiyle müşterek selamet için 

bilerek ve makul surette yapılması halinde vardır. 
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2. Müşterek avarya fedakârlık ve masrafları aşağıda temin edilen esas 

üzerinden farklı katılımcı ilgililer arasında paylaştırılacaktır.” 

 

Türk Ticaret Kanunu tasarısında ise müşterek avarya tanımı madde 1272 fıkra 

1’de de; 

 “Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve 

navlunu birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve akla yatkın 

bir hareket oluşturacak şekilde, bile bile olağanüstü bir özveride bulunulması veya 

olağanüstü bir gidere katlanılması hâlinde “müşterek avarya hareketi” var sayılır 

ve bu hareketin doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve giderler müşterek avarya 

olarak kabul edilir” olarak belirtilmiştir. 

 

 Yukarıdaki hukuki düzenlemelere istinaden genel olarak müşterek avarya, 

deniz yolculuğu sırasında gemi ve yükün müşterek selameti uğrunda göze alınan 

zarar ve masrafların yolculukla ilgili çıkarlarla oranlı biçimde gemi, yük ve 

navlunla ilgililer arasında müştereken paylaşılması anlamını ifade eden bir hukuki 

terimdir19. 

 

Başka bir anlatımla müşterek avaryanın ilgililerce paylaşılması ve onlar 

tarafından müştereken yüklenilmesidir20. Gemi ve yükte yolculuk sırasında 

meydana gelebilecek normal hasar, aşınma ve masraflar avarya kavramı dışında 

kalmaktadır.  

 

Denizde bir fırtınanın meydana gelmesi durumunda, geminin kendisini ve 

içerisinde bulunanları kurtarmak için hafifletme yoluna giderek yükünün bazılarını 

bu amaç uğruna denize atmak zorunda kalması ve meydana gelen zararların taraflar 

arasında paylaşılması müşterek avaryaya örnek olarak gösterilebilir21. 

                                                 
19TEKİL, Fahiman, Deniz Hukuku, Deniz Kazaları, Müşterek Avarya, Alkım Yayınları, İstanbul, 
1998, s. 358. 
20KENDER, a.g.e., s. 7. 
21HUGHES, Robert Morton, Handbook of Admiralty Law, Adamant Media Corporation, 2006, s. 
40. 
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Müşterek avaryanın hukuki niteliği konusunda doktrinde çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili görüşler; sebepsiz zenginleşme, karşılıklı sigorta, 

varlığına hükmedilmiş sigorta, sui generis sorumluluk ve haksız fiil benzeri 

sorumluluk teorileridir22. 

 

Müşterek avarya hareketi daha büyük zararların sözkonusu olabileceği hususi 

avaryanın meydana gelmesini önlemeye yönelik olup, amaç itibariyle koruma 

önleminden farksız bir yapıya sahiptir23. 

 

B. MÜŞTEREK AVARYANIN TARİHİ GELİŞİMİ 
 

Deniz hukukunda özel ve çok eski bir müessese olan müşterek avarya, deniz 

taşımacılığının özelliklerinden dolayı ortaya çıkmıştır. Müşterek avaryanın ilk 

çağlardan beri Rodos ve Roma hukuklarında24 uygulamaları olduğu bilinmektedir. 

Rodos denizcilik teamüllerinin müşterek avaryanın kaynağı olduğu 

düşünülmektedir25.  

 

Roma Hukukunun deniz nakliyatına dair pek az metinlerinden birini müşterek 

avaryayı düzenleyen meşhur “Lex Rhodia de Jactu” (Digeste XIV, 2, 1) teşkil 

etmektedir26.  

 

Digesta’nın 14. kitabının 2. faslı, de Lex Rhodia de Jactu başlığını 

taşımaktadır. Digesta’da denize mal atılmasının yanı sıra köleler için ödenecek 

navlun, hafifletme müşterek avaryası, geminin deniz haydutlarından kurtarılması 

                                                 
22TEKİL, (1998) s.35 vd./ ERSÖZLÜ, Cenk Murat,  Kaptanın Özel Hukuktan Kaynaklanan 
Görev ve Yetkileri ile Hukuki Sorumluluğu, Beta Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 76. / YAVAŞÇA, 
Cemalettin, Deniz Ticaret Hukuku, Deniz Kazaları ve Deniz Sigortası, Beta Yayınları, İstanbul, 
1993, s. 139. 
23YAZICIOĞLU, Emine, Tekne Sigortası Sözleşmesi, Beta Yayınları, İstanbul,  2003, s. 96. 
24KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 183. 
25ÜNAN, Mehtap,  Roma Hukukunda Lex Rhodia De Jactu Çerçevesinde Müşterek Avarya 
Kurumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1991. 
26KENDER, a.g.e., s. 1. 
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gibi başka denizcilik meseleleri de düzenlenmiştir27. Görüldüğü üzere burada yer 

alan hukuk metinleri önemli ölçüde müşterek avarya ilkelerini konu almaktadır.  

 

14. Yüzyıla kadar hiçbir kaynakta avarya terimine rastlanılmamaktaydı. 

Müşterek avarya prensipleri, modern deniz hukuku düzenlemelerinden çok 

önceleri, Roma Hukuku tarafından tanınmaktaydı. Ancak, Romalılar ise bu ilkeleri 

Rodos deniz teamüllerinden alarak ve tamamen Roma’ya özgü bir hukuki yapıya 

uyarlamıştır28. 

 

Bu durumda anlaşılmaktadır ki, müşterek avarya, ilk çağlardan beri deniz 

taşımacılığının vazgeçilmez bir unsuru olarak ortaya çıkmış ve günümüze kadar 

gelerek yerini korumuştur. 

 

Müşterek avarya orta çağlarda kendine özgü özelliği ile örf ve adet 

derlemelerinde düzenlenmiştir. Akdeniz’de uygulanan adetleri yazılı bir şekilde 

toplayan “Consular de la mer”, müşterek avaryanın yolculukta bulunan gemi ve 

yükün deniz tehlikelerine karşı koymak üzere bir menfaat birliği teşkil ettiği 

mülahazasına dayandığını kabul ve teyit etmektedir29. 

 

Gemi, yük ve navlun arasında bir birliktelik bulunmaktadır. Söz konusu bu 

birliktelik geminin yükü almasıyla başlamakta ve varma limanında yükün 

boşaltılmasıyla sona ermektedir. Yukarıda bahsi geçen adet derlemeleri, bu 

birlikteliğin temelini açıklamaktadır. 

 

Geminin varma limanına salimen ulaşamamasından kaynaklanan zararlar 

gemi, yük ve navlun arasında bulunan birliktelikten dolayı, belirtilen kavramlar 

arasında paylaştırılmaktadır. Böylece denizde tehlikeli bir durumun ortaya 

                                                 
27LOWNDES/RUDOLF a.g.e., s. 4, ÜNAN, Mehtap a.g.e., s. 37. 
28ÜNAN, Mehtap a.g.e., s. 27. 
29KENDER, a.g.e., s. 2. 
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çıkmasıyla gemi ve yüke gelecek büyük bir zararını, ekonomik sonucu çok daha 

hafif bir fedakârlıkla önlemiş olacaktır30. 

 

“Consulat de la mer” adet derlemesinden sonra, yine bir adet derlemesi olan 

“Guidon de la mer” ve söz konusu derlemeye hemen hemen benzeyen 1681 tarihli 

Fransa’da ısdar edilen “Ordonnance le la Marine” ortaya çıkmış ve söz konusu 

derleme İngiltere hariç önemli milli deniz kanunlarına örnek teşkil etmiştir (1807 

tarihli Fransız Kanunu)31. 

 

C.MEVZUATTAKİ DURUM 

 

1.Türk Ticaret Kanunu 
 

Türk Hukuku’nda müşterek avarya ilk defa 1807 tarihli Fransız Ticaret 

Kanunundan (İkinci Kitabı) tercüme edilmek suretiyle hazırlanan 1864 tarihli 

Ticareti Bahriye Kanununda (Kanunname-i Hümayun-u Ticaret-i Bahriye)  

“Hasaratı Umumiye” adı altında düzenlenmiştir32. Daha doğru bir şekilde ifade 

etmek gerekirse Türk Hukukunda deniz ticareti hukuku ile ilgili olarak 

gerçekleştirilen ilk düzenleme 1864 tarihli Ticareti Bahriye Kanunu’dur.  

 

Daha sonra Cumhuriyet döneminde hazırlanmış olan ilk kanunlardan bir 

tanesi, Alman Ticaret Kanunu’nun deniz ticaretine ayrılmış bulunan 2. Kitabından 

tercüme edilerek hazırlanmış olan 1929 tarihli Deniz Ticareti Kanunu’dur. 

  

Uygulamada olan Türk Ticaret Kanunumuzun 1179–1215’inci madde 

hükümleri müşterek avaryayı düzenlemektedir. 

 

 

                                                 
30KENDER, a.g.e., s. 2. 
31KENDER, a.g.e., s. 2. 
32KENDER, a.g.e., s. 5. 
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Türk Ticaret Kanunu’nun 1117’nci maddesine göre, müşterek avaryaya dair 

olan kanun hükümleri emredici nitelikte değildir. Bu nedenle, ilgililerin navlun 

mukavelesinde bu hükümler yerine York-Anvers Kurallarının uygulanacağını 

kararlaştırabilecekleri sonucu çıkmaktadır33. 

 

Deniz ticareti uygulamasında, müşterek avarya konusu, doğrudan doğruya 

York-Anvers Kuralları ile düzenlenmiştir. York-Anvers Kuralları sayesinde 

müşterek avaryanın uygulanmasında hukuki karmaşalıklar en aza indirilmiştir. Söz 

konusu kurallar uygulanmadığı zaman; müşterek avarya, gemi ile yük arasındaki 

kader birliğinin sona erdiği liman hukukuna tabi olacak ve değişik hukuk sistemleri 

göz önüne alındığı takdirde, bu durum farklı ve karmaşık sonuçların meydana 

gelmesine sebep olabilecektir34. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 
 

Görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı çerçevesinde eskimiş 

hükümler ayıklanarak, işlevi kalmamış maddeler Tasarıya alınmamış veya 

değiştirilerek alınmıştır. Söz konusu bu değişiklikler doğal bir sonuç olarak, deniz 

ticareti hukukuna ilişkin bölümde de gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu bağlamda Türk Ticaret Kanunu’nda, deniz kazaları ana başlığı altında 

düzenlenen müşterek avarya konusunda da çok sayıda değişikliğe gidilerek yeni 

hükümler kabul edilmiştir. 

 

Uluslararası alanda, müşterek avaryaya dair sözleşme bulunmamakla beraber; 

çalışmamızın daha sonraki bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklayacağımız CMI35 

tarafından kabul edilen ve güncel sorunlar doğrultusunda düzenli aralıklarla 

                                                 
33KENDER, a.g.e., s. 6. 
34ÜLGENER, M. Fehmi, Çarter Sözleşmeleri, Der Yayınları, İstanbul, 2010, s. 529. 
35CMI - Comite Maritime International - Milletlerarası Denizcilik Komitesi, 1897 yılında kurulmuş 
olan CMI, deniz hukuku alanında kurulmuş olan en eski uluslararası organizasyondur, COMITE 
MARITIME INTERNATIONAL, History,  (Çevrimiçi) 
http://www.comitemaritimne.org/histo/his.html., 2 Haziran 2010. 
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yenilen York-Anvers Kuralları, müşterek avarya konusunda geçerli kurallar halini 

almıştır.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nda 1950 yılında kabul edilmiş olan York-Anvers 

Kurallarına göre bir düzenleme yapılmıştır. Ancak Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe 

girdikten sonra 1924 York-Anvers Kuralları aynı kalmamış ve birçok kez tadil 

edilmiştir. Böylelikle uluslararası deniz ticaretinin gelişen ihtiyaçlarına 

uydurulmuştur. Türk Ticaret Kanununda ise aynı yönde değişiklikler 

yapılmamasından dolayı, kanun ile uygulama arasında kopukluklar meydana 

gelmiştir. 

 

Yeniliklerin takip edilmesi ve meydana gelen bu kopukluğun tekrar 

yaşanmaması için York-Anvers Kurallarının en güncel metninin Tasarıya 

alınmasından kaçınılmış ve tek tek hangi hallerin müşterek avarya sayılacağına dair 

hükümler alınmamıştır. 

 

Bunun yerine Tasarının 1273’üncü maddesinde en son tarihli York-Anvers 

Kurallarının uygulanacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda, York-Anvers Kurallarının 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Müsteşarlığı tarafından oluşturulacak 

bir İhtisas Komitesi tarafından tercüme edilip Resmi Gazetede ilan edilmesi usulü 

kabul edilmiştir. 

 

Tasarıda yer alan yeni düzenlemeye göre; York-Anvers Kurallarında bir 

değişiklik yapılır yapılmaz, aynı usulün re’sen veya herhangi bir kişinin başvurusu 

üzerine yürürlüğe girecektir. 

 

Bu yolla müşterek avaryaya ilişkin maddi hukuk sorunları, daima güncel 

tutulacak olan York-Anvers Kuralları tarafından hükme bağlanmış olacaktır. 

 

Söz konusu 1273’üncü madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.  
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“Taraflar başka bir husus kararlaştırmamış olduğu takdirde, müşterek 

avarya paylaştırılması, Milletlerarası Denizcilik Komitesi tarafından hazırlanarak, 

bu madde hükmüne göre Türkçeye çevrilip yayınlanmış olan en son tarihli York-

Anvers kurallarına tabidir. 

 

York-Anvers Kurallarının çevirisi, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile 

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından kurulacak bir İhtisas Komitesince hazırlanır ve 

özgün metin ile birlikte Resmi Gazetede yayınlanarak ilan edilir. Milletlerarası 

Denizcilik Komitesi tarafından, York-Anvers Kurallarında yapılacak değişiklikler 

de aynı yöntemle Türkçeye çevrilip ilgili Müsteşarlıkça resen veya gerçek ve tüzel 

kişilerin başvurusu üzerine yayımlanır.”   

 

Bu durumda düzenlemeyi özetlemek gerekir ise; tasarı metnine göre taraflar 

aralarında başka bir husus kararlaştırmadıkları takdirde, müşterek avarya 

paylaştırmasının, Milletlerarası Denizcilik Komitesi (CMI) tarafından hazırlanacak 

aşağıdaki hükümlere göre Türkçeye çevrilip yayınlanmış olan en son tarihli York-

Anvers Kurallarına tabi olacağı öngörülmektedir36.  

 

Kısaca, bu kuralların tasarıda dondurulması yerine, güncel metnin 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 

hazırlattırılacak bir tercüme şeklinde yayımlanması37 ilkesinin doğru bir ilke 

olduğu görüşündeyiz. 

 

Öte yandan, burada önemli olan bir hususta York-Anvers Kurallarının 

Türkçe’ye çevirisi yapılırken dikkatli bir şekilde davranılması ve konu ile ilgisi 

olan kişilerle birlikte çalışılmasıdır. Çeviriyi yapacak kişiler, deniz ticareti hukuku 

ve özellikle müşterek avarya konusu hakkında bilgili kişiler olmalıdır. Günümüzde 

dahi York-Anvers Kurallarının yorumlanmasında belli ülkelerin dispeççilerin farklı 

yaklaşımları ve ülkeden ülkeye değişen yorumların getirdiği farklılıklar değişik 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

                                                 
36KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 188. 
37ATAMER, Kerim, Deniz Hukukunda Cebri İcra, İstanbul, 2006, s. 71. 
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D. YORK-ANVERS KURALLARI 
 

1. Deniz Ticaretinde Müşterek Avaryaya Uygulanacak 

Olan Kuralların Birleştirilmesi İhtiyacından York-

Anvers Kurallarının Doğması 
 

Deniz ticaretiyle meşgul olan kurumlar, sözleşme serbestisi cari olan 

durumlarda, uluslararası kuralları kendi istekleriyle sözleşmelere koymak suretiyle 

bir birlik temini yoluna gitmişlerdir38. 

 

Bu bağlamda ILA39 19. yüzyılın sonuna doğru, deniz taşımacılığında 

ilgililerin çoğu zaman farklı kanun hükümlerine tabi olmalarından ve söz konusu 

durumun çeşitli güçlükler doğurması nedeniyle, müşterek avaryayı milletlerarası 

bir hukuk normu yapmak üzere başlattığı çalışmalar sonucunda York-Anvers 

Kuralları ortaya çıkmıştır40.  

 

Başka bir ifadeyle York-Anvers kurallarıyla beraber İngiliz uygulaması göz 

önünde tutularak,  milletlerarası deniz hukukunda birlik sağlanılması yoluna 

gidilmiştir. 

 

Uluslararası alanda uygulanacak tek bir müşterek avarya kurallar sistemi 

oluşturma girişimi, ilk olarak 1860 yılında Glasgow’da başlamış ve Glasgow 

Kararları41 oluşturulmuştur. 

 

Akabinde belirli bir hazırlık çalışması devresinden sonra ilk defa 1864’te 

İngiltere’nin York şehrinde 11 kural tespit edilmiş ve York Kuralları42 

                                                 
38ÇAĞA, Tahir / KENDER, Rayegan, Deniz Ticareti Hukuku I, On İki Levha Yayıncılık., 
İstanbul, 2010. s. 16.  
39ILA- International Law Association 
40Çalışmamızın konusu York-Anvers Kuralları olduğuna göre okuyucunun York-Anvers 
Kurallarının nerede başladığı ve nerede bittiğini daha açık bir şekilde anlayabilmesi bakımından 
York-Anvers Kurallarını ekler bölümünde tarih sırasına göre eklemeyi uygun gördük. (EK 4) 
41Glasgow Kararları 1860 (EK 2). 



 18

oluşturulmuştur. Daha sonra 1877’de Belçika’nın Anvers şehrinde toplanan 

kongrede bu kurallara bazı küçük değişiklikler yapılmış ve bir kural eklenmiş ve bu 

doğrultuda tamamına York-Anvers43 kuralları denmiştir44. Böylece York-Anvers 

Kurallarının ilk biçimi kabul edilmiştir. 

 

1890 tarihinde Liverpool’da toplanan Konferansta sayısı 18’e çıkarılan ve 

Romen rakamlarıyla anılan bu kurallar ile münferit müşterek avarya halleri 

düzenlenmiştir.  

 

York-Anvers kuralları üzerinde, ortaya çıkan ihtiyaçlara göre devamlı yapılan 

çalışmalar sonucunda 1924 Stockholm Kongresinde sayıları arttırılmış ve müşterek 

avaryanın genel şartlarını gösteren ve harflerle anılan kurallar eklenmiştir45. 

 

ILA’nın 1950 tarihli Kopenhag Konferansında York-Anvers Kurallarından 

bazıları tadil edilmiş ve başına bir yorum (tefsir) kuralı CMI’ın da yardımlarıyla 

konmuştur46. Söz konusu yorum kuralı sayesinde, harfli kurallar ve özel tipleri 

düzenleyen rakamlı kurallar düzenlenmiştir. 

 

CMI tarafından 31 Mayıs – 4 Haziran 2004 tarihleri arasında Vancouver da 

gerçekleştirilen toplantıda 1994 York-Anvers Kurallarına yapılan revizyon 

tamamlanmış ve çalışmamıza esas teşkil edecek en son 2004 Kuralları47 

oluşturulmuştur48. 

 

York-Anvers Kuralları sayesinde deniz ticaret hukuku bakımından 

milletlerarası bir düzenleme getirilmiştir. Bu sayede farklı ülke hukuklarında 

                                                                                                                                          
42York Kuralları 1864 (EK 3).  
43York-Anvers Kuraları 1877 (EK 4). 
44KENDER, a.g.e., s. 3. 
45KENDER, a.g.e., s. 3. 
46KENDER, a.g.e., s. 3. 
47York-Anvers Kuralları 2004’ün Türkçe çevirisi, KENDER/ÇETİNGİL ve ALGANTÜRK 
LIGHT’ın kitapları karsılaştırmalı olarak dikkate alınarak yapılmıştır. 
482004 yılında yapılan revizyonda Kural VI, XI, XIV, XX ve XXV de değişikliğe gidilmiştir. 
COMITE MARITIME INTERNATIONAL, The York-Antwerp Rules 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.comitemaritime.org/cmidocs.yar.html., 19 Mayıs 2010. 
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uygulanan farklı deniz ticareti hukuku hükümlerinin ortaya çıkarabileceği 

sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Milli kanunlarda müşterek avaryalarla 

ilgili hükümlerin emredici nitelikte olmaması, taşıma sözleşmelerinde York-Anvers 

kurallarına atıf yapılmasına imkan vermektedir49. 

 

Ayrıca, York-Anvers Kuralları milletlerarası bir andlaşma niteliğini haiz 

değildir. Taraflar, söz konusu kuralları aralarında ifa edecekleri sözleşmeye bir şart 

olarak koyabilirler. Bu doğrultuda da, sözleşme tarafları bakımından müşterek 

deniz sergüzeştinde bir sorun meydana geldiği zaman, York-Anvers Kuralları 

uygulanması zorunlu kurallar olacaktır. Böylece herhangi bir ülke hukuku 

hükümlerine tabi olmadan soruna çözüm yolu bulunmuş olacaktır. 

 

Başka bir anlatımla, York-Anvers Kurallarının taraflar arasında 

uygulanabilmesi için çarterparti ve konişmentolara müşterek avarya halinde söz 

konusu kuralların uygulanacağına dair bir kayıt konulması gerekmektedir. 

Böylelikle artık kanun ya da örf ve adet hukuku uygulanmamış olacaktır. 

 

Uygulamada tarafların; aralarında gerçekleştirdikleri sözleşme ve 

konişmentolara konan kayıtlarda kendi kanun hükümleri yerine, hangi tarihteki 

olduğunu belirterek York-Anvers Kurallarının uygulanmasının öngörüldüğü 

görülmektedir50. 

 

Müşterek avaryaya dair düzenlemeler tamamlayıcı niteliğe haizdirler. Bu 

nedenle taraflar bu kayıtları koyarak, York-Anvers Kuralları içerisinde yer alan 

düzenlemeleri geçerli hale getirebilmektedirler. Bazı ülkelerin söz konusu kuralları 

aynen veya bazı değişikliklere giderek kendi iç hukuklarında uyguladıkları 

görülmektedir.  

 

York-Anvers Kurallarının, kanun maddeleri haline getirerek iç hukuk 

alınmasının doğru bir yol olmayacağı yönünde doktrinde görüş bulunmaktadır. Bu 

                                                 
49ÜNAN, Mehtap a.g.e., 29. 
50KENDER/ÇETİNGİL a.g.e., s. 184. 
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görüşe gerekçe olarak; kuralların, ihtiyaçlara göre devamlı surette tadil edildiği ve 

bu hal devam ettiği surece, kanun hükümlerinin eski kalacağı belirtilmektedir.51. 

 

Gerçekten de, deniz ticareti hukuku bakımından her geçen gün, teknolojinin 

hızlı ilerleyişi sayesinde bir takim yenilikler gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda da 

eskiden görülme ihtimali olan zararlara, günümüz tekniği bakımından 

karşılaşabilme olasılığı zayıflamaktadır. Ayrıca deniz ticaretine dair hükümler, 

gelişen ve değişime uğrayan uluslararası ticaret yüzünden zamanla eskiyebilmekte 

ve ihtiyaçları karşılayamaz bir hale gelebilmektedir.  

 

2004 York-Anvers Kurallarının sistematiği üzerinde durmak gerekir ise; 

Kuralların başında bir yorum kuralı ve üstün kural bulunmaktadır. Bunları takiben 

A’dan G’ye kadar genel prensiplerin belirtildiği harfli kurallar ve 23 adet müşterek 

avarya halleri ile özel halleri düzenleyen numaralı kurallar yer almaktadır. 

 

Bu bağlamda yorum kuralı ve üstün kuralı açıklamakta fayda görülmektedir. 

 

“YORUM KURALI 

  

Müşterek avarya paylaşımında aşağıdaki kurallar, kendileri ile 

bağdaşmayan kanun hükümleri ve uygulamadan etkilenmeksizin uygulanırlar. 

 

 Üstün Kural ve Numaralı Kurallarda aksi öngörülmedikçe, müşterek avarya 

Harfli Kurallar gereğince paylaşılacaktır” 

 

1950 yılında York-Anvers Kurallarına bir yorum kuralı ilave edilmiştir. Söz 

konusu yorum kuralında ilk olarak; tarafların, sözleşme yolu ile herhangi bir 

uyuşmazlık söz konusu olduğu zaman, York-Anvers Kurallarına başvurarak 

sorunları çözeceklerini kararlaştırdıkları takdirde, artık ulusal düzenlemeleri 

                                                 
51KENDER, a.g.e., s. 4. 
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uygulamaktan kaçınabilecekleri belirtilmiştir. Başka bir anlatımla York-Anvers 

Kurallarının milli kanunlardan ve milli uygulamadan önce geleceği düzenlenmiştir. 

 

İkinci olarak; belli bir olayda, Numaralı Kural ile Harfli Kurallar arasında bir 

uyuşmazlık olursa, Numaralı Kuralların, Harfli Kurallardan önce uygulanacağı 

belirtilmiştir52. Bununla beraber harfli kurallardaki koşullar da – numaralı kurallar 

ile üzerinde değişiklik söz konusu olmadıkça, ayrıca aranmaktadır53. 

 

Özetle bu kural sayesinde, harfli kurallar ile numaralı kurallar arasındaki 

ilişki düzenlenmiştir. Böylece meydana gelebilecek karmaşıklıklar engellenmiştir. 

Yorum Kuralı ve Üstün Kuraldan sonra Numaralı Kurallar gelmektedir. Numaralı 

kurallardan sonra ise Harfli Kurallara başvurulacaktır.  

 

Yorum kuralının 2’nci paragrafına paralel bir düzenleme, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 1179’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında yer almaktadır. Bu fıkraya 

göre; müşterek avarya hallerini düzenleyen maddelerin uygulanabilmesi için, 

1179’uncu maddenin 1’inci fıkrasında yer alan unsurları muhakkak aranacağı 

belirtilmiştir.  Ancak burada, aksi yönde bir hüküm bulunmaması gerekmektedir. 

 

Üstün Kural ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 

 “Makul surette yapılmayan veya katlanılmayan bir fedakârlık ve masraf için 

hiçbir halde paylaştırma yapılmayacaktır.”  

 

Burada belirtilmek istenen makul surette yapılmayan fedakarlık ve masrafın 

müşterek avarya kapsamına dahil edilmeyeceğidir. 

 

Söz konusu kural ile, müşterek avaryaya dahil olmayı talep eden ilgili, 

öncelikle fedakarlık ve masrafın makul olarak yapılmış veya ortaya çıkmış 

                                                 
52ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 87.  
53TEKİL (1986), a.g.e., s. 138. 
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olduğunu, diğer kurallarda “özellikle” ifade edilmiş olmasa dahi ispatlamak 

zorundadır54. 

 

Türk Ticaret Kanununda üstün kural ile ilgili özel bir düzenleme 

bulunmamakla beraber, 1279’uncu maddenin 1’inci fıkrasında müşterek avarya 

hareketinin makul bir hareket tarzı seklinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu 

bağlamda kanun maddesi, üstün kuralda yer alan, fedakârlık veya masrafın makul 

surette yapılması şartına, kısmen de olsa benzer bir düzenlemedir. Her iki 

düzenlemede de; “makul” bir davranış beklenilmektedir.  

 

2.  2004 York-Anvers Kurallarının Ortaya Çıkmasını 

Sağlayan İhtiyaçlar ve İlgili Çalışmalar 
 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, York-Anvers Kuralları, taşıma 

sözleşmelerinin içerisine eklenerek geçerlilik kazanmaktadır. Genel olarak CMI, 

York-Anvers Kuralları’nın yetkilisi, başka bir anlatımla bir nevi müdürü sıfatına 

haiz olmakla beraber revizyon çalışmaları sürecinde Kural hükümlerini inceler ve 

değişiklikler için tavsiyelerde bulunur. 

 

Kural değişiklikleri; kurumların tavsiye raporları, kaç geminin konu ile ilişkili 

olduğu, gemilerin yaşları, müşterek avarya için yapılan masraflar, dispeç yeri ile 

müşterek avaryaya harcanan zamana ilişkin veri ve istatistikler göz önüne alınarak 

hazırlanmaktadır. 

 

CMI tarafından York-Anvers Kuralları üzerinde yapılan değişiklikler 

özellikle sigorta endüstrisi tarafından yakından takip edilmektedir. Bunun nedeni 

olarak, değişiklikler ile birlikte müşterek avarya kurumunun kapsamının 

genişlemesi veya daraltılması gösterilebilir. 

 

                                                 
54ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 89. 
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Nitekim 1994 York-Anvers Kuralları revizyon çalışmaları, IUMI55 içerisinde 

yer alan İngiliz yük sigortacıları tarafından müşterek avarya kurumunun kapsamını 

sınırlamak için talep edilmiştir. 

 

Başka bir ifadeyle York-Anvers Kuralları 1994’e ilişkin revizyon 

çalışmalarının ilk adımı, yük sigortacılarının müşterek avarya masraflarının 

paylaşımında adaletsizlik olduğu görüşleri de dikkate alınarak IUMI tarafından 

atılmıştır. IUMI’nin müşterek avaryanın kapsamında ve York-Anvers Kuralları’nda 

radikal değişiklik talepleri bulunmaktaydı. 

 

Bu değişikliklere dair ilk girişimler IUMI’nin 1996 yılının Eylül ayında 

Oslo’da gerçekleştirdiği konferansta meydana gelmiştir56. Bu konferansta, yanlış 

bir açıklama da olsa, değişikliklerin yapılması; hasarın fazla olmasının, yüke düşen 

payın daha da ağırlaştırılmasına sebep olduğu temeline dayandırılmıştır. Bunun 

nedeni olarak da konteynır gemilerinin daha yüksek değerde olması ve belki de bu 

tür gemilere eski gemilerden daha fazla masraf yapılması ve küçük gemilerin daha 

düşük değerde yük taşıması gösterilmiştir57. IUMI teklifinde ayrıca X58 ve XI59 

kurallarının daha fazla uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Öte yandan York-Anvers Kuralları 1994’ün daha iki senelik olmasından 

dolayı değiştirilmesine karşı çıkanlar da olmuş ve IUMI’nin ticari sorunları 

çözmeye çalışması nedeniyle sunmuş olduğu değişiklik teklifinin müşterek avarya 

kurumunun konusu ile uzaktan bile ilgili olmadığı savunulmuştur60. 

 
                                                 

55IUMI - International Union of Maritime Insurers- Uluslararası Deniz Sigortacıları Birliği, Birliğin 
temelleri 1874 yılında atılmıştır. Deniz ve nakliyat taşımacılığında dünya genelinde önemli bir yeri 
bulunmakta ve üyelerinin sorunlarını uluslararası platforma taşımaktadır. International Union of 
Marine Insurers Historical Outline-, (Çevrimiçi) http://www.iumi.com/index.cfm?id=7136., 5 Eylül 
2010. 
56MCCORMACK, H.Howard, “The Impetus for Change in the 1994 York Antwerp Rules- Real 
or Fanciful”,  2002, s. 13, (Çevrimiçi) http://www.usaverageadjusters.org/2002HMM.pdf., 30 
Ağustos 2010 
57MCCORMACK, a.g.e., s. 14. 
58York-Anvers Kuralları 1994 Kural X-Barınma Limanındaki Masraflar vs. 
59York-Anvers Kuralları 1994 Kural XI- Barınma Limanına Girme Nedeniyle Katlanılan Gemi 
Adamları Ücret ve Bakım Masrafları. 
60MCCORMACK, a.g.e., s. 15. 
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Akabinde IUMI tarafından, tüm bu tartışmaların değerlendirilmesi 

bakımından müşterek avarya değişiklikleri için bir çalışma grubunun 

oluşturulmasına karar verilmiş ve 1998 yılının Nisan ayında hazırlanmış olan 

çalışma grubu raporu61 1999 yılında Belin’de yapılan IUMI Konferansında 

sunulmuştur. 

 

Gerçekleşen bu çalışmalardan sonra, IUMI’nin talebi üzerine CMI tarafından 

2000 yılının Eylül ayında Toledo’da, IUMI’nin çalışma grubunun hazırladığı York-

Anvers Kuralları üzerindeki değişiklikler raporunun incelenmesini içeren müzakere 

süreci başlatılmıştır. Konuya ilişkin ikinci görüşme 2001 yılının Şubat ayında 

Singapur’da gerçekleştirilmiş ve Toledo Konferansında görüşülen konular tekrar 

gündeme alınmıştır62. 

 

2001 Singapur Konferansı sonucunda, CMI tarafından York-Anvers Kuralları 

1994 üzerinde (eğer gerekiyorsa) yapılması gereken değişiklikler için bir çalışma 

grubu63 oluşturulmasına karar verilmiş ve deniz hukuku ile ilgilenen derneklere64 

değişiklikler için görüşlerini bildirmeleri amacıyla bir anket hazırlanmıştır65. 

 

Çalışma grubu 2002 yılında Londra ve Kopenhag’da iki toplantı 

gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürmüştür. Bu toplantılarının sonucu olarak 24 

Haziran’da sunulan ve çalışma grubu tarafından hazırlanan raporda müşterek 

avaryanın tarihi geçmişi de göz önüne alınarak; amacı, IUMI’nin pozisyonu ve 

kural değişiklikleri için sundukları görüşler tartışılmıştır. Ayrıca rapor “müşterek 
                                                 

61Müşterek avarya masraflarının % 67’sinin (yapılan istatistiklere göre) yük ilgilileri veya onların 
sigortacıları tarafından finanse edildiği görülmektedir ki, bu durum taraflar arasında adaletsizlik 
yaratmaktadır. Bu harcamaların çoğu müşterek avarya kurumunun sadece gemi yönetimi (motor 
arızası, mekanik işgörmezlik, strüktürel kusur ve hatalı güzergâh nedeniyle karaya oturma gibi) ile 
ilgili konulara yöneldiğini göstermektedir. IUMI’nin çalışma grubu raporunda söz konusu bu 
durumun yük sigortacıları tarafından rahatsızlık yaratan bir konu olduğu belirtilmiştir. 
MCCORMACK, a.g.e., s. 21. 
62MCCORMACK, a.g.e., s. 21. 
63CMI tarafından oluşturulan çalışma grubu içerisinde yer alan kişi ve kurumlardan bazıları; CMI 
yürütme kurulu üyeleri, İngiliz dispeççiler, Danimarkalı dispeççiler, Danimarkalı ve Fransız sigorta 
toplulukları, İngiliz avukatlar, Amerikalı dispeççiler ve Amerikan nakliyat sigorta sendikasıdır. 
64Söz konusu dernekler; AIDE (Uluslararası Avrupa Dispeççiler Derneği), IUMI (Uluslararası 
Deniz Sigortacıları Birliği), ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası), İtalyan Deniz Hukuku Derneği, 
İngiliz Deniz Hukuku Derneğidir.    
65MCCORMACK, a.g.e., s. 24. 
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selamet”66 masraflarının kabul edilmesi veya edilmemesi konusundaki görüşlerini 

de içermektedir67. 

 

Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda, CMI tarafından 31 Mayıs – 4 Haziran 

2004 tarihleri arasında Vancover’da gerçekleştirilen konferansta, York-Anvers 

Kuralları 1994 revizyon çalışmaları içerisinde yapılan değişiklikler sunulmuş ve 

sonuç olarak York-Anvers Kuralları 2004 ortaya çıkmıştır. 

 

Her ne kadar York-Anvers Kuralları 2004 çoğunluk tarafından kabul edilse 

de BIMCO68 gibi birlikler tarafından kabul görmemiştir. BIMCO tarafından York-

Anvers Kuralları 2004’ün, 1994 ve 1974 Kurallarına nazaran, donatanların 

aleyhine olduğu görüşü savunulmuştur.  

 

BIMCO tarafından; Vancover 2004 Konferansında yayınlanan yeni York-

Anvers Kurallarının sigortacılar tarafından desteklendiği belirtilmiştir. Ayrıca 

gerçekleştirilen en önemli değişikliğin masraflarının fazla olması nedeniyle 

kurtarma ücretinin düzenlendiği Kural IV’de yapıldığı ifade edilmiştir. York-

Anvers Kuralları 2004’ün uygulanmasının zorunlu olmadığı ve ancak sözleşme 

içerisinde yer alması durumunda uygulanabileceği hatırlatılarak, donatanlara York-

Anvers Kuralları 1994 ve hatta York-Anvers Kuralları 1974’ü kullanmaya devam 

etmeleri önerilmiştir. Akabinde tekrar BIMCO’nun çarter partilerine sadece York-

Anvers Kuralları 1994’ü tavsiye edeceklerini belirtmiştir. York-Anvers Kuralları 

2004’ün, 1994 Kurallarının değişikliğe uğramış hali olmadığını ve yeni kurallar 

oluşturulduğu ifade edilmiştir 69. 

 

                                                 
66Common benefit. 
67MCCORMACK, a.g.e. s. 28. 
68BIMCO - Baltik ve Uluslararası Denizcilik Komitesi (The Baltic and International Maritime 
Council), 1905 tarihinde bağımsız uluslararası gemicilik birliği olarak kurulmuştur. Üyeleri 
arasında donatanlar, brokerler, acenteler,  yöneticiler ve sigorta şirketleri bulunmaktadır, About 
BIMCO, (Çevrimiçi)  https://www.bimco.org/en/Corporate/About/About_BIMCO.aspx., 30 
Ağustos 2010. 
69BIMCO, “General Average: Revision of York Antwerp Rules”, (Çevrimiçi) 
https://www.bimco.org/~/media/Documents/special_circulars/sc2007_07.ashx. , Temmuz 2007 
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Bilindiği üzere müşterek avarya kurumu, başlıca deniz kayıplarına karşı, 

zararın dağıtımını ayırmada pratik bir çözüm yolunu oluşturmaktadır. Bu işlevini 

yerine getirirken de uluslararası bir sistem olan York-Anvers Kurallarını 

kullanmaktadır. Bu bağlamda bizce, York-Anvers Kurallarının revizyon 

çalışmalarında esas alınan taraflar arasındaki eşitliğin sağlanarak değişikliklerin 

yapılması esası, kısmen de olsa donatanlar tarafından, York-Anvers Kuralları 

2004’ün desteklenmemesinden dolayı ortadan kalkmıştır.  2004 Kurallarında bütün 

taraflar arasında bir uyuşmazlık olmamasından dolayı, 1994 Kurallarında olduğu 

gibi kısa bir süre içerisinde donatanlar tarafından, özellikle kurtarma ücretine dair, 

bir değişiklik talebinin gelebilme olasılığı imkan dahilindedir. 

 

II. MÜŞTEREK AVARYANIN ŞARTLARI 
 

Deniz yolculuğu sırasında bir harcama ya da alınmış olan bir tedbirin 

müşterek avarya kapsamında değerlendirilebilmesi için üç adet şartın 

gerçekleşmesi gerekmektedir. 

 

1. Tehlike 

2. Fedakârlık 

3. Faydalı Netice 

 

A. Tehlike 
 

Tehlike şartı müşterek avaryanın başta gelen unsurudur. Türk Ticaret 

Kanunu’nun 1179’uncu maddesinde “müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış olan 

gemiyi ve yükü tehdit eden bir tehlike…” ifadesi yer almaktadır.  

 

Burada müşterek deniz sergüzeşti kavramını açıklamakta fayda vardır. Söz 

konusu kavram; yükle geminin beraber olmasını, başka bir anlatımla geminin 

yüklenmiş durumda olması anlamına gelmektedir. Gemiye o seferde taşıyacağı 

yükün ilk parçasının yüklendiği anda “müşterek deniz sergüzeşti” başlamış 
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sayılmaktadır. Dolayısıyla yükün bulunmadığı yolculuklarda (“ballast voyage”) 

müşterek bir tehlikeden bahsedilemeyeceğinden, müşterek avarya hali de doğal 

olarak bulunmamaktadır70. 

 

Dolayısıyla, müşterek avaryanın söz konusu olabilmesi için gemi ve yükün 

müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış olmaları gerekmektedir. Yani gemi ve yük 

arasında bir kader birliği söz konusu olmaktadır. Bu kader birliği yükün taşınmak 

üzere yüklendiği andan, boşaltmanın tamamlanması anına kadar devam etmektedir.  

 

Kural olarak, geçici bir süre bile olsa yükün gemiden ayrılmasıyla müşterek 

deniz sergüzeşti sona ermekle beraber, çalışmamızın diğer bölümlerinde 

bahsedeceğimiz hafifletme ve barınma müşterek avaryaları birer istisna teşkil 

etmektedir71. 

 

Ayrıca yükleme limanında yükleme başlayıp, gemiye yük kısmen alındıktan 

sonra ya da boşaltma limanında ilgili faaliyetler sürerken gemi içinde bir kısım yük 

kalsa dahi, bunlar bir tehlike ile karşılaşırlarsa, müşterek avarya eğer diğer şartlar 

da gerçekleşmişse meydana gelebilir72. 

 

Tehlikenin niteliği, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmış değildir. Ancak 

bahsi geçen tehlikenin müşterek olması yani müşterek deniz sergüzeştine atılmış 

olan gemi, yük ve navlun değerlerini aynı zamanda müştereken tehdit eden bir 

tehlikenin var olması gerekmektedir.  

 

                                                 
70“The Brigella” davasında; The Airlie gemisi yüksüz bir şekilde yükleme limanına doğru seyir 
halindeyken geminin direği tehlike anında kırılmış ve bu nedenden ötürü barınma limanına girilmiş 
ve dolayısıyla barınma limanı masrafı oluşmuştur. Bu olayda müşterek avarya hareketinin oluşup 
oluşmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık meydana gelmiştir. Dava sonucunda hakim 
tarafından yolculuktaki barınma limanı masraflarının müşterek avarya olarak kabul edilmemesi 
gerektiği karara bağlanmıştır. Gerekçe olarak da gemi kaptanına deniz tehlikelerine karşı makul 
fedakârlığı yapması için bir özgürlüğün tanınmış olmasına rağmen, söz konusu olayda müşterek 
avarya hareketinin unsurlarından olan müşterek tehlikenin, yükün olmamasından dolayı oluşmadığı 
belirtilmiştir. LOWNES/RUDOLF, a.g.e., s. 80. 
71KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 185. 
72ÜLGENER, Çarter Sözleşmeleri, s. 532. 



 28

Tehlike, gemi ve yükün zıyaa veya önemli surette hasarlanması sonucunu 

doğurabilecek bir olaydır73. Tehlikenin mutlak surette denizde oluşabilecek, denize 

özel bir tehlike olması gerekmemektedir. Yangın gibi karada meydana gelebilecek 

bir tehlike de olması mümkündür74. 

 

Tehlike kavramında üzerinde durulması gereken en önemli noktalardan bir 

tanesi; tehlikenin ciddi bir şekilde varlığı ve tedbir alındığı takdirde deniz 

sergüzeştine atılmış olan gemi ve yük değerlerini aynı zamanda tehdit etmesi, zıyaa 

veya hasara uğratacak nitelikte bulunmasıdır.  

 

Bu nedenlerden ötürü, York-Anvers Kuralları da oluşturulurken, kaptanın 

tehlikenin varlığına dair vereceği fedakârlık kararının makul bir hareket tarzı 

şeklinde olması şartı koyulmuştur.  

 

Söz konusu unsurun önemi sebebiyle, sadece York-Anvers A Kuralında 

belirtilmesi yeterli görülmeyip, 1994 yılındaki değişiklikle makul ölçünün yer 

aldığı Üstün Kural75 kabul edilmiştir. Makul hareketin kıstası olarak da normal bir 

kaptanın o şartlar dahilinde hareket tarzı gösterilmiştir76.  

 

Müşterek avaryadan söz edilebilmesi için muhtemel tehlikenin varlığı yeterli 

olmamakla beraber, tehlikenin mevcut olması ve tesirini gösterebilecek durumda 

olması gerekmektedir77. 

 

                                                 
73KENDER, a.g.e., s. 10. 
741924 York-Anvers kurallarının hazırlanması sırasında tehlike unsurunun çeşitli suiistimallere 
neden olmaması için özenli bir şekilde üstünde durulmuş ve düzenlenmiştir. 
75Üstün Kural kapsamı uyarınca makul olarak yapılmış veya ortaya çıkmış olmadıkça hiçbir masraf 
ve fedakarlık müşterek avarya paylaşımına dahil edilmeyecektir. Eğer paylaşım talep edilirse, bu 
paylaşımı talep eden taraf, hem avaryanın hem de paylaşımın makul olduğunu ispat etmekle 
yükümlüdür. 
76KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 187. 
77Başka bir anlatımla farazi bir tehlike olmaması gerekmektedir. “Societe Nouvelle d’Armement v. 
Spillers&Bakers” davasındaki gibi sezinlenmiş bir tehlike, müşterek avarya kapsamına dahil 
edilmemektedir. Bu davaya göre; olası düşman denizaltı saldırılarını önlemek için yelkenli geminin 
süratini hızlandırmak amacıyla römorkör çalıştırılmasına yapılan masraflar müşterek avarya 
kapsamına dahil edilmemiştir. BARTLE, Ronald, Introduction to Shipping Law, 
Sweet&Maxwell, London, 1963, s. 167. 
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Ancak barınma limanı müşterek avaryası, muhtemel tehlikenin istisna halini 

oluşturmaktadır. Söz konusu avarya halinde muhtemel tehlike de kabul edilmekte, 

sadece mevcut tehlikenin olması aranmamaktadır. 

 

Türk Hukuku bakımından, kaptanın tehlikenin varlığına ciddi surette kanaat 

getirmiş olması yani tehlikenin varlığına inanması, tehlike unsurunun oluşması 

bakımından yeterli sayılmaktadır. Burada ölçü tedbirli bir kaptanın söz konusu 

olayı bir tehlike olarak kabul etmesidir78.  

 

Başka bir anlatımla, aslında böyle bir tehlike bulunmasa da, kaptanın 

tehlikeyi var zannederek bir fedakârlıkta bulunması müşterek avarya halini 

doğurmaktadır79 80.  

 

Kaptan, tehlike karşısında harekete geçmek için son anı bekleyemez. Aksi 

takdirde kaptan, aldanmak endişesiyle bütün zararlara gerekli olan tedbirleri 

almaktan çekinecektir. İçinde bulunduğu koşullar gereğince sınırlı bir zamana 

sahip olan kaptana, bu kararını, bütün ihtimalleri değerlendirdikten sonra vermek 

külfetinin de yüklenmemesi gerekmektedir. Tehlike, derecesi ne olursa olsun bir 

kanaati ifade ettiğinden, takdir yönü ön plana çıkmaktadır81. 

 

Tehlike unsuruna örnek vermek gerekirse; açık denizde çıkan bir fırtına 

henüz şiddetlenmeden, doğrudan doğruya yani mevcut tehdit teşkil eden bir tehlike 

sayılmaz. Ancak fırtına şiddetlendiği takdirde, geminin dengesinin bozulmaması 

için yükün bir kısmının denize atılması yolu ile müşterek bir fedakârlık yapılması 

                                                 
78KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 186. 
79ÜLGENER, Çarter Sözleşmeleri, s. 533. 
80Burada “Watson v. Fireman’s Fund Insurance Co.” davasında olduğu gibi kaptanın yanılma payı 
olsa dahi durum değişmemektedir. Söz konusu davada; kaptan ambarda yüklere zarar verebilecek 
bir yangın olduğuna ciddi surette kanaat getirerek yüklerin üzerine su dökmüştür. Meydana gelen 
zararlar bakımından kaptanın şahsi sorumluluğuna gidilmeyerek müşterek avarya kapsamına dahil 
edilmiştir. BARTLE, a.g.e., s. 168. 
81KARKIN, Murat, Müşterek Avaryada Müşterek Tehlike Unsuru, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 1999, s. 64. 
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zorunlu olabilir. Bu itibarla; fırtınanın şiddetleneceği tahmin edilerek yükün 

atılması halinde müşterek avaryanın uygulanması mümkün değildir82.  

 

Ayrıca tehlike unsurunu her somut olayda ayrı ayrı incelemek gerekmektedir. 

Her olayda tehlike unsuru farklı sonuçlar meydana getirebilir. 

 

Türk Ticaret Kanunu madde 1181 tehlikeye sebebiyet veren kimsenin 

durumunu düzenlemektedir. Başka bir ifadeyle açıklamak gerekirse tehlikenin 

kusurlu bir hareket sonucu meydana gelmesi durumu üzerinde durulmaktadır. Bu 

maddenin 1’inci fıkrasına göre; tehlikenin üçüncü bir kişinin veya ilgililerden 

birinin kusurundan doğmuş olması, müşterek avarya hükümlerinin uygulanmasına 

engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Ancak, böyle bir kusuru olan ilgili, sadece 

kendi uğradığı zarar için herhangi bir tazminat isteyememektedir. Ayrıca, sebep 

olduğu avarya garamesine iştirak edenlerin bu yüzden uğradıkları zararlardan da 

onlara karşı sorumlu olmaktadır. İkinci fıkrasında ise; tehlikeye gemi adamlarından 

birinin kusurunun sebep olmadığı durumunda, bundan donatanında 94783 ve 94884’ 

inci maddeler uyarınca sorumlu olacağı ifade edilmiştir. 

 

Söz konusu düzenleme York-Anvers Kurallarının D harfli kuralına kısmen de 

olsa uyum göstermektedir. D harfli kuralında; 

 

 “Fedakârlık veya masrafa neden olan olay, deniz sergüzeştine katılmış 

taraflardan birinin kusuru sonucu doğmuş olsa bile, müşterek avarya paylaşımı 

yapılacaktır. Ancak bu Kural, kusurlu tarafa karşı ileri sürülebilecek talep veya 

savunma haklarını veyahut kusurlu tarafın talep veya savunma haklarını 

                                                 
82İZVEREN, Adil, Deniz Ticareti Hukuku, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1960, s. 210. 
83Madde 947’de; donatanın, gemi adamlarının kusurlarından dolayı sorumluluğu düzenlenmektedir. 
Bu maddeye göre; donatan, gemi adamlarından birinin vazifesini yaparken işlediği kusur 
neticesinde üçüncü kişilere verdiği zararlardan dolayı sorumludur. Ayrıca, donatanın yükle ilgili 
kişilere karşı olan sorumluluğu, taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğu 
derecesindedir. 
84Madde 948’de; mahdut ayni mesuliyet esasına göre, donatan üçüncü kişilerin alacağına karşı bazı 
hallerde sadece gemi ve navlun ile sorumludur. KANER, İnci, Deniz Ticareti Hukuku (Giriş-
Gemi-Donatan ve Donatma İştiraki- Kaptan), Filiz Kitabevi, İstanbul,  2005, s.81. 
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etkilemeyecektir”  denmek suretiyle müşterek avarya kurumu, tehlikeyi meydana 

getiren sebeplerden ayrılarak, müstakil bir duruma getirilmiştir.  

 

Müşterek avaryada tehlikenin sebebinin bir önemi bulunmamaktadır. Bu 

nedenden ötürü tehlike; sis, fırtına veya yangın gibi bir olaydan meydana gelmiş 

olabilir. 

 

Ayrıca, tehlikenin üçüncü kişinin kusuru ile meydana gelmiş olması müşterek 

avaryanın gerçekleşmesine engel teşkil etmemektedir. Ancak, burada tehlikenin 

üçüncü kişinin kusurlu bir hareketinden meydana gelerek müşterek avarya kapsamı 

içerisine girmesi, kusurlu tarafın bunun sonuçlarına katlanmayacağı anlamına 

gelmemektedir. 

 

Kusurlu olan taraf, müşterek avarya paylaşımından kendi zararı için bir 

tazminat alamayacak ve diğer tarafların uğradıkları zararları ödemekle yükümlü 

olacaktır85. Bu doğrultuda, kaptan ve gemi adamlarının kusur ve olaylarından 

doğan sorumluluktan kurtulabilmiş donatan; bu nedenle borçlu masasından kendi 

zarar veya alacağını isteme hakkına sahip olacaktır86. Bu durumda new jason 

klozundan bahsetmek mümkün olacaktır. New Jason klozu; 

 

“Yolculuğun başlamasından önce ya da başladıktan sonra, kusur dahil olmak 

üzere hangi sebepten kaynaklanmış olursa olsun, (taşıyan, kanun, sözleşme ya da 

diğer bir kaynak sebebiyle kusur ya da kusurun sonuçlarından sorumlu değildir) bir 

kaza, tehlike, hasar ya da felaketin meydana gelmesi halinde, yükleten, gönderilen 

ya da yükün maliki, yapılacak olan ya da yapılan müşterek avarya mahiyetindeki 

tüm fedakarlık, kayıp ve masrafları taşıyanla birlikte paylaşacak ve yükün payına 

düşen kurtarma yardım ücreti ile özel masrafları ödeyecektir. Kurtaran gemi 

taşıyana ait ya da onun tarafından işletilmekte ise, kurtarma-yardım ücreti bu gemi 

ya da gemiler yabancı bir şahsa aitmişcesine tam olarak ödenecektir. Talep edilirse, 

                                                 
85KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 186. 
86TEKİL, Fahiman, Deniz Hukuku Deniz Hukukuna Giriş, Ermete Matbaası, İstanbul, 1986, s. 
137. 
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yüke düşecek masraflar bakımından taşıyan ya da acentesinin yeterli gördüğü 

miktarda teminat yük, yükleten, gönderilen veya yükün maliki tarafından teslimden 

önce sağlanacaktır”87. 

 

New Jason klozu ile gemi üzerinde menfaat sahiplerinin sorumsuzluklarının 

söz konusu olduğu hallerde, kusurun varlığına rağmen müşterek avarya 

paylaşımına katılabileceklerini garanti altına alma amacı güdülmekle beraber, 

sorumsuzluk hallerinden yararlanmanın mümkün olmadığı durumlarda kusurun 

varlığı, müşterek avarya paylaşımına katılıma engel olmaktadır88. 

 

Bu bağlamda tehlike unsuru, malın gemiye yüklenilmesi anı ile başlamakta ve 

gemiden son yükün boşaltılması anı ile sona ermektedir. 

 

Deniz tehlikesini gemiyi sefere elverişli89 halde bulundurmada, kusurun 

meydana geldiği hallerde, sefere elverişsizlik nedeniyle yapılması gerekli olan tüm 

fedakârlık veya masraflar açısından, donatanın müşterek avarya iddiası 

reddedilecektir90. 

 

Son olarak belirtmek gerekir ki,  tehlike unsuru var olsa bile deniz 

sergüzeştini hedef tutmamasından dolayı, iki gemi arasında müşterek avarya 

paylaşmasından söz edilemez91.  

 

                                                 
87ÜLGENER, Çarter Sözleşmeleri, s. 545–546. 
88AKAN, Pınar, Müşterek Avarya ve New Jason Klozu, Prof.Dr. Ergun Önen’e Armağan, Alkım 
Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 134. 
89Geminin denize ve yola elverişliliği yolculuk safhasını ilgilendirmesinden dolayı seferin 
başlangıcında bulunması gerekmektedir. ÜLGENER, M.Fehmi, Sürastarya Süresi ve Ücreti, 
Adalet Matbaacılık, İstanbul, 1993, s. 17. 
90AKAN, New Jason, s. 134–135. 
91Söz konusu duruma “John Perkins” olayını örnek olarak gösterebiliriz. 
“Demir atmış bir geminin mürettebatı fırtına etkisi ile gemi üzerine diğer bir geminin gelmekte 
olduğunu görünce demiri aniden keserek çarpışma tehlikesini önlemeyi başarmıştır. 
Bunun üzerine gemi maliki uğradığı zarar için diğer gemiden iştirak talebinde bulunmuş fakat 
yetkili Amerikan Mahkemesi davayı aşağıda yer alan sebeple reddetmiştir. 
Müşterek avarya yolu ile paylaşma ancak müşterek bir sergüzeştte kaptanın mes’uliyeti altında 
konulmuş değerler arasıda cereyan edebilir. O kaptan ki acil her durumda, sergüzeştle ilgili bütün 
menfaatlerin temsilcisidir” (Bkz. TTK m. 995 vd.) TEKİL, Fahiman, Deniz Ticareti Hukuku, 
İstanbul, 1977, s. 196. 
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B. Fedakârlık 

   
Fedakârlık Türk Ticaret Kanunu 1179’uncu maddesinde “…makul bir 

hareket tarzı teşkil edecek şekilde ve bile bile fevkalade bir fedakârlık yapılması 

veya fevkalade bir masrafa katlanılması…” şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Bu düzenleme York-Anvers kurallarının A harfli kuralından alınmıştır. Kural 

A, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 

“Bir müşterek avarya hareketi, ancak ve yalnız olağanüstü bir fedakârlık 

veya olağanüstü bir masrafın müşterek deniz sergüzeştine katılmış mal varlıklarını 

karşılaştıkları bir tehlikeden korumak amacıyla müşterek selamet için bilerek ve 

makul şekilde yapılması halinde vardır. 

 

Müşterek avarya fedakârlık ve masrafları aşağıda temin edilen esas 

üzerinden farklı katılımcı ilgililer arasında paylaştırılacaktır”92. 

 

Burada esas olarak anlatılmak istenen; bir deniz taşımasında, normal olarak 

önceden görülemeyen fevkalade bir olay karşısında yapılan fedakârlık veya 

masraflardır.  Yani taşıyanın taşıma sözleşmesi gereğince üzerine almış olduğu 

masrafların dışında başka bir masraf söz konusu olacaktır93 .  

 

Burada; geminin karaya oturtulması veya hasara uğrayan geminin barınma 

limanına kadar çekme masrafları gibi fevkalade bir fedakârlık veya masraf söz 

konusudur. 

 

Kanunun madde metninde belirtildiği üzere fedakârlığın makul bir hareket 

tarzında yapılmış olması gerekmektedir. Yani içinde bulunulan tehlikeli duruma 

                                                 
92Ancak A kuralının Türkçeye tercümesi tam olarak doğru yapılmamıştır. Türkçede fedakârlık 
kelimesi “özveri” anlamına gelmektedir. Fedakârlık bilerek yapılmaktadır halbuki düzenlemede, 
bilmeyerek yapılan bir fedakarlıktan bahsedilmektedir. Ayrıca fedakârlık kavramını fevkalade ve 
alelade olarak ayırmak doğru değildir. KENDER, a.g.e., s. 12. 
93KENDER, a.g.e., s. 12 –13. 
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göre gemi ve yükü kurtarma amacına en uygun hareket tarzı seçilmiş olmalıdır94. 

Bu düzenleme kaptana bir takdir yetkisi tanımaktadır. Söz konusu takdir yetkisinin 

farklı uygulamaları olabileceği için burada bir kaptanın hareket tarzının ölçüsünün 

esas olarak alınması gerekmektedir95. 

 

Yukarıda da değindiğimiz üzere fedakârlık kararı gerçekleşirken gemi ve 

yükün beraber kurtarılması gerekmektedir. Herhangi birinin zayi olması 

durumunda müşterek avaryadan söz edilemez.  

 

Yolculuk sırasında meydana gelen olağanüstü durum karşısında, fedakârlık 

veya masrafa girişilmiş olması gerekmekte ve bu unsurların olağanüstü nitelikte 

olmaları şartı aranmaktadır96.  

 

Daha önce de belirttiğimiz üzere; müşterek avarya hareketinde, yapılan 

fedakârlığın gemiyi ve yükü ya da en azından birini kurtarmak maksadıyla 

yapılmış olması gerekmektedir. Bu nedenden ötürü kurtarılacak durumda olmayan 

gemi ve yük için bunları boş yere kurtarmak için yapılan fedakarlık ve masraflara 

katlanılması, müşterek avarya kapsamına dahil edilmemektedir.  

 

Örnek vermek gerekirse insan kurtarmak üzere yapılan bir fedakârlık 

müşterek avarya hareketi sayılmayacağı gibi, kurtarılamayacak derecede yanan 

veya hasara uğrayan gemiyi boş yere kurtarmak ümidi ile yapılan lüzumsuz 

                                                 
94KENDER, a.g.e., s. 13. 
95Nitekim Yargıtay’ın 3.11.1959 gün E. 1588., K. 2657 sayılı kararında da aşağıda görüleceği üzere 
fedakarlığın makul ve mantıklı olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. 
“Davacılara ait Nil motorunun ana makinesinin su ve yağ tulumbalarını çalıştıran eksantriğin daha 
önceden kırık ve bu haliyle çalıştırılmasına imkan olmadığı ve çalıştırıldığı takdirde de derhal 
bozulup geminin bulunduğu bölgeden uzaklaşamayacağının aşikar ve muhakkak olduğu dosya 
muhtevasından anlaşılmasına nazaran kaptanın böyle bir makineyi çalıştırması sonucu kırılan 
makine piston ve silindiri ile diğer bazı makine aksamının parçalanıp büsbütün çalışamaz hale 
düşen ve bu nedenle stop etmiş olan adı gecen geminin bu yüzden maruz kaldığı bütün zararlar ile 
ihtiyar ettiği masraflar kaptanın (makul) ve (mantıki) bir tedbir almaması ve alınan tedbirin faydalı 
bir sonuç elde edilmesine matuf bulunmaması nedeniyle müşterek avarya olarak kabul edilemez.” 
96Buna örnek olarak “Wilson v. Bank of Victoria” davasını örnek gösterebiliriz. Bu davada yelkenli 
gemi buzdağına çarpması sonucu yolculuk kabiliyetini kaybetmiştir. Bunu üzerine yolculuk 
donanımını onarmak yerine yedek motor yardımıyla yolculuğunu tamamlamıştır ancak yapılan bu 
hareket sonucu meydana gelen masraf olağanüstü nitelikte olmamasından dolayı müşterek avarya 
kapsamına dahil edilmemiştir. BARTLE, a.g.e., s. 173.  
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fedakârlık ve masraflar müşterek avarya değildir97. Müşterek avarya hareketi 

sırasında yapılacak fedakârlık beklenen ve kaçınılmaz bir olay sonucunda 

gerçekleşmemeli, isteyerek ve kasıtlı bir şekilde yapılmalıdır98.  

 

Fedakârlık konusu ile ilgili son olarak belirtmek gerekir ki, daha sonra tekrar 

değineceğimiz York-Anvers Kurallarından Kural C’ ye göre “Müşterek avarya 

hareketinin ancak doğrudan sonucu olan zarar, hasar ve masraflar müşterek 

avarya olarak kabul edilecektir”.denmektedir.  

 

Aynı düzenleme Türk Ticaret Kanunu’nda da yer almaktadır. Yani 

fedakârlığın doğrudan doğruya neticesi olan zarar ve masraflar müşterek avarya 

olarak kabul edilecektir. 

 

Başka bir ifadeyle, meydana gelen kaybın, müşterek avarya hareketinden çok 

uzak olmaması aranmış ve “causa proxima non remota spectatur”99 yani “uzak olan 

sebebe değil, yakın olan sebebe bakılır”100 kuralı ile uyumlu olması aranmıştır. 

 

Ayrıca Kural C’nin ikinci ve üçüncü fıkraları sayesinde doğrudan doğruya ve 

dolayısıyla sonuçların tespitinin saptanması kolaylaşmıştır.  

 

C. Faydalı Netice 
 

Müşterek avaryanın yapısı kapsamında yapılan fedakârlık sonucu bir faydalı 

neticenin meydana gelmesi gerekmektedir.  

 

Türk Ticaret Kanunu madde 1179’dan da anlaşılacağı üzere, müşterek deniz 

sergüzeştinde bir tehlikeden gemi ve yükü kurtarmak maksadıyla yapılan 

                                                 
97İZVEREN, a.g.e., s. 211. 
98LOPEZ, Norman J.,  BES’Chartering and Shipping Terms, Elevent Edition, 
London/Barket&Howard Ltd., 1992,  s. 509. 
99BARTLE, a.g.e., s. 174. 

100ERDOĞMUŞ, Belgin, Hukukta Latince Teknik Terimler Özlü Sözler, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları,  İstanbul, 2004, s. 20. 
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fedakârlık sonucunda, gemi ve yükün hepsinden bir şeyin tamamen veya kısmen 

kurtulmuş olması gerekmemektedir. Sadece bir değerden bir şey kurtarılmış olması 

yeterlidir. 

 

Esasen Türk Ticaret Kanunu’nun 1179’uncu maddesinde yukarıda 

bahsedildiği üzere müşterek avarya hareketi sonucu faydalı netice unsurunun 

meydana gelmesi anlaşılmakla beraber, bununla ilgili kesin bir ibare 

bulunmamaktadır. Maddenin sonucu olarak bu unsur anlaşılmaktadır. Başka bir 

anlatımla; açıkça belirtilmeyen bu unsur, adeta bütün diğer unsurların bir nevi asıl 

şartını teşkil etmektedir.    

 

Esas olarak faydalı netice unsuru, York-Anvers Kurallarında belirtilmektedir. 

Bilindiği üzere, müşterek avarya kurumunun varlık nedeni fevkalade fedakârlık ve 

masrafın gemi, yük ve navlun arasında paylaşılmasıdır. Paylaşımın yapılması için 

borç ödeyecek bir varlığın bulunması gerekmektedir. 

 

Faydalı netice bir müşterek avarya hareketinin yani fedakârlığın yapılması 

sırasında değil, fakat o yolculuğun sonundaki duruma göre mütalaa edilmelidir101. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki,  fedakârlık ile faydalı netice arasında mutlaka bir 

illiyet bağının bulunması şart değildir102. Faydalı netice müşterek avarya 

hareketinden değil de başka bir olaydan da meydana gelmiş olabilir. 

 

1989 Milletlerarası Kurtarma Sözleşmesi'nde103 de faydalı netice unsuru yer 

almaktadır. Söz konusu konvansiyona göre bir çalışmanın kurtarma faaliyeti 

sayılabilmesi için; faaliyetin konusunun bir su aracı veya diğer eşya olması, araç 

veya eşya seyrüsefere elverişli veya herhangi başka sularda tehlikeye uğramış ve 

                                                 
101KENDER, a.g.e., s. 15. 
102KENDER, a.g.e., s. 14. 
10328 Nisan 1989 tarihinde Londra'da 1989 Milletlerarası Kurtarma Konvansiyonu kabul edilmiştir. 
Konvansiyon, kurtarma kavramının özünü genel kurallar çerçevesinde belirlemektedir. Kurtarma 
konusu, faaliyeti, ücretin belirlenmesi ve sorumluluk gibi konularda hükümler getirmektedir. Ayrıca,  
Konvansiyon kapsamında getirilen özel tazminat ile çevrenin korunması amaçlanmaktadır. 
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bu araç veya diğer eşyaların kurtarılması için herhangi bir fiil veya hareket 

yapılmış olması gerekmektedir104. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1223’üncü maddesi ve 1989 Milletlerarası 

Kurtarma Konvansiyonu'nun 12’nci105 maddesi uyarınca kurtarma ücretinin talep 

edilebilmesi için, kurtarma faaliyeti sonucunda gemi ve/veya yükten bir şeylerin 

kurtarılması gereklidir106. Bu doğrultuda kurtarmada “no cure no pay” yani “başarı 

yoksa ücret yok”107 kuralı geçerli olmaktadır108. 

 

Kurtarma ücretinin hesaplanmasında çevre kirlenmesinin de dikkate alınması 

gerekmektedir. 1989 Konvansiyonu’nun 13'üncü maddesinin 1(b)109 paragrafı 

düzenlemesi ile kurtarma ücretinin belirlenmesinin de, kurtarıcının çevre 

zararlarını önleme ve azaltmadaki beceri ve gayretleri kriter olarak kabul 

edilmiştir110. 

 

Bu bağlamda York-Anvers Kuralları C kuralına göre, müşterek deniz 

sergüzeştine atılmış malvarlığından kirletici maddenin sızması veya bırakılması 

sonucu maruz kalınan zıya, hasar ve masrafların hiçbir halde müşterek avarya 
                                                 

104ATAMER, Kerim, 1989 Londra Sözleşmesinde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Kurtarma, 
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Birinci Cilt, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007, s. 835–836. 
105Konvansiyon madde 12 uyarınca kurtarama faaliyetinde bulunan kişi, eğer tüm çalışmalarının 
sonucunda faydalı netice elde edememişse, yapmış olduğu masrafları dahi talep edemeyecektir. Bu 
doğrultuda madde; (1) başarıyla sonuçlanan kurtarma operasyonu sonucunda ödül hakkının 
doğacağı, (2) aksi kararlaştırılmadıkça yararlı bir sonuca ulaşmayan kurtarma operasyonları sonucu 
hiçbir ödeme yapılmayacağı, (3) bu kısım, kurtaran ve kurtarılan gemilerin sahibi aynı olsa bile 
uygulanacağı yönünde düzenlenmiştir. 
106ÇETİNGİL, A. Ergon, Kurtarma Müşterek Avaryası, Prof.Dr.Tahir Çağa’nın Anısına 
Armağan, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000, s. 150. 
107ATAMER, a.g.e., s. 813. 
108ÇETİNGİL, a.g.e., s. 150. 
109Konvansiyon madde 13/1 uyarınca; ücretin, kurtarma operasyonlarını teşvik edecek miktarda 
olması ve belirtilen kriterlere uyulması gerektiği belirtilmiştir. Bu kriterler sırasıyla: (a) teknenin ve 
diğer tehlikedeki birimlerin kurtarılması değerleri; (b) çevreye gelebilecek hasarın önlenmesinde ya 
da en aza indirilmesinde, kurtaranın sarf ettiği çaba ve gösterdiği beceriklilik; (c) kurtaran 
tarafından elde edilen başarının derecesi; (d) tehlikenin derecesi ve niteliği, (e) kurtaranın tekneyi ve 
tehlikede ki diğer birimleri kurtarırken sarf ettiği çaba ve gösterdiği beceriklilik; (f) kurtaranalar 
tarafından harcanan zaman, harcanan para ve uğranan kayıplar; (g) sorumluluğun riski ve kurtaran 
tarafından veya onun ekipmanları tarafından girilen diğer riskler; (h) verilen yardım hizmetinin 
çabukluğu; (i) kurtarama operasyonlarında istenen ekipmanların ya da gemilerin elde edilebilirliği 
ve kullanılabilirliği; (j) kurtaranın kullandığı ekipmanların yeterliliği ve hazır olma durumları. 
110CANER, Oğuz, York-Anvers Kurallarında Çevre Kirlenmesi ve 1994 Yılında Bu Konuda Yapılan 
Yeni Düzenlemeler, Prof. Dr. Fahiman Tekil Anısına Armağan, İstanbul, s. 110.                                                         
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paylaşımına dahil edilmeyeceğine dair bir istisna getirilmiş. Bu istisnaya göre 

çevreye gelebilecek zararı azaltmaya veya durdurmaya yönelik çaba ve beceriler 

göz önüne alınarak tayin edilen ücret de müşterek avaryaya dahil edilmiştir111. 

 

1989 Konvansiyonunun kurtarma ile ilgili maddelerine seçenek olarak, 

kurtarıcı ile donatan arasında yapılan SCOPIC112 klozu düzenlemesi ortaya 

çıkmıştır. 1989 Konvansiyonunda çevre kirlenmesinin tehdidinin aranmasına 

rağmen, SCOPIC düzenlemesi ile bir çevre kirlenmesi tehdidi bulunsun ya da 

bulunmasın kurtarıcı, yazılı olarak donatana müracaat edilmek suretiyle kurtarma 

sürecinin her aşamasında SCOPIC düzenlemesinin uygulanmasını 

isteyebilmektedir113. SCOPIC klozu kapsamında tazminat ödeme sorumluluğu 

gemi malikine ait olmakla beraber, söz konusu tazminat müşterek avarya kapsamı 

içerisinde değerlendirilmeyecektir. 

 
 

 

 

 

                                                 
111CANER, a.g.e., s. 110–111. 
1121989 Milletlerarası Kurtarma Konvansiyonu'nun 14'üncü maddesine alternatif olarak SCOPIC 
düzenlemesi ortaya çıkmıştır. Konvansiyonda “no cure no pay” prensibine bir istisna getirilmiş ve 
çevrenin korunması amaçlanmıştır. Söz konusu husus Konvansiyonun 14'üncü maddesine alternatif 
bir tazminat sistemi getirmesinden dolayı, LOF 2000 sözleşmesinin getirmiş olduğu en önemli 
yeniliktir (Konu ile ilgili detaylı bilgi için bkz. ÜLGENER, M.Fehmi, “LOF 2000, Kurtarma Tip 
Sözleşmesi ve Scopic Klozu-I, Deniz Ticareti, Y.17, S. Kasım, 2000, s. 48–51, ÜLGENER, 
M.Fehmi, “LOF 2000, Kurtarma Tip Sözleşmesi ve Scopic Klozu-II, Deniz Ticareti, Y.17, S. 
Aralık, 2000, s. 44–49, ÜLGENER, M.Fehmi, “LOF 2000, Kurtarma Tip Sözleşmesi ve Scopic 
Klozu-III, Deniz Ticareti, Y.18, S. Ocak 2001, s. 242–248). Bu bağlamda çevreye zarar gelme 
tehlikesi bulunduğu hallerde kurtarıcıya bir ödemenin yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, tazminat 
bakımından meydana gelen karışıklıklar nedeniyle SCOPIC düzenlemesine gidilmiş ve çevreye 
zarar gelme tehlikesi aranmamıştır. SCOPIC klozu, LOF sözleşmelerine bir ek olarak getirilmiş ve 
uygulaması tarafların arzusuna bırakılmıştır. SCOPIC tazminatı doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir 
şekilde müşterek avarya paylaşımına dahil edilmemektedir. SCOPIC Klozu madde 14'e göre de; 
SCOPIC tazminatının 13'üncü madde ücretini aştığı takdirde bir müşterek avarya harcaması teşkil 
edilmeyeceği, Bu tip bir SCOPIC tazminatını ödemede yükümlülüğü sadece gemi malikine ait 
olacağı ve doğrudan veya dolaylı tazminat yoluna ilişkin hiçbir talep ya da madde 13'de yer alan 
ücreti aşan SCOPIC tazminatı ile ilgili taleplerin müşterek avarya kapsamında ya da gemi 
maliklerinin sigorta poliçeleri kapsamında ileri sürülemeyeceği düzenlenmiştir. 
113CANER, Oğuz, SCOPIC Clause, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 
(Çevrimiçi) http://hukuk.erzincan.edu.tr/dergi/makale/2004_VIII_17.pdf., 22 Temmuz 2010. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MÜŞTEREK AVARYA HESAP VE PAYLAŞIMI 

 

I. MÜŞTEREK AVARYA PAYLAŞMASI (DİSPEÇ) 

 

A. Türk Ticaret Kanunu 
 

Müşterek avarya hareketinin doğrudan doğruya sonucu 

olan1 zarar ve masraflar gemi, yük ve navlun arasında paylaşılmaktadır. Bu 

paylaşma işlemine “dispeç” denilmektedir.  

 

Başka bir ifadeyle dispeç, bir zıyaın sebep ve miktarının belirlenmesi ve 

ilgililere bölüştürülmesi anlamını taşımaktadır2.  

 

Müşterek avarya paylaşımına, gecikmeden kaynaklanan kar mahrumiyeti gibi 

dolaylı sonuçlar dahil edilmemektedir. Burada yer alan navlun kavramı içerisine, 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1132’nci maddesine göre taşıma ücretleri de dahil 

edilmektedir.  

 

Anahatları ile dispeç; fevkalade masraflar toplamını ve/veya fedakârlığın 

parasal değerlerini belirlemek, aynı zamanda somut olayda alınan müşterek avarya 

tedbirlerine göre alacaklı ve borçlu masalarına hangi tarafın katılacağını tespit 

etmek; bu şekilde belirlenen masalarda yer alan gemi (bunun yanında tahsil 

edilmemiş navlun) ve yükün yolculuk sonunda kurtarılan değerlerini tespit etmek, 

alacaklı ve borçlu masanın değerleri arasındaki oranı belirleyerek garame payını 

bulmak, garame payı oranında borçlu masanın alacaklı masaya katılımını 

sağlamaktır3. 

 

                                                 
1KENDER, a.g.e., s. 15. 
2TEKİL, Fahiman, Deniz Hukuku Terimleri, İstanbul, 1985,  s. 23. 
3ÜLGENER, Çarter Sözleşmeleri, s. 531–532. 
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Türk Ticaret Kanunu’nun 1207’nci maddesinde; zararın tespit ve taksiminin 

yani dispeçin varma yerinde yapılacağı, ancak buraya varılmaz ise, yolculuğun 

bittiği limanda yapılacağı belirtilmiştir4. 

 

Kanunun 1208’inci maddesine göre ise; dispeçi, hükümetçe belirlenen 

dispeççilerin yapacakları düzenlenmiştir. Şayet bunlar yoksa, mahkemenin tayin 

edeceği kimseler tarafından yapılacaktır. Ayrıca madde uyarınca gemi ve yükle 

ilgili olanlar da oybirliği ile dispeççi seçebileceklerdir. 

 

Uygulamada konişmento ve çarter partilere dispeçin; biri donatan tarafından 

seçilen, diğeri ise yük sahipleri adına mahkeme tarafından tayin edilen iki kişi 

                                                 
4 TD’nin 8.5.1962 tarih VE 5061/1912 sayılı kararı: “Dispeçin yapılacağı yer hakkındaki 1207’inci 
madde hükmünden farklı düzenlemelere yer veren sözleşmeler geçerlidir. Dispeç bütün ilgililer için 
ayrı ayrı yapılmayıp, hepsi için hüküm ifade etmek üzere bir defa yapılır.”. 11.HD’nin 26.6.1999 
tarih ve 3119/6022 sayılı kararı:  “…Dispeç raporu, TTK’nun 1207 vd. maddelerinde düzenlenmiş 
bulunan, müşterek avarya sayılan zarar ve masrafların gemi, yük ve navlun arasında paylaşılması 
esaslarını düzenleyen bir belgedir. Bu prosedür içinde yer alan dispeç raporunun düzenlenmesi 
aşamasında, tarafların anlaşmaları halinde konişmento veya navlun sözleşmelerine konulan hükümle 
tahkim şartı getirilerek, dispeçin hakem-dispeççiler aracılığı ve tahkim prosedürü içerisinde 
düzenlenmesi de mümkün olmaktadır. Bu gibi durumlarda, hakem-dispeççiler tahkim usulü 
hükümleri çerçevesinde dispeç raporunu dispeç-hakem kararı şeklinde hükme bağlarlar. Bu tür 
kararlar HUMK”un 516 vd. maddelerinde öngörülen koşullar çerçevesinde yapılan yargılama 
sonucunda verilen kazai nitelik taşıyan kararlar olduğundan TTK’nun 1210’uncu maddesinde 
öngörülen itirazı kabil kararlardan olmayıp HUMK’un 533’üncü maddesindeki koşullar 
çerçevesinde temyizi kabil kararlardandır. Bir başka ifade ile bu kararlar, TTK’nun 1210’uncu 
maddesindeki mahkemece tasdik prosedürüne tabi değildirler, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 
dava dosyasının incelenmesinde, konişmentoya konulan hüküm gereğince müşterek avarya dispeç 
raporunun 1950 York-Anvers Kurallarına göre, hakem-dispeççiler tarafından düzenleneceğinin 
öngörüldüğü ve taraflarca bu hüküm çerçevesinde hakem-dispeç olarak seçilen hakemlerce 
gerçekleştirilen yargılama prosedürü sonunda 7.7.1997 tarihinde hakem-dispeççi kararını verdikleri 
görülmektedir. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesine ait 1998/44 Esas ve 1998/1449 Karar sayılı 
dosyanın incelenmesinde, yukarıda anılan hakem-dispeç kararının onanması için mahkemeye 
başvurulduğu mahkemece, hakem-dispeç kararında, kararın tüm ilgililere tebliği öngörüldüğü halde 
sadece kararın başlık kısmında yer alan ve yukarıda anılan taraflara tebligat çıkarıldığı ve fakat 
davacının da aralarında bulunduğu (Borçlu Masası)nda yer alan ve haklarında bağlayıcı hüküm 
kurulan diğer yük ilgililerine tebligat yapılmadığı anlaşılmaktadır. Keza, yük ilgililerinden ve 
kendisine tebligat yapılan T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün temyizi üzerine hakem-
dispeç kararı Yargıtayca onanmış ve buna dayanılarak mahkemece tasdik edilmiştir. Bütün bu 
açıklamalardan anlaşılacağı üzere, hakem-dispeç kararı, davacı yük ilgilisi aleyhine hüküm içerdiği 
halde, kendisine tebliğ edilmemiştir. Bu durumda davacı bakımından aleyhine kesinleşmiş bir 
hüküm olduğundan bahsedilemez. Oysa, HUMK’un 534’üncü maddesi yollaması ile hakem-dispeç 
kararlarında da yargılamanın yenilenmesi bakımından uygulanması gereken HUMK’un 445’inci 
maddesinin ilk fıkrasında yer alan kesinleşmiş karar unsurunun davacı bakımından oluşmadığı 
anlaşılmaktadır. O halde, öncelikle bu şartın gerçekleşmediği gerekçesiyle, davacı tarafından açılan 
yargılamanın yenilenmesi davasının reddi gerekir…”  
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tarafından, bunlar anlaşamazlarsa kendilerinin seçecekleri bir üçüncü kişinin 

katılması ile kurulan heyet tarafından yapılacağına ilişkin kayıtlar konulmaktadır5. 

 

Kanunun 1209’uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 

“Kaptan gecikmeksizin dispeçi yaptırmakla mükelleftir; bu mükellefiyetini 

yerine getirmezse ilgililerin her birine karşı mes’ul olur. Sigortacı dahil bütün 

ilgillerin kaptanın dispeç yaptırmaya mecbur tutulması için kaptana ve donatana 

karşı dava açmak hakları mahfuzdur. 

  

Dispeç vaktinde yaptırılmazsa, ilgililerden her biri ve bu arada sigortacı 

bunun yapılmasını istemeye ve yaptırmaya salahiyetlidir. 

 

 Dispeçin yapılması talebi hadisenin müşterek avarya sayılamayacağı ileri 

sürülerek dispeççi tarafından reddedilirse, dispeçin yapılması lazım gelip 

gelmediğine ilgililerden her hangi birinin ve bu arada sigortacının müracaatı 

üzerine 1207’nci maddede yazılı yerdeki mahkemece karar verilir. Mahkeme evrak 

üzerine veya ilgilileri ve bu arada sigortacıları dinleyerek bu hususta karar verir. 

Bu halde, basit muhakeme usulü tatbik olunur.”  

 

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere kaptan, dispeçi gecikmeksizin 

yaptırmakla sorumludur.  

 

Kaptan dispeçi yaptırmak görevini yerine getirmez ise; sigortacılar da dahil 

olmak üzere ilgililerden her biri dispeçin yapılmasını istemeye yetkili olmakla 

beraber, kaptanı dispeç yaptırmaya mecbur tutmak için kaptana ve donatana karşı 

dava açma hakları bulunmaktadır. Burada kaptan, dispeçi geç yapmasından dolayı, 

ilgililerin uğradıkları zararlardan sorumludur. 

 

                                                 
5KENDER/ÇETİNGİL a.g.e., s. 195. 
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Dispeçin yapılması talebi, olayın müşterek avarya sayılamayacağı ileri 

sürülerek dispeççi tarafından reddedilirse, müşterek avarya olup olmadığına 

ilgililerden her birinin ve bu arada sigortacının talebi üzerine dispeçin yapılması 

gereken yerdeki mahkemece karar verilmektedir6. 

 

Dispeçin tanzimi için bazı masraflar yapılmaktadır. Bu masraflar: gemi ve 

yükün durumlarının tespiti, zararların gerçek miktarlarının tespiti ve dispeççilere 

ödenecek ücretlerdir. Sayılmış bu masraflar müşterek avarya kapsamı içerisinde yer 

almaktadır. 

 

Burada dispeçin yapılmasına yardımcı masraflardan, mahkeme masraflarına 

da değinmekte fayda görülmektedir. Özellikle müşterek avarya zararlarının tespiti 

için açılan davaların masrafı müşterek avaraya kapsamı içerisine dahil edilmektedir. 

Söz konusu masraflar mahkeme masrafı veya vekalet ücreti olabilir7. 

 

Dispeç raporu dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde 

müşterek avarya olayının nasıl gerçekleştiği anlatılır. Böylelikle müşterek 

avaryanın gerekçesi belirlenmiş olmaktadır.  

 

Burada gemi jurnali8 ve deniz raporu9, müşterek avaryanın şartlarının 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinde esas teşkil etmektedir10. Deniz raporunun 

alınması masrafları, dispeçin yapılabilmesi için ona yardımcı masraflarda yer 

almaktadır. Kaptan veya onun yerini alan gemi zabiti, gemi adamları listesi ve gemi 

jurnali ile birlikte mahkemeye müracaat eder. Kaptan ve diğer gemi adamları 

                                                 
6KENDER, a.g.e., s. 16. 
7ARSEVEN, a.g.e., s. 164. 
8 Gemi jurnali: Her gemide bulunması gereken ve kaptanın denetimi altında, iki kaptan (veya bunun 
özürü durumunda bizzat kaptan veya kaptanın atayacağı bir gemi adamı) tarafından tutulan, hava 
durumu, rota, gemin uğrayacağı kazalar gibi geminin her yola çıkışında ve yolculuk boyunca 
yaşanan önemli olayların ve durumların günü gününe yazıldığı defter. TTK m. 980,981. 
9 Deniz raporu: Kaptan yolculuk sırasında meydana gelen kazalar hakkında gecikmeden mahkemeye 
gemi adamlarının katılımıyla bir rapor vermek ve böylece gemi ve yükün ziya veya hasara 
uğramaması yahut geminin bir barınma limanına girmesi veya başka bir zararın meydana gelmesi 
sonucu doğuran olayları ve kaza sebebiyle alınan tedbirleri tespit ettirmekle yükümlüdür. TTK m. 
982–984. 
10KENDER, a.g.e.,  s. 16. 
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mahkemede dinlenir, gemi jurnali üzerinden olay hakkında bilgi alınır ve bunlar bir 

tutanakta tespit edilir.  

 

Söz konusu deniz raporu; müşterek avaryanın bulunup bulunmadığını, 

taraflardan birinin kusuruna dayanıp dayanmadığını meydana çıkarmak bakımından 

önemlidir. Bu nedenden ötürü, yapılan masrafların müşterek avaryaya girmesi 

gerekmektedir11. 

 

Birinci bölümden sonra; avaryaya dahil olan gemi, yük ve navlunun zararları 

ve ayrıca kaptan tarafından yapılan olağanüstü nitelikteki harcamaların saptandığı 

alacaklı masa ikinci bölümü oluşturmaktadır.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1180’inci maddesi uyarınca alacaklı masa 

kapsamına hiçbir şekilde gecikme zararları girmemektedir. 

 

İkinci bölüm Türk Ticaret Kanunu’nun 1198’inci ve devamı maddelerinde 

düzenlenmiştir. 

 

Gemi ve teferruatının uğramış olduğu zarar ve hasarın müşterek avarya kabul 

edilecek tutarlarının ne oranda katılacağını düzenleyen 1198’inci maddeye göre; 

 

“Gemi ve teferruatının uğramış oldukları hasarlara ve ziya karşılık müşterek 

avaryaya kabul edilecek miktar, tamir yapılmış veya eski parçaların yerine yenileri 

konulmuş olduğu takdirde, aşağıdaki maddede gösterilen indirimler mahfuz kalmak 

üzere, tamirin veya yenilemenin makul ve hakiki değerinden ibaret olacaktır. 

 

 Tamirat yapılmamış ise, bilirkişinin takdir ettiği tamir masraflarını aşmamak 

şartıyla, müşterek avaryaya makul bir amortisman kabul olunur. 

 

                                                 
11ARSEVEN, a.g.e., s. 163. 
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 Geminin fiili veya hükmi tam zıyaı halinde gemiye verilecek müşterek avarya 

tazminatı, müşterek avaryadan olmayan hasarların tamir masrafları ve varsa satış 

tutarı çıkarıldıktan sonra kalan, geminin takdir edilen sağlam hali değerinden 

ibarettir.” 

 

Kısaca geminin fiili veya hükmi tam zıyaı halinde gemiye verilecek müşterek 

avarya tazminatı, müşterek avaryadan olmayan hasarların tamir masrafları, varsa 

satış tutarı çıkarıldıktan sonra kalanı geminin takdir edilen sağlam hali değerinden 

ibaret olmaktadır. Gemi hasarlarının hesaplanmasında onarım, parça değişimi, fiili 

tam zıyaı veya tam zıyaı durumları ayrı ayrı dikkate alınmaktadır12. 

 

Müşterek bir deniz tehlikesine maruz kalan geminin batmak veya zaptedilmek 

tehlikesinden korunmak için bilerek karaya oturtulması ile karaya oturtulduktan ve 

içindeki yük emniyet altına alındıktan sonra batması halinde kurtarılan yükün, 

müşterek avarya paylaştırılmasında donatanın karşısında borçlu masada yer alması 

kurtarılamayacak şekilde batan bir geminin müşterek avaryada alacaklı masa 

olmasının tek ihtimalidir13.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1198 ve 1200’ üncü 14 15 maddelerine göre gemi ve 

yükün uğramış olduğu zararlar bilirkişiler tarafından tespit edildiği takdirde bu 

masraflar müşterek avaryaya dahil olmaktadır. Bilirkişilerin bu masraflarına örnek 

                                                 
12AKAN, Pınar, Deniz Hukukunda Geminin Enkaz Haline Gelmesinin Hukuki Niteliği ve 
Sonuçları, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş, İstanbul,  2005, s. 32. 
13AKAN, (2005) a.g.e.,  s. 32. 
14“Piyasa fiyatı yoksa yahut bu fiyat veya bu fiyatın nasıl tatbik edileceği bilhassa malın mahiyeti 
yüzünden kestirilemiyorsa fiyat bilirkişilerce kestirilir.” TTK 1200 f.2  
15TTK 1200’uncu maddesi York-Anvers Kurallarından fedakârlık sonucu yüke gelen zarar ve hasar 
karşılığı ödenecek tazminat başlığı altında düzenlenmiş olan XVI numaralı kuralı ile uyumlu bir 
şekilde düzenlenmiştir. Bu Kural aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 
a.Fedakarlık sonucu yüke gelen zarar ve hasar karşılığı ödenecek tazminat miktarı boşaltma 
zamanındaki değere göre belirlenecek, alıcıya verilen ticari faturaya bakılacak veya eğer böyle bir 
fatura mevcut değilse, yükleme zamanındaki değerine bakılarak saptanacaktır. Boşaltma zamanındaki 
değer, sigorta ve navlun bedelini de kapsayacaktır. Meğerki, bu navlun yük dışındaki menfaatler için 
tehlikede olsun. 
b.Hasarlı yük satıldığında ve hasar değeri hakkında başka turlu anlaşma olmadığı takdirde, müşterek 
avarya olarak kabul edilecek değer, safi satış tutarı ile bu kuralın 1.paragrafındaki sağlam değer 
arasındaki fark olacaktır. 
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olarak, bilirkişilere verilen ücret gösterilebilir. Yeter ki bunlar donatanın menfaati 

için değil, müşterek avarya zararlarını tazmin için hareket etmiş olsunlar1617. 

                                                 
16ARSEVEN, a.g.e., s. 163. 
17Türk Ticaret Kanunu’nun tamir tutarlarında indirilecek yeni - eski farkları başlığı altında 
düzenlenmiş 1199’uncu maddesine göre; eski malzeme veya parçaların yenileriyle değiştirildikleri 
takdirde, müşterek avarya tazminatı hesabında, müşterek avarya olarak ödenmesi kabul edilen tamir 
tutarlarından yeni ve eski farklarının, Kanunun 1191’inci (müşterek avaryadan sayılan muvakkat tamir 
masraflarından yeni ve eski farkı indirilemez) maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 
aşağıdaki hükümlere göre indirileceği ifade edilmiştir. 

- Esas itibarıyla indirmeler geminin yaşına göre hesap edilmektedir. Geminin; ilk defa 
gemi siciline kaydolduğu tarihten, kazanın gerçekleştiği tarihe kadar geçen süre 
geminin yaşını göstermektedir. Ancak, kumanya ve demirbaş eşya, izolasyon 
tertibatı, kurtarma sandalları ve benzerleri ciro (gyro) puslası tertibatı, telsiz aletleri, 
istikamet gösteren aletler ile iskandil aletleri ve benzerlerinde ve makine ve 
kazanlarda indirme, ilgili eşyanın kendi yaşına göre yapılmaktadır. 

- Kullanılmamış olan kumanya, istihlak maddeleri ve aletler hakkında hiçbir indirme 
yapılmamaktadır. 

- İndirme yeni malzeme ve parçaların değeri üzerinden yapılmaktadır ve bu değere 
işçilik ve yerleştirme masrafları da dahil edilmektedir. 

- Kızak ve havuz ücretleri ile geminin yer değiştirme masrafları, tam olarak kabul 
olunmaktadır. 

- Kazaya takaddüm eden altı ay zarfında boyanmış ise karinayı temizleme ve boyama 
masrafları da hesaba dahil edilmektedir. 

A) Bir yaşına kadar bütün tamir masrafları tam olarak kabul edilmektedir. Ancak karinayı kazıma, 
temizleme, boyama ve ziftleme masraflarından üçte biri indirilmektedir. 
B) Bir yaşından üç yaşına kadar olan gemilerde: Karinayı kazıma, temizleme ve boyama 
masraflarından (A) bendine göre indirme yapılmaktadır. 
Zincir ve madeni teller hariç olmak üzere yelkenler, teçhizat, halatlar, ipler, ambar kapakları, palamar, 
örtüler, muşambalar, kumanya ve istihlak maddeleri ve boya bedellerinden üçte bir indirilmektedir. 
Ambarın iç döşemeleri, tahta direkleri ve sırıkları ve sandalları dahil; teknenin ahşap kısımları, 
mobilya, mefruşat, tabak, çanak takımları, madeni ve cam eşya, teller ve madeni palamar, ciro (gyro) 
puslası tertibatı, telsiz telgraf aletleri, istikamet tayin eden aletler, akis yoluyla iskandil ve benzeri 
cihazlar, çapa zinciri ve zincirler, izolasyon tertibatı, yardımcı makineler, dümen cihazları ve 
teferruatı, maçuna, vinç ve elektrik makineleri ve teferruatı (Elektrik tahrik makineleri hariç) değerleri 
üzerinden altıda bir indirilmektedir. Kanun maddesine göre diğer tamirler tam bedelleriyle kabul 
olunmaktadır. 
Ahşap ve muhtelit teknelerde madeni kaplamalar da ise düzenleme: 
Gemiden çıkarılan madeni kaplamaların gayrı safi ağırlığına müsavi bir miktarın bedelinden hurdanın 
satış tutarı düşürülmekte ve bakiye meblağ tam olarak kabul edilmektedir. Yeni kaplamalar yapmak 
için kullanılan çiviler, keçe ve işçilik üçte bir indirime tabidirler. 
C) Üç yaşından altı yaşına kadar: İndirme yukarıdaki (B) bendine uygun olarak yapılmaktadır. Ancak, 
ambarın iç döşemeleri dahil teknenin tahta kısımlarından, ahşap direk, sırık ve sandallardan, mobilya 
ve mefruşattan üçte bir direk ve sırıkların demir kısımlarıyla (Kazanlar ve teferruatı dahil) bütün 
makinelerden altıda bir indirilmektedir. 
D) Altı yaşından on yaşına kadar olan gemilerde: İndirme (C) bendine göre yapılmaktadır. Ancak, 
bütün teçhizatın, ip ve halatların, iskota ve palamarların, direk ve sırıkların demir kısımlarının, ciro 
(gyro) pusla tertibatının, telsiz telgraf aletlerinin, istikamet gösteren cihazlarla akis yoluyla iskandil 
cihazları ve benzerlerinin, izolasyon tesisatının, yardımcı makineler, dümen cihazları, maçuna, vinç ve 
teferruatı ile (Kazanlar ve teferruatı dahil) sair bütün makinelerin bedellerinden üçte bir 
indirilmektedir. 
E) On yaşından on beş yaşına kadar olan gemilerde: Bütün yenilemelerden üçte bir indirme 
yapılmaktadır. Ancak, teknenin demir aksamı ile çimento işleri ve çapa zincirlerinden altıda bir 
indirilmektedir. Çapaların ise tam bedelle hesaba alınacağı belirtilmektedir. 
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İkinci bölüm ile ilgili son olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 1197’nci 

maddesinde yer alan; alacaklı masaya, müşterek avarya olarak kabul olunamayacak 

hasarlar konusuna değinmekte fayda görülmektedir. 

 

Söz konusu maddeye göre aşağıda sıralanan hususlara gelen zararlar alacaklı 

masaya dahil edilmemektedir: 

 

1. Mutad ticari teamüllere uygun şekilde taşınmış olmayan mallar; 

 

2. Taşıyanın acentesinin veya sair temsilcisinin haberi olmaksızın veya yükleme 

sırasında bile bile yanlış beyanla yükletilmiş mallar; şu kadar ki, bu gibi 

mallar kurtarılmış olursa müşterek avarya borcuna iştirak ederler.  

 

Yükleme sırasında hakiki değerlerinden aşağı bir değer bildirmek suretiyle 

yükletilen mallara arız olacak zarar ve kayıplar, bildirilen değer üzerinden 

tazmin olunursa da müşterek avarya borcuna hakiki değerleri üzerinden girer. 

 

3. Kaptana usulüne göre bildirilmemiş olan kıymetli eşya, sanat eserleri ve 

kıymetli evrak. 

 

Üçüncü bölüm olan borçlu masada; gemi, yük ve navlundan kurtulanların 

yolculuk sonundaki değerleri ile bunlara eklenen bütün müşterek avarya zararları 

gösterilmektedir. Gemi, yük ve navlundan her birine gelen zarar ve yolculuk 

sonundaki kurtulan kısmının değeri birbirine eklenerek hesaplama yapılmaktadır18.  

 

Ancak burada, müşterek avaryadan sonra gemi tamir edilmiş veya gemiye 

ilaveler yapılmışsa, bunlar müşterek avarya hareketine iştirak etmedikleri için 

geminin değerinden indirilmektedir19. 

 
                                                                                                                                          
F) On beş yaşından sonra: Bütün yenilemelerden üçte bir indirime gidilmektedir. Ancak, çapa 
zincirleri altıda bir indirilmektedir. Çapalar ise tam bedelle hesap edilmektedir. 
18KENDER,  a.g.e., s. 18. 
19KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 196. 
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Söz konusu üçüncü bölüm, Türk Ticaret Kanunu’nun 1203 ve 1206’ncı 

maddeleri arasında düzenlenmiştir.  

 

1203’üncü maddede; garameye iştirak borcu ana başlığı altında, müşterek 

avarya paylaşımına ilişkin katılım değerlerinin tespitinde, genel esaslar 

düzenlemiştir. Buna göre; müşterek avaryaya kabul olunan zararların tamamı; gemi, 

yük ve navlun arasında gemi ve yükün değerleri ve navlunun miktarı ile uygun 

olarak pay edilmektedir.  

 

Müşterek avaryaya iştirak borcu, yukarıda yazılı hususların yolculuğun 

sonundaki hakiki saf değerlerine, önceden dahil edilmiş olmadıkça feda olunan 

şeyler için kabul olunan müşterek avarya tazminatı ilave olunmak suretiyle tespit 

olunmaktadır. 

 

Geminin ve yükün, müşterek avarya hareketi anında tamamıyla zıyaa 

uğramaları halinde; navluna hak kazanmak üzere ödenmelerine veya yapılmalarına 

gerek kalmayacak olup da, müşterek avaryadan sayılmayan gemi adamları ücretleri 

ile masraflar, donatanın rizikoya uğrayan yük ve yolcu navlunlarından 

indirilmektedir. 

 

Garameye iştirak eden şeyler için, müşterek avarya hareketinden sonra 

yapılmış olan ve müşterek avaryaya kabul edilmiş olmayan masraflar da bunların 

iştirak değerlerinden indirilmektedir. Yolcuların bagajları ile konişmentoya 

bağlanmamış olan kişisel eşyaları müşterek avaryaya iştirak etmektedir. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1204’üncü maddesine göre ise; müşterek avarya 

hesaplaşması sonucunda gemi ve navluna düşen garame borçları için, alacaklıların 

gemi üzerinden gemi alacaklısı hakkına sahip olacakları düzenlenmiştir.  

 

Yüke düşen garame borçları için alacaklılar müşterek avarya hareketi 

sonucunda kurtarılan yük üzerinde, yük alacaklısı hakkına sahip olmakla birlikte; 

gemi alacaklısı hakkı gemiyi iktisap eden herkese karşı ileri sürülebilmekte; yük 
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alacaklısı hakkı ise, yük teslim edildikten sonra yük üzerindeki zilyedliği iyiniyetle 

kazanmış olan üçüncü sahsa karşı ileri sürülememektedir20. 

 

Son bölüm olan dördüncü bölümde ise, alacaklı ile borç arasındaki farkın 

tutarı, başka bir ifadeyle garame oranı saptanmaktadır. Paylaştırma oranı; borçlu 

masa tutarının, alacaklı masa tutarına bölünmesi yöntemiyle elde edilmektedir21.  

 

Garame oranının bulunması ile beraber; her ilgili kişinin, müşterek avarya 

kapsamında ne kadar alacaklı ve ne kadar borçlu olduğu net bir biçimde 

gösterilmektedir. 

 

Dispeç giderleri Türkiye ve diğer bazı ülkelerin uygulamasında alacaklı 

masaya ithal edilmektedir22. Dispeççi raporunun tasdiki, Türk Ticaret Kanunu’nun 

1210’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bütün ilgililer tarafından 

istenebilmektedir.  

 

Ayrıca teknik bilirkişi tarafından, dispeç raporundaki hususi avarya zararları 

ile müşterek avarya zararlarının ayıklanması gerekmekte olup, hususi avarya 

zararlarının müşterek avarya meydanında talep edilmemesi gerekmektedir23. 

                                                 
20KENDER,  a.g.e., s. 20–21. 
21KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 196. 
22AYBAY, Atilla /AYBAY, Aydın/AYBAY, Gündüz/AYBAY, Rona, Denizciler İşletmeciler ve 
Yöneticiler İçin Deniz Hukuku, Yaylım Matbaası, İstanbul, 1998, s. 771. 
23Yargıtay 11. HD E. 2002/1447, K. 2002/5320 T. 28.5.2002 kararında: “…Davacı vekili, 
müvekkilinin işletmeciliğini yaptığı M/V Western isimli yük gemisinin tüm kontrollerden geçirilip 
surveyleri yapıldıktan sonra denize ve yüke elverişli şekilde Güney Afrikanın Richards Boy 
Limanından Çanakkaleye doğru kömür taşımak üzere yola çıktığını, bu sefer sırasında 5.9.1997 
tarihinde Ceutada makine dairesinde meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle gemini tamir kabul 
etmez şekilde hasarlandığını ve Cebelitarıka oradan da varma limanı olan Çanakkaleye çekilmek 
zorunda kaldığını, düzenlenen dispeç raporuna göre, yük ilgilisi sigortacının garameye iştirak payını 
ödediğini ancak tekne-makine sigortacısı davalı x sigorta şirketinin garameye iştirak payını 
ödemediğini ileri sürerek, 26.6.1998 tarihli dispeç raporunun tasdikine karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir. Davalı gemicilik şirketi vekili, müvekkilinin gemi ve yükle ilgilisinin bulunmadığını sadece 
isminin konişmentoda yer aldığını savunarak, davanın husumet yönünden reddini istemiştir. Davalı 
taşımacılık şirketi vekili, gemideki hasarda müvekkilinin kusuru olmadığını, sigortacısının garame 
payını ödediğinden müvekkilinin sorumluluğu kalmadığını belirterek davanın reddini istemiştir. 
Davalı y sigorta şirketi vekili, dispeç raporunda yük sigortacısı için tespit edilen garameye iştirak 
payını müvekkilinin ödediğini beyan etmiştir. Davalı x sigorta şirketi vekili, dispeç raporunun sadece 
yükün gemiden veya geminin yükten olan müşterek avarya alacağı için mahkemece ilamı niteliği 
taşıyabileceğini, yük sigortacısı payına düşen miktarı ödediğinden talebin konusuz kaldığını, 
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Navlun ile ilgili düzenleme ise Türk Ticaret Kanunu’nun 1202’inci 

maddesinde “navlun hakkında” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; 

yükün zıya ve hasarından doğan navlun kayıplarının müşterek avarya yolu ile 

tazmini; navlun kaybının bir müşterek avarya hareketi neticesi olmasına yahut da 

bizzat yükün zıya veya hasarının müşterek avaryaya kabul edilmiş bulunmasına 

bağlanmaktadır. Kaybedilen gayrı safi navlundan, yapılan fedakârlık sebebiyle 

tasarruf olan masraflar indirilmektedir.  

 

                                                                                                                                          
sigortacının sorumluluğunun tespitinin dispeç raporunun tasdiki davasında değil, sigorta sözleşmesine 
dayalı olarak açılacak davada belirleneceğini bu nedenle bu davada müvekkiline husumet 
düşmeyeceğini, davacının gemiyi denize elverişsiz olarak yola çıkarması nedeniyle zarara sebebiyet 
verdiğini, donatanın bu yüzden müşterek avaryanın paylaşılmasını isteyemeyeceğini, dispeç 
raporunun eksik ve hatalı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan 
deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, itiraza uğramamış olan bir dispeç raporunun tasdik 
edilmeden de mahkemece ilamı niteliğinde olduğu, davalılar taşımacılık şirketi, y sigorta şirketi ve 
gemicilik şirketinin rapora itiraz etmedikleri, bu davalılar hakkındaki davada davacının hukuksal 
yararı bulunmadığı, yük sigortacısının garame payını ödediği, donatanın üzerinde kalan müşterek 
avarya zararı için sigortacıdan tazminat isteme hakkının sigorta sözleşmesinden kaynaklandığını, 
dispeç raporunda donatanla tekne sigortacısı arasındaki uyuşmazlığın çözüme kavuşturulamayacağı, 
TTK.1394’üncü maddeye göre sigortacının müşterek avarya zararını sigortalamadığı bu konuda ayrı 
bir eda davası açılması gerektiği bu nedenle davalı x sigorta şirketiyle husumet yönetilemeyeceği 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Mahkemece, 
davacı bilirkişilerden Prof.Dr. Ergon Çetingil ile Prof.Dr. Reşat Baykal birlikte, Av. Oktay Karaaslan 
ise, farklı görüşte olduklarını açıklayacak düşünce bildirmişlerdir. Prof.Dr. Ergon Çetingil, makine 
dairesinde patlama ve yangından dolayı meydana gelen zararların yolculukla ilgililer arasında 
paylaşılmayan hususi avarya teşkil edeceğini, müşterek avarya ilanı üzerine yük sigortacısının garame 
borcunu ödediğini, davacı donatanın dispeci raporunun tasdiki ile ilgili herhangi bir menfaatinin 
bulunmadığını, dispeççi raporu ile donatanla tekne sigortacısı arasında uyuşmazlığın çözüme 
kavuşturulmasının sözkonusu olmadığını, raporun tasdiki isteminin kabulüne imkan kalmadığını, bu 
nedenle davalı sigorta vekilinin itirazının değerlendirilmesine gerek duymadıklarını açıklamıştır. 
Farklı görüş başlığı altında bilirkişi Av. Oktay Karaaslan ise, ihtilafın TTK’nun 1393–1396 maddeleri 
hükümleri nazara alınarak çözümlenmesi gerektiğini, olayın özelliğine göre, kusur avarya ve müşterek 
avarya masraflarının tefrik edilmesi ve geminin denize elverişli olup olmadiginin tespitinin 
gerektiğini, sigortacının ödeme mükellefiyetinin sadece sigortalısına düşecek, şayet varsa müşterek 
avarya garame borcuna şamil olacağı, hususi avarya hasar ve zararına şamil olmayacağını, bunun tabi 
neticesinin de, sigortacıdan bu kişinin istemin taraflar arasındaki sigorta akdi çerçevesinde 
sigortacıdan müşterek avaryadan ayrı olarak müstakilen isteneceği açıklandıktan sonra, dispeç 
raporunun mahkemeden tasdikinin ilgililer bu arada sigortacılarında da isteyebileceğini TTK’nun 
1210/1. maddesinin belirttiğini, yukarıdaki görüşü kaydıyla, sigortacının dispeç tasdikiyle ilgili 
olduğu bir kere daha kanunla teyit edilmiş olduğunu vurgulayarak olaydaki müşterek zararlar ile 
hususi avarya zararlarının ayıklanması, bunun teknik bilirkişi tarafından yapılması gerektiği, sonuç 
olarak da hususi avarya zararların müşterek avarya meyanında talep edilemeyeceği açıklanmıştır.” Bu 
bağlamda, deniz kazası sonucu tamir kabul etmez şekilde hasarlanan geminin sigortacısına karşı 
açılan tazminat davasında mahkemece, dispeççi raporunun tasdikinin reddi görüşü ile dispeççi 
raporunun tasdikini TTK.1210/1 maddesi uyarınca bütün ilgililerin isteyebileceği ve teknik bilirkişi 
tarafından dispeççi raporundaki hususi avarya zararları ile müşterek avarya zararlarının ayıklanması 
gerektiği, hususi avarya zararlarının müşterek avarya meyanında talep edilemeyeceği yolundaki 
farklılaşan görüşler karşısında yeniden Deniz Ticaret Hukuku konusunda uzman olan bilirkişiler 
kurulundan görüş alınmadan hüküm verilmesi yerinde değildir. 
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Yükün hasar sonucu müşterek avaryada denize atılması24, yükün zıya 

olmasının navluna tesiri içerisinde yer almaktadır25. Taşıyanın yükün zıyaı sebebiyle 

navlun alacağını kaybettiği bazı hallerde, bunu kısmen veya tamamen başka surette 

telafi imkanı bulunmaktadır.  

 

Burada söz konusu duruma örnek vermek gerekir ise; yük, bir müşterek 

avarya olayında feda edilirse – TTK 1181’deki hal hariç – taşıyan 1072’nci madde 

uyarınca uğradığı navlun kaybından dolayı garameye iştirak edecektir 26 27. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1201’inci maddesinde hasara uğrayan malların 

satışı başlığı altında; fedakârlık neticesinde, hasara uğrayan mallar satıldığı ve 

zararın tutarı hakkında taraflarca başka esaslar kabul edilmiş olmadığı takdirde; hiç 

hasara uğramamış olduğu kabul edilmek suretiyle, malların en son boşaltma 

günündeki veya yolculuk asıl varma limanından başka bir limanda sona ermişse 

yolculuğun sona erdiği gündeki safi kıymeti ile avaryalı malların saf satış tutarı 

arasındaki fark müşterek avaryaya dahil edilerek zarar miktarını gösterileceği 

düzenlenmiştir 

 

B. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 
 

Türk Ticaret Kanun Tasarısına göre ise dispeç aşağıdaki şekilde 1278’nci 

maddede düzenlenmiştir. 

 

“(1)  Donatan gecikmeksizin dispeçi yaptırmakla yükümlüdür; bu 

yükümlülüğünü yerine getirmezse ilgililerin her birine karşı sorumlu 

olur. 

 

                                                 
24TTK 1200/3 
25ÇAĞA, Tahir / KENDER, Rayegan, Deniz Ticareti Hukuku II, On İki Levha Yayıncılık., İstanbul, 
2010, s. 224. 
26ÇAĞA/KENDER II, a.g.e., s. 227-228. 
27TTK 1072/ f .4–1202 
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  (2)  Dispeç süresinde yaptırılmazsa, sigortacıyı da içermek üzere, 

ilgililerden herhangi biri bunun yapılmasını istemeğe ve yaptırmağa 

yetkilidir. 

 

 (3)  Dispeçin yapılması istemi, olayın müşterek avarya sayılmayacağı ileri 

sürülerek dispeççi tarafından reddedilirse, dispeçin yapılmasının 

gerekip gerekmediğine, sigortacıyı da içermek üzere, ilgililerden 

herhangi birinin başvurması üzerine 1279’uncu maddede yazılı 

yerdeki mahkemece karar verilir. Mahkeme dosya üzerinde veya 

sigortacı da dâhil olmak üzere ilgilileri dinleyerek bu hususta karar 

verir. Bu hâlde basit muhakeme usulü uygulanır.”  

 

 Burada yapılan değişiklikte; kaptan yerine donatanın, dispeçi yaptırmakla 

yükümlü olduğu görülmektedir. 

 

 Tasarının 1279’uncu maddesinde ise; yürürlükte bulunan Kanunun 

1207’nci maddesinde kullanılmış olan kelimelerde, sadece  güncelleştirme yoluna 

gidilmiş başka bir değişiklikte bulunulmamıştır. 

 

 1279’uncu madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir 

  

 “Zararın belirlenmesi ve paylaştırılması varma yerinde, eğer buraya 

varılmazsa yolculuğun bittiği limanda yapılır.”  

 

 Ayrıca dispeççiyi düzenleyen 1280’inci maddede ise, hükümetçe tayin 

edilmiş olan dispeççiler ibaresi kaldırılmış ve aşağıda yer alan madde metninde de 

görüldüğü üzere ilgililerin oybirliğiyle atayacakları bir veya birden fazla dispeççi 

tarafından yapılacağı ibaresi getirilmiştir. 
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1280’inci madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 

“ 

1. Dispeç, ilgililerin oybirliğiyle atayacakları bir veya birden fazla dispeççi 

tarafından yapılır. Oybirliği sağlanamazsa, dispeççiyi veya dispeççileri, 

dispeçin yapılacağı yer mahkemesi atar. 

 

2. İlgililerden her biri dispeçin yapılması için gereken ve elinde bulunan 

belgeleri, özellikle çarter partileri, konişmento ve faturaları, dispeççiye 

vermekle yükümlüdür. 

 

3. Dispeççinin istemi üzerine mahkeme, ellerinde bulunan ve kanunen ibrazla 

yükümlü oldukları belgeleri dispeççiye teslim etmelerini, onları elinde 

bulunduranlara emreder. 

 

4. Dispeççi, ilgililerin dispeçi incelemelerine izin ve istemleri üzerine 

giderlerini üstlenmek şartıyla, bir örnek vermekle yükümlüdür.” 

 

Dispeççinin avarya zararına ait bir bölüştürme planı hazırlamaktan ibaret 

fonksiyonu hukuki niteliği bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

275’inci ve devamı maddeleri hükümlerine göre vazife gören bilirkişininkine 

benzemekte ise de, daha çok Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 516’ncı ve 

devamı maddelerinde düzenlenmiş olan tahkim işi niteliğindedir28. Uygulamada, 

dispeç raporunu hazırlayacak dispeççilerin seçimi usulünün, konişmentolara konulan 

özel hükümlerle düzenlendiği görülmektedir.  

 

Özellikle müşterek avarya alanında, tahkim yoluna gidilmesi halinde dispeç, 

hakem-dispeççileri tarafından hazırlanır ve böylece hakem-dispeççi kararları hakem 

kararları niteliğinde kabul edilir ve temyiz yoluna başvurulması halinde Yargıtay 

tarafından bozulabilir29 

                                                 
28İZVEREN a.g.e., s. 223. 
29ALGANTÜRK LIGHT, Didem, Deniz Hukuku Ders Notları, Tüdev Yayınları, İstanbul, 2002 s. 
91. 
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Ayrıca burada Türk Ticaret Kanunu tasarısı ile ilgili önemli bir hususu 

belirtmek gerekir. Tasarının 1274’üncü maddesinde, Türk Ticaret Kanunu’nda yer 

almayan müşterek avaryanın şahsi borçlarını belirleyen bir hüküm getirilmektedir. 

Bu madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 

 

“(1)  Müşterek avarya garame paylarının kişisel borçluları, garameye 

girecek olan geminin müşterek avarya hareketinin meydana geldiği 

andaki donatanı, navlunun boşaltma tarihindeki alacaklısı ve diğer 

eşyanın boşaltma tarihindeki malikidir. 

 

(2)  Garameye girecek eşyanın gönderileni, eşyayı teslim alırken bunlara 

bir garame payı düşmüş olduğunu biliyor ise, bu pay için eşya teslim 

edilmiş olmasaydı o eşyanın paraya çevrilmesi halinde garame payı 

ne oranda ödenecek idiyse o oranda eşyanın teslim zamanındaki 

değerine kadar kişisel olarak sorumludur.” 

 

Yukarıda yer alan tasarı maddesinin gerekçesinde; böyle bir düzenlemenin 

getirilmesindeki amacın uygulamada ortaya çıkan ihtilafları sonuçlandırmaya yönelik 

olduğu belirtilmektedir. Ancak bu hüküm olmasa dahi müşterek avarya kurumunun 

niteliği gereği aynı sonuca varmak mümkündür30.  

 

Dispeçin yapılmasında takip edilen usul, tahkim prosedürüne benzemektedir. 

Tahkim usulünde olduğu gibi; delillerin toplanmasında ilgililerden her biri dispeçin 

yapılması için lüzumlu ve elinde bulunan çarter parti, konişmento ve fatura gibi 

bütün belgeleri dispeççiye ibraz etmeye Türk Ticaret Kanunu’nun 1208’inci 

maddesinin 2’nci fıkrası gereğince mecburdur31. 

 

Dispeç raporu bir mahkeme kararı niteliğinde değildir. Nitekim rapora karşı 

tarafların itiraz hakkı bulunmaktadır. 
                                                 
30ALGANTÜRK LIGHT, Didem, TTK Tasarısı’nın Deniz Ticareti Başlıklı Beşinci Kitabı İle 
Getirilen Düzenlemeler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5, Sayı:10, Güz 
2006/2, s. 139. 
31İZVEREN, a.g.e., s. 223. 
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C. York-Anvers Kuralları 2004  
 

Paylaştırma masrafları arasında Türk Ticaret Kanunu’na alınmamasına 

rağmen York-Anvers Kurallarında yer alan bir husus bulunmaktadır. Söz konusu 

husus Kural XXI’de yer alan ve müşterek avarya kabul edilen zararlar için faiz 

başlığı altında düzenlenmiştir.  

 

Bu kural aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 

 

“ 

a. Müşterek avaryada dispeç işleminin yayınlanması tarihinden üç ay sonraya 

kadar müşterek avaryadaki harcama, fedakârlık ve katılımlara faiz yürütülür. 

Garamaye iştirakle ilgililerin hesaba yapmış oldukları ödemeler veya 

müşterek avarya mevcudundan çektikleri paralara da faiz yürütülecektir. 

 

b. Her yıl CMI Genel Kurulu’nda, uygulanacak faiz oranı kararlaştırılacaktır. 

Bu oran, gelecek takvim yılı içerisinde tahakkuk etmiş faiz hesaplaması için 

kullanılacaktır.” 

 

Söz konusu kural gereğince dispecin tamamlanmasından sonra herkes zararın 

kendi payına düşen kısmına katlanacaktır.  

 

Malları ziya uğramayan şahıs, teminat göstermek suretiyle hemen malını 

alacak ve ondan faydalanmakla beraber; mal zıyaa uğrayan şahıs müşterek avaryadan 

alacağını dispeç kesinleştikten sonra alacak, malından ve değerinden 

faydalanamamış olacaktır32. Bu nedenden ötürü böyle bir Kural getirilmiştir. 

 

                                                 
32ARSEVEN, a.g.e., s. 165. 
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Ayrıca Kural’da da yer aldığı üzere her yıl CMI Genel Kurulu’nda, 

uygulanacak faiz oranı kararlaştırılacaktır. Bu oran, gelecek takvim yılı içerisinde 

tahakkuk etmiş faiz hesaplaması için kullanılacaktır33. 

 

York-Anvers Kuralları’nda, Türk Ticaret Kanunu’nda 1207’inci maddesinde 

yer alan dispeççin yapılacağı yer düzenlemesi ile ilgili Kural G aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir. 

“ 

1. Müşterek avarya zarar ve katılımına ilişkin paylaştırma, yolculuğun 

sona erdiği yer ve zamandaki değerler esas alınarak yapılacaktır. 

 

2. Bu kural, dispeçin yapılacağı yerin belirlenmesini etkilemeyecektir. 

 

3. Bir gemi, Kural X ve XI uyarınca, müşterek avarya kabul edilebilecek 

bir durumda herhangi bir liman veya yerde bulunduğunda ve yükün 

tamamı veya bir kısmı diğer vasıtalarla varma yerine gönderildiğinde, 

yükle ilgililer mümkün olduğu kadar, ihbar edilmek şartıyla, müşterek 

avaryaya ilişkin haklar ve yükümlülükleri sanki böyle bir gönderme 

yapılmamış ve deniz sergüzeşti önceki gemiyle devam edilmiş gibi, 

navlun sözleşme şartları uygulanacak hukuka uygun olduğu ölçüde 

devam edecektir. 

 

4. Bu Kuralın 3. paragrafının uygulanmasıyla ortaya çıkan yüke ait 

müşterek avarya katılma payı, yük sahibi tarafından kendi hesabına 

gönderilmiş olsaydı gerçekleşecek masrafı aşamayacaktır.”  

 

Daha önce de açıklandığı üzere, York-Anvers Kurallarının uygulanıp 

uygulanmayacağına taraflar aralarında yapacakları sözleşmede karar vermektedirler. 

Bu bağlamda dispeçin yapılacağı yerin tayini Kural G uyarınca taraflara 

                                                 
33ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 275. 
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bırakılmıştır. Müşterek avarya paylaşımında yer alacak değerlerin “hangi an ve 

yerdeki” 34  değerlerine göre tespit edilecektir. 

 

Türk Ticaret Kanununda benzer bir hükmü bulunmayan York-Anvers 

Kuralları Kural E’ye göre; 

 

“1. Zarar veya masrafın müşterek avarya olduğunu ispat yükü, bunu iddia 

eden tarafa aittir. 

  

2. Müşterek avarya talebinde bulunan bütün taraflar, müşterek deniz 

sergüzeştinin sona ermesinden itibaren 12 ay içinde paylaştırma 

gerektiren zarar ve masrafları dispeççiye yazılı olarak bildirecektir. 

  

3. Böyle bir bildirimde bulunulmaz veya bildirimden sonraki 12 ay 

içinde bildirimde bulundukları iddialarını destekler nitelikte deliller 

sunulmaz veya ilgili tarafa düşen paylaştırma miktarı bildirilmez ise, 

dispeççi, paylaştırmanın veya katılımın kapsamını, kendisine bildirilen 

verilere dayanarak serbestçe takdir hakkına sahip olacaktır ki, bu 

takdirde ancak açıkça yanlış olduğunda itiraz edilebilecektir.” 

 

Bu kurala göre, zarar ve masrafın müşterek avarya kapsamında olduğunu 

iddia eden tarafın bunu ispat etme ve iddiasını dayandırdığı bütün delilleri dispeççiye 

verme yükümlülüğü altında olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, uygulamada 

donatan kendi dispeççisini atamaktadır35. Dispeççi kaza ile ilgili bütün delilleri 

araştırır ve toplar, müşterek avarya talebine ilişkin meydana gelen masrafları belirler 

ve savunmaları inceledikten sonra kararını verir. 

 

Dispeç raporunun ikinci bölümü York-Anvers Kuralları Kural XVIII’de 

düzenlenmiştir.  Gemi hasarı başlığı altında düzenlenmiş olan madde aşağıdaki 

şekildedir: 

                                                 
34ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 141. 
35ALGANTURK LIGHT, a.g.e., s. 125. 



 57

 “Müşterek avarya hareketi sonucunda gemiye, makine ve/veya donanımına 

gelebilecek zarar ve hasar aşağıdaki hallerde müşterek avarya olarak kabul 

edilecektir. 

 

(a). Eğer tamir yapılmış veya yeni parçalar takılmışsa, tamir bedeli, tamir ve 

yenilemenin makul gerçek giderinden Kural XIII gereğince yeni-eski farkının 

indirilmesiyle ortaya çıkan miktardır. 

  

 (b) . Tamir yapılmamış veya yeni parçalar takılmamış ise, tazminat miktarı 

tamir gereklerinin tahmini değerini aşmamak üzere, böyle bir zıya veya hasarın 

sebep olduğu makul bir değerden düşme bedelidir. Ancak geminin gerçek tam zıyaı 

veya tamir bedelinin, geminin değerini aşacağının anlaşılması halind,e müşterek 

avaryaya kabulü gereken miktar, geminin takdir edilen sağlam durumundaki gerçek 

deeğrinden müşterek avarya sayılmayan hasarlarla ilgili tamir giderlerinin tahmini 

bedeli indirildikten sonra kalan meblağ ile hasarlı durumdaki değeri arasındaki 

farktan ibarettir.” 

 

Söz konusu düzenlemeye göre; yolculuk sırasında meydana gelen kaza veya 

fedakârlık sonucu geminin uğradığı hasarı, yolculuğun selametle devamının 

sağlanması amacıyla, bir barıma limanına girerek tamir etmesi halinde; bu limanda 

makul surette yapılan gerçek tamir masrafı, müşterek avarya olarak kabul 

edilmektedir36. 

 

Ayrıca burada belirtmek gerekir ki; müşterek avarya zararlarının tespiti ve 

takdiri için yapılan masraflar da müşterek avarya kapsamı içerisine dahil 

edilmektedir.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan 1199’uncu madde York-Anvers 

Kurallarının XIII kuralına kısmen uygun düzenlenmiştir. Kısmen uygun kelimesini 

                                                 
36ALGANTURK LIGHT, a.g.e., s. 262. 
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kullanmamızdaki neden Kanunumuzda yer alan maddenin eski tip gemilere ilişkin 

bir düzenleme olmasından dolayıdır.  

 

Oysa XIII numaralı kuralı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 

“ 

a. Müşterek avaryadan kabul edilen tamir masrafları, eski malzeme veya 

parçalarının yerine yenileri ile değiştirilmesi durumunda, yeni eski farkın 

indirilmesi söz konusu olmaz. Meğerki gemi on beş yaşından büyük olsun, bu 

durumda üçte bir oranında indirim yapılacaktır. Bu indirimler, geminin 

inşasının tamamlandığı Aralık ayının otuzbirinden müşterek avarya 

hareketinin meydana geldiği tarihe kadar geçen süre, geminin yaşı olarak 

kabul edilip indirimler ona göre düzenlenecektir. Ancak yalıtım kaplamaları, 

kurtarma sandalları ve benzeri botlar, haberleşme ve seyir cihazları, makine 

ve kazanlar için yapılacak olan indirimler; söz konusu parçanın yaşı dikkate 

alınarak yapılacaktır. 

 

b. İndirimler yalnız yeni alet veya parçaların monte edilir haldeki üzerinden 

yapılacaktır. Kumanya, demir ve zincirler hakkında indirim 

uygulanmayacaktır. Havuzlama ve kızaklama ücretleri ile geminin yer 

değiştirme masrafları tam olarak kabul edilecektir. 

 

c. Geminin karinasinin temizlenmesi, boyanması veya kaplanması masrafları 

müşterek avarya olarak kabul edilmez, meğerki boyama ve kaplama müşterek 

avaryanınn meydana geldiği tarihinden önceki 12 ay içinde yapılmış olsun. 

Eğer 12 ay içinde yapılmış ise, bu masrafların yarısı müşterek avarya kabul 

edilir.” 

 

Buradaki amaç, müşterek deniz sergüzeşti taraflarının kar sağlamaksızın 

zararlarının paylaştırılması ve bu sebeple geminin, eski alet ve parçaların yenileri ile 
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değiştirilmesi halinde geminin değerinin yükselmesi ihtimalinin göz önüne alınarak, 

yapılan tamirlerden yeni-eski indiriminin sağlanmasıdır37. 

 

Daha önce Kanun kapsamında belirtmiş olduğumuz 1197’nci maddenin 

birinci bendinde bahsedilenler çalışmamızın önceki bölümlerinde değinmiş 

olduğumuz York-Anvers Kurallarının I ve II numaralı Kurallarından alınmış olmakla 

beraber ticari teamüllere uygun olarak taşınmayan mallara gelen zararlar müşterek 

avarya kapsamına dahil edilmemektedir. 

 

İkinci bentte esas alınan hususlar ise, York-Anvers Kurallarından XIX 

numaralı Kurala uygun olarak düzenlenmiştir. Bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş 

yükler başlığı altında düzenlenmiş olan XIX numaralı Kural aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir; 

 

“ 

a. Donatan veya acentesinin haberi olmaksızın yükleme limanında gemiye 

yüklenmiş olan veya yükleme sırasında kasıtlı olarak yanlış bildirilmiş yüke 

gelen hasar ve zarar müşterek avarya olarak kabul edilemeyecektir. Ancak bu 

yükler kurtarılmış olurlarsa paylaşmaya katılırlar. 

 

b. Yükleme esnasında kıymeti gerçek değerinden düşük olarak bildirilmiş 

yükler, bildirilen değere göre tazminat alır, paylaştırmaya gerçek değer 

üzerinden katılırlar.” 

 

Bu bağlamda, donatanın veya acentesinin haberi olmadan yüklenen malların 

uğradığı hasar ve zarar müşterek avarya kapsamına kabul edilmemektedir. 

 

Dispeç raporunun üçüncü bölümünü düzenleyen 1203’üncü madde York-

Anvers Kurallarında katılım değerleri başlığı altında Kural XVII’de düzenlenmiştir. 

Buna göre; 

                                                 
37ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 234. 
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“a.(i)  Mal varlıkları, müşterek avaryaya yolculuk sonundaki gerçek net 

değerleri üzerinden katılacaklardır. Ancak yükün değeri alıcıya 

verilen ticari fatura ile ya da böyle bir fatura yoksa yükleme 

sırasındaki değerine göre saptanacak boşaltma zamanındaki değeriyle 

katılacaktır. 

 

(ii)  Yükün değerine, sigorta değeri ile yükün ilgililer dışındaki 

menfaatlerin riskinde olduğu sürece navlun dahil olmak üzere 

boşaltma zamanında veya daha önce yükün maruz kaldığı zarar veya 

hasar indirilmek suretiyle hesaplanacaktır. 

 

(iii)  Gemiye değer biçilirken, geminin gemi adamları ile birlikte 

kiralanması (demise çarter) ya da zaman çarteri sözleşmesinin olumlu 

ya da olumsuz etkisine bakılmayacaktır. 

 

b. Bu değerlere, daha önce eklenmemişse, fedakarlığa katılan malvarlıkları 

için müşterek avarya katılım miktarı eklenecektir. Geminin ve yükün müşterek 

avarya hareketi tarihinde tamamen hasara uğramış olması halinde, navlunun 

kazanılması için giderler yapılmasına ve gemi adamlarının ücretlerinin 

ödenmesine gerek olmayacak ve müşterek avarya kabul edilmeyecek 

rizikodaki navlun ve bilet ücretinden indirim yapılacaktır. 1989 Milletlerarası 

Kurtarma Konvansiyonun 14. maddesi veya aynı esasa dayanan benzer diğer 

maddeler gereği özel tazminata hak kazanılması sonucunda gemiye giden 

masraflar dışında kalmak şartıyla müşterek avarya hareketinden sonra 

yapılmış tüm ek giderler değerden indirilecektir. 

 

c. Kural G’nin 3. paragrafında belirtilen durumlarda, yük ve diğer 

malvarlığı, satılmış ve eksik getirilmiş olmadığı takdirde asıl varma 

limanındaki değerleri üzerinden katılımda bulunacaktır. Gemi ise, 

boşaltmanın tamamlandığı zamandaki gerçek net değeri üzerinden katkıda 

bulunacaktır. 
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d. Yük, varma limanına varılmadan satılırsa, satışın net gelirine müşterek 

avarya olarak kabul edilecek herhangi bir tutarın eklenmesiyle bulunan 

değerle girecektir. 

 

e. Posta, yolcu bagajları, şahsi eşya ve yolcu beraberindeki özel motorlu 

araçlar müşterek avarya kapsamına dahil edilmeyecektir.” 

 

Kural kapsamında; yük, gemi, navlun ve yolculuk masrafları ile posta, yolcu 

bagajları, şahsi eşya ve özel motorlu araçlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bunlarla 

beraber; mal varlıklarının, müşterek avaryaya yolculuk sonundaki gerçek değerleri 

üzerinden katılacakları belirtmiştir. 

 

1204’üncü madde York-Anvers Kurallarından nakit teminatların işleyişi 

başlığı altında düzenlenmiş olan XXII Kuralı ile uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir. 

Söz konusu numaralı kural aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 

 

 “Müşterek avaryadan, kurtarmadan veya özel yükümlülüklerden doğan yük 

sorumluluğunu teminat altına almak için nakit toplandığı hallerde, bunlar 

bekletilmeksizin, donatan veya nakit teminat yatıranların adına atanmış yetkili 

temsilcilerin her ikisinin birlikte onayladıkları bir bankada açılacak bir ortak özel 

hesaba yatırılacaktır. Yatırılan bu nakitlerin varsa faizleri ile birlikte hak 

sahiplerinin teminatı olarak, yükün kendilerine müşterek avarya, kurtarma ücretleri 

veya özel yükümlülükler karşılığı teminat olarak tutulacaktır. Bu hesaba ödemeler 

veya geri ödemeler dispeççi tarafından yazılı izin verilmek suretiyle yapılır. Bu 

teminatların yatırılması veya ödemeler veya geri ödemeler tarafın nihai 

sorumluluğunu hiçbir şekilde etkilemeyecektir.” 

 

Bu numaralı kuralda doğrudan doğruya yük ilgililerinin; müşterek avaryadan, 

kurtarmadan veya özel yükümlülüklerden doğan sorumluluğunu teminat altına alan 

bir nakdi ödemenin yapılması öngörülmektedir38.  

                                                 
38ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 278. 
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Dispeç raporunun dördüncü bölümünde yer alan 1202’inci kanun maddesi 

York-Anvers Kuralları Kural XV ile uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir. Kural XV’e 

göre; 

 

“Yükün müşterek avarya hareketi neticesi doğmuş ya da müşterek avarya 

sayılan hasar ve zararın neden olduğu navlun kaybı müşterek avarya olarak kabul 

edilecektir. 

 

Donatanın bu navlunu kazanmak için yapacağı, fakat fedakârlık sonucu 

olarak yapmadığı masraflar, kaybedilen brüt navlun ücret de esas alınarak indirimde 

değerlendirilir.” 

 

Burada ilk başta navlun kavramını kısaca açıklamakta fayda görülmektedir. 

“Navlun”, navlun veya eşya taşıma sözleşmelerinde, taşıyana belirli bir miktar yükü, 

yükleme limanında teslim aldıktan sonra kararlaştırılan boşaltma limanına kadar 

taşıması ve orada gönderilene teslim etmesi karşılığında ödemesi gereken ücret 

olarak açıklanabilmektedir39. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1201’inci maddesi, York-Anvers Kuralları XV 

numaralı kuralına paralel bir düzenleme içermektedir. Ancak Kuraldan farklı olarak, 

kanundaki düzenlemede; malların fatura değeri değil piyasa değerinin esas alınması 

gerektiği belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
39ERGUVAN, Sevgi Sunal, Deniz Yolu ile Yük Taşıma Ücreti (Navlun),  Legal Yayıncılık, İzmir, 
2007, s. 19. 



 63

II. MÜŞTEREK AVARYAYA GİREN ZARAR VE MASRAFLAR 

 

A. Türk Ticaret Kanunu 
 

Müşterek avarya tanımı çerçevesinde, bütün zarar ve masraflar değil ama 

müşterek avaryanın doğrudan doğruya neticesi olan zarar ve masraflar paylaşmaya 

girmektedir 40. 

 

Türk Ticaret Kanunu madde 1180’de, açıkça yolculuk sırasındaki ve 

sonrasındaki gecikmeden doğan41, gemiyi ve yükü ilgilendiren bütün zararların 

müşterek avarya sayılmayacağı öngörülmektedir42 43.  

 

B. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’ndaki Düzenleme 
 

Tasarıda, konu 1272’nci maddede düzenlenmiştir. Bu bağlamda, müşterek 

avarya hareketinin ancak doğrudan doğruya neticesi olan zarar ve masrafların 

müşterek avarya olarak kabul edileceği ifade edilmiştir. 

 

C. York-Anvers Kuralları 2004  
 

Yukarıda bahsettiğimiz; yolculuk sırasında ve sonrasında gecikmeden doğan, 

gemiyi ve yükü ilgilendiren zararların hususi avarya teşkil edeceği hususu, York 

Kural C’nin yorumlanmasında karşımıza çıkmaktadır. 

                                                 
40KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 188. 
41Yolculuk sırasında ve sonrasında gecikmeden doğan zararlara örnek olarak “İşsiz kalma zararlarını” 
gösterebiliriz. 
42TEKİL, (Deniz Hukukuna Giriş), a.g.e., s. 114. 
43 HGK’nın 7.6.1963 tarih ve T.29/23 sayılı kararı uyarınca; “Geminin eski olması sebebiyle uzun 
yola tahammülünün olmaması, hareket ve manevrasını sağlayan makine ve aksamında bu yüzden 
arıza meydana gelerek, açık denizde kumandaya cevap veremez bir halde kalması sonucu ortaya çıkan 
masraflar küçük avaryaya girer. Ancak kumandaya cevap veremez halde kalan gemiyi ve yükü tehdit 
eden müşterek bir tehlikenin ortaya çıkması halinde müşterek selamet namına yapılan fevkalade 
masraflar büyük avarya masrafı sayılır. Bu bakımdan, küçük avarya sayılan arızanın yarattığı masrafı 
bu ikinci halde gösterilen masraflardan hariç bırakılması gerekir.”, MOROĞLU/KENDİGELEN, 
Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Beta Yayınları, İstanbul, 2004, s. 890. 
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“KURAL C 

 

1. Müşterek avarya hareketinin ancak doğrudan sonucu olan zarar, hasar ve 

masraflar müşterek avarya olarak kabul edilecektir. 

 

2. Çevre zararı veya müşterek deniz sergüzeştine katılmış malvarlığından 

kirletici maddenin sızması veya bırakılması sonucu maruz kalınan zarar, 

hasar ve masraflar hiçbir halde müşterek avarya paylaşımına 

katılmayacaktır. 

 

3. Yolculuk sırasında veya sonrasında meydana gelen sürastarya, pazar kaybı 

ve gecikme nedeniyle uğranılan zarar veya hasar veya masraflar ile diğer 

dolaylı zararlar müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir.” 

 

Sadece Kural C kapsamında yer alan “müşterek avarya hareketinin doğrudan 

sonucu olan zarar, hasar ve masraflar”44 müşterek avarya olarak sayılacaktır. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken husus, 2. ve 3. paragrafla birlikte getirilmiş olan 

istisnalardır.  

 

Kural C de 1994 yılında, York-Anvers Kuralları 1994 ile birlikte bazı 

değişiklikler meydana gelmiştir. Bu kurala ikinci fıkra ilave edilmek suretiyle 

çevreye verilen zararlar ile ilgili olarak bir hüküm oluşturulmuştur. 

 

Yapılan söz konusu değişiklik ile birlikte; müşterek avarya eylemi sonucunda 

meydana gelen kirlenme, müşterek avarya kapsamına dahil edilmektedir. Başka bir 

ifadeyle müşterek deniz sergüzeştine tabi yani müşterek deniz sergüzeştine katılmış 

malvarlığından sızan veya bırakılan maddeler sonucu meydana gelen kirlenmeden 

                                                 
44 “Mc Call v. Houlder” davasında; gemi, meydana gelen hasar nedeniyle barınma limanına girmiştir. 
Ancak girilen bu barınma limanında, gemi tamir edilirken bozulabilecek yükün depolanması imkanı 
bulunamamıştır. Bu nedenden dolayı; geminin tamir edilmesi sırasında bazı yük, deniz suyuyla hasara 
uğramıştır. Bu durumda meydana gelen hasar; gemi ve yükü korumak maksadıyla yapılmış 
olduğundan, müşterek avarya olarak sayılmıştır. LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 296. 
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doğan zıya, hasar ve masraflar müşterek avarya hareketinin doğrudan bir sonucu olsa 

bile müşterek avarya kapsamına dahil edilmeyecektir. 

 

Kural C ile York-Anvers Kuralları Kural XI (d)’de yer alan çevreye 

verilebilecek zararı azaltıcı veya önleyici tedbirlerin alınması amacıyla yapılan 

masrafların, geminin ve yükün müşterek tehlikeden kurtarılmasına hizmet etmesi ve 

bu hizmet sırasında yapılmış olmasının gerekli olduğu düzenlemesi, arasında bir 

uyum bulunmaktadır. 

 

Ayrıca çalışmamızın ileriki bölümlerinde değineceğimiz York-Anvers 

Kuralları Kural IV (2)’ye 2004 yılında getirilen yeni düzenleme sayesinde, York-

Anvers Kuralları Kural C ile uyum sağlanmıştır.  

 

Kural IV (2) gereğince, çevre zararlarının önlenmesi veya azaltılması için 

yapılan masraflara ilişkin ödemeler de müşterek avarya kapsamında kabul 

edilmektedir. Çevre zararlarını önlemeye veya azaltmaya yönelik bu tedbirler gemi 

ve yükün müşterek tehlikeden kurtulmasına yönelik değildir45. 

 

Ancak, zararı durdurmaya veya azaltmaya yönelik yapılan masraflar müşterek 

avarya kapsamına dahil edilmektedir. Bu bağlamda çevreye verilen zarar ifadesi 

gemi ve geminin yükünden bırakılan veya sızan maddelerin sebep olduğu her türlü 

kayıp, zarar ve masraf olarak açıklanabilmekle beraber feda edilen malvarlığının 

değerinin müşterek avarya olarak kabul edilmesi sonucu engellenemez.  

 

Feda edilen malvarlığı petrol, kimyasal ve diğer kirletici madde niteliğinde 

olsa ve hatta bu fedakârlık çevre kirliliğine neden olsa dahi bu sonucu 

etkilemeyecektir46. 

 

Kirlenmenin ve çevre zararlarına ilişkin yukarıda açıklanan istisnanın, yorum 

kuralında veya üstün kuralda yer alması yerine, C Kuralında yer alması sağlanarak; 

                                                 
45ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 177. 
46ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 109. 
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numaralı kurallarda yer alan istisnanın genel kuraldaki ilkelerin zedelenmesini 

önlemektedir. Böylelikle; genel kuralın harfli kurallarda yer alması, bazı numaralı 

kurallarda yer alan ve avaryaya katılma imkanı veren kirlenmeden meydana gelen 

sorumluluk durumlarını etkilememiş olacaktır47. 

 

III. İKAME MASRAFLARI 

 

A. Türk Ticaret Kanunu 
 

İkame masrafı, bir müşterek avarya masrafını önlemek için, onun yerine 

yapılan bir tür masraftır48. Burada aslında müşterek avarya olmayan ve özel avarya 

tiplerinde bu nitelikte görülmeyen bir masraf bir müşterek avarya masrafı yerine 

ikame olunduğu için ikame masrafı adı verilmektedir49.  

 

Bu kuralın amacı, görüldüğü üzere taraflara menfaat sağlamaktır. Zira daha 

yüksek miktar tutacak bir müşterek avarya masrafı yerine, aynı sonucu elde etmek 

üzere daha az bir masraf ikame edilmektedir50. Yani ikame masrafından başka 

seçeneklerin bulunmaması gerekmektedir. 

 

Başka bir anlatımla; müşterek avaryada sırf ekonomi düşüncesi ile başvurulan 

önlemle ilgili masrafın, gerçekte müşterek avarya karakteri taşımasa bile, önlediği 

müşterek avarya masrafları ölçüsünde, alacaklı masaya ikame yolu ile girmesi 

olgusu karşısında, söz konusu yeni masrafı anlatmak için kullanılmaktadır51. 

 

Müşterek avaryayı tarif eden Türk Ticaret Kanunu madde 1179’un üçüncü 

fıkrası uyarınca; müşterek avaryadan sayılacak bir masrafın yapılması için göze 

alınan her fazla masraf da başka ilgili şahıslar bu fazla masraflardan faydalansalar 

                                                 
47CANER, Oğuz, “York Anvers Kurallarında Çevre Kirlenmesi ve 1994 Yılında Bu Konuda 
Yapılan Yeni Düzenlemeler”, Prof.Dr. Fahiman Tekil Anısına Armağan, İstanbul, 2003, s. 100. 
48 KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 188. 
49KENDER, a.g.e., s. 19. 
50KENDER, a.g.e., s. 19. 
51TEKİL (1986), a.g.e., s. 124.  
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bile önlenmiş olan masrafın tutarına kadar müşterek avarya garamesine kabul 

olunmaktadır. 

 

Bu itibarla ikame masraflarının müşterek avaryayı aşmaması gerekmektedir. 

Eğer masraflar söz konusu limiti aşarsa, fazla kısım, başka bir ifadeyle aşan kısım 

müşterek avaryaya dahil edilmemektedir.  

 

İkame masraflarının kabulü ile müşterek selamet yerine, müşterek menfaat 

ilkesi göz önünde bulundurulur. Çünkü müşterek avarya masrafını daha az 

miktarda başka bir masraf yaparak önlemekle, gemi ve yükün müşterek selameti 

değil, tarafların müşterek menfaatleri göz önüne alınmış olmaktadır52. Burada 

amaç, masraf tutarından tasarruf sağlamak olup, zararı bertaraf etme düşüncesi 

bulunmamaktadır. 

 

B. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 
 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1179’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 

düzenlenen ikame masrafları, Tasarının 1272’inci maddesinin ikinci fıkrasında 

aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 

“Müşterek avaryadan sayılacak bir giderin yapılmaması için göze alınan her 

fazla gider de, başka ilgililer bu fazla giderlerden faydalansalar bile, önlenmiş 

olan giderin tutarına kadar, müşterek avarya paylaşmasına (garamesine) girer.” 

 

 Bu bağlamda Tasarıda, yürülükteki kanundan farklı bir düzenleme yoluna 

gidilmemiştir. Sadece “masraf” kelimesi yerine “gider”; “şahıs” kelimesi yerine ise 

“ilgililer” kelimesi kullanılarak kelime değişikliğine gidilmiştir. 

 

 

                                                 
52KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 188. 
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C. York-Anvers Kuralları 2004  
   

İkame masrafları York-Anvers Kuralları Kural F’den alınmak suretiyle 

açıklanmıştır. Bu kural aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 

“Müşterek avarya olarak kabul edilecek bir masrafın yerine yapılacak her 

ilave masraf53, varsa diğer ilgililerce elde edilebilecek tasarrufa bakılmaksızın, 

kaçınılan müşterek avarya tutarından fazla olmamak üzere müşterek avarya kabul 

edilecektir54.” 

 

Müşterek avarya masrafını önlemek amacıyla, onun yerine yapılan masraflar 

ikame masrafı adı altında paylaşmaya dahil edilmekle beraber, müşterek avarya 

kısmını aşan oranda ikame masrafları müşterek avaryaya dahil edilmemektedir. 

Barınma limanında yapılan geçici tamirler, müşterek avarya masraflarını 

önledikleri ölçüde ikame masrafı olarak müşterek avaryaya kabul edilebilirler55 56. 

 

İkame masrafı; müşterek avarya olarak kabul edilebilecek bir başka masrafın 

yerini alan masraftır57. Bu masrafın ancak tasarruf edilen müşterek avarya 

masraflarına kadar olan miktarı müşterek avarya olarak kabul edilmektedir58. 

                                                 
53“Western Canada Steamship Co., Ltd.v. Canadian Commercial Corporation” davasında; 
Galler’den Singapur’a uçak yoluyla getirilmiş olan gemi parçasının masrafı, donatan tarafından geri 
alınmak istenmiştir. Bu masraf, denizde gerçeklesen yolculuk masrafını aşmıştır. Ancak geminin, bu 
hasarı onarması için gireceği barınma limanı masrafının daha fazla tutacağı düşünülmüştür. Bu 
bağlamda daha az harcamanın yapılmasından, bunun müşterek avarya kapsamı içerisine girmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Olayda yapılan harcamaların, normal masraf olduğu ve ekstra bir masrafta 
bulunulmadığı görüsü reddedilmiştir. LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 302. 
54Örneğin bir barınma limanında gemi tamir edilirken taşıyanın işçilere fazla mesai yaptırarak 
geminin limanda kalacağı süreyi azaltması halinde fazla mesai ücretleri ikame masrafı olarak kabul 
edilecek ve müşterek avarya kapsamında değerlendirilecek olan barınma limanı masraflarına kadar 
müşterek avaryaya dahil olacaklardır.  
Bunun gibi barınma limanında yükün gemi tamir edilene kadar bir ambarda tutulması yerine, başka 
bir gemi ile boşaltma limanına nakil edilmesi halinde de, ikinci geminin navlunu ikame masraflarına 
kadar paylaşmaya gireceklerdir. ÜLGENER, a.g.e., s. 536. 
55TEKİL (1986), a.g.e., s. 114. 
56YAK XIV/2   
57Yükün değerinin az olması fakat taşınması ve muhafazasının çok daha masraflı olması durumu 
örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda, yükün satılması ve tamirden sonra yerine ayni türden yeni 
yük alınması yoluna gidilecek olursa, yükün satılması ve yeniden alınması arasındaki fark, yükün 
boşaltılması ve depolanması masraflarından daha az miktarda olacaktır. Bu alım ve satım farkının 
ikame masrafı olarak müşterek avaryaya kabul edilmesi gerekmektedir. 
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“Makul surette yapılmayan veya katlanılmayan bir fedakarlık ve masraf için 

hiçbir halde paylaştırma yapılmayacak” şeklinde düzenlenmiş Üstün Kural ile, 

müşterek avaryaya dahil olmayı talep eden ilgili, öncelikle fedakarlık ve masrafın 

makul olarak yapılmış veya ortaya çıkmış olduğunu, diğer Kurallarda “özellikle” 

ifade edilmiş olmasa dahi ispatlamak zorundadır59. Bu açıklamadan da anlaşılacağı 

üzere, Üstün Kural’da yer alan “makul olma” şartının ikame masrafları açısından 

da ispatlanması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                          
58ARSEVEN, a.g.e., s. 58, TEKİL, a.g.e., s. 162, ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 131. 
59ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 89. 



 70

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YORK-ANVERS KURALLARI 2004 
 

Deniz taşımacılığının ortaya çıktığı ilk yıllardan beri, ortak bir deniz 

yolculuğuna atılan taraflar arasında müşterek avarya sisteminin kullanıldığı 

bilinmektedir. Bugün denizcilik tekniğinin çok gelişmiş olması dahi müşterek 

avarya kurumunun uygulanmasına engel olamamıştır. 

 

Diğer yandan müşterek avarya sistemi, ana prensipleri ile bütün ülkelerin 

düzenlemelerinde yer almakla beraber; detaylara dair birçok noktalarda ve zararın 

paylaşılması ile ilgili kuralların düzenlenmesinde devletlerin milli hukukları 

arasında, ihtilafların önlenmesi amacıyla, farkların ortadan kaldırılması için York-

Anvers Kuralları oluşturulmuştur. 

 

York-Anvers Kuralları belirli aralıklara değişikliğe uğrayarak, zaman içinde 

gelişerek ve günün olaylarına uyum sağlayarak günümüze kadar gelmiştir.  York-

Anvers Kurallarında değişiklikler yapılırken, yeksenaklığın kaybedilmemesi için 

bütün tarafların görüşü alınmaktadır. Böylece taraflar arasındaki birlik 

bozulmamaya çalışılmaktadır.   

 

Bu bağlamda York-Anvers Kurallarında en son, 1994 York-Anvers Kuralları 

üzerinde revizyon çalışması yapılmış ve ortaya 2004 York-Anvers Kuralları 

çıkmıştır. 

 

Çalışmamızın bundan sonraki bölümlerinde, bölüm başlığımıza uygun olarak 

York-Anvers 2004 Kuralları aşağıda belirtilen sisteme uygun olarak 

oluşturulacaktır. 

 

1. Müşterek avarya halleri York-Anvers Kuralları 2004 çerçevesinde 

incelenecek ve Türk Ticaret Kanunu arasındaki farklar belirlenecek, 
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2. York-Anvers Kuralları 2004'te yer almayan ancak Türk Ticaret 

Kanunu'nda düzenlemesi bulunan müşterek avarya halleri incelenecek 

ve 

3. York-Anvers Kuralları 1994 ve York-Anvers Kuralları 2004 arasındaki 

farklar üzerinde durulacaktır. 

 

I. MÜŞTEREK AVARYA HALLERİ 
 

Bir deniz sergüzeşti sırasında gemi, yük ve navlunun maruz kaldığı tehlikenin 

niteliğine göre, müşterek selamet için alınan tedbir ve fedakârlıkların nitelikleri de 

değişmekte ve dolayısıyla çeşitli müşterek avarya halleri ortaya çıkmaktadır. 

 

Türk Ticaret Kanunu müşterek avarya hallerini 12 başlık halinde 

düzenlemiştir. Çalışmamızın bu bölümünde müşterek avaryanın başlıca halleri 

York-Anvers Kuralları 2004 ve Türk Ticaret Kanunu ile bağlantılı olarak 

incelenmiştir. Ancak York-Anvers Kuralları 2004’te, daha önceki bölümlerde de 

belirtildiği üzere kuralların belirli aralıklarla değişikliğe uğraması nedeni ile Türk 

Ticaret Kanunu’nda yer alan müşterek avarya hallerinin hepsi yer almamaktadır. 

Bu bağlamda York-Anvers Kurallarında yer almayan bu haller iki ayrı başlık 

altında incelenecektir. 

 

York-Anvers Kurallarında müşterek avarya halleri, numaralı kurallarda 

düzenlenmiştir. Bu doğrultuda numaralı kurallar ile harfli kurallar arasında 

uygulamada hangisinin daha önce uygulanacağı ile ilgili York-Anvers Kuralları 

1950 de bir “yorum kuralı” getirilmiştir.  Bu düzenlemeye göre üstün kural ile 

numaralı kurallarda aksi öngörülmedikçe müşterek avaryanın harfli kurallar 

gereğince paylaşılacağı öngörülmüş ve böylece bir sistem oluşturulmuştur. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nda ise numaralı ve harfli kural ayrımı olmamasından 

dolayı 1179’uncu maddenin 2. fıkrasında müşterek avarya kurumunun 

uygulamasında genel şartların varlığının aranması ile beraber kanunda özel 
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müşterek avarya hallerinin varlığı durumunda bu özel maddelerin uygulanmasına 

öncelik verileceği belirtilmiş ve York-Anvers Kuralları ile aynı doğrultuda bir 

ayrıma gidilmiştir. 

 

Bu bağlamda çalışmanın bu bölümünde, York-Anvers Kuralları 2004’te yer 

alan müşterek avarya halleri incelenmiştir. 

 

A. YÜKÜN DENİZE ATILMASI1 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 
 

Yükün denize atılması müşterek avaryası York-Anvers Kuralları 2004 Kural 

I’de aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 

“Ticari geleneklere uygun bir şekilde taşınamayan yükün denize atılması 

müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir.”   

 

Denize yükün atılması en eski müşterek avarya tipidir. Roma’da Lex Rhodia 

de Jactu da dahi düzenlenmiştir2. Ayrıca, 1924 York-Anvers Kurallarından beri, 

Kural I’de hiç bir değişiklik yoluna gidilmemiştir3. 

 

Kuralda yer alan yük; navlun sözleşmesindeki yük olarak anlaşılması 

gerekmektedir. Ancak burada belirtmek gerekir ki, istisnaen bazı hallerde yük 

haricinde geminin bazı parçaları da denize atılabilmektedir4. 

 

Ayrıca, Kuralda “ticari geleneklere uygun bir şekilde taşınamayan” 

ifadesiyle anlatılmak istenen; denize yük atmanın müşterek avarya sayılabilmesi 

                                                 
1 Jettison of Cargo 
2ARSEVEN, a.g.e., s. 82. 
3LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 307. 
4ÜLGENER, a.g.e., s. 537. 



 73

için atılan yükün ticari geleneklere uygun bir şekilde taşınması gerektiği ve taşıma 

bakımından değil yer bakımından söz konusu olduğudur5.  

 

Ancak, Kuralda getirilen bu istisnai yüzünden, düzenlemenin amacını tam 

olarak belirlemekte zorluklar yaşanmaktadır. Burada yaşanan zorluk; ticari 

geleneğin ne olduğu ve kime göre belirleneceğidir6. 

 

Mahkemeler veya meslek örgütleri tarafından belirlenmiş resmi bir tanım 

bulunmamakla beraber, “gelenek” kelimesini sınırlayan veya çerçevesini çizen 

yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır. 

 

Hal böyle iken, her olayın niteliğine ayrı ayrı bakılarak karar verilmelidir. 

Ayrıca, ticaret ile uğraşan ve bu konu ile ilgili bilgi sahibi birinden genel olarak 

uygulamada olması gereken istifleme yöntemi hakkında bilgi alınmalıdır. Bu 

doğrultuda, olayda olağan dışı istifleme olup olmadığına karar verilmelidir. 

 

Yükün ticari teamüllere uygun olduğunu, yükün denize atılmasının bir 

müşterek avarya hareketi olarak yapıldığını,  zarar ile masrafın müşterek avarya 

olduğunu ispat yükü, Kural E gereğince, bunu iddia eden tarafa aittir7. 

  

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Türk Ticaret Kanunu’nda Denize Yük ve Sairenin Atılması Müşterek 

Avaryası, York-Anvers Kuralları Kural I'e uygun olarak olarak düzenlenmiştir.   

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1184’üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde düzenlenmiştir8: 

                                                 
5Örnek vermek gerekirse, güvertede taşınmaması gereken bir yük, güvertede taşınmış ise, bu 
yüklerin feda edilmesi halinde müşterek avarya bulunmamaktadır. Yük nereye istiflenmiş olursa 
olsun, böyle bir istiflemenin ticari geleneklere uygun olup olmadığı her bir olayın niteliği ayrı ayrı 
incelenmek suretiyle denize atılan yükün müşterek avarya olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar 
verilecektir (ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 233). 
6LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 310. 
7ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 233.  
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 “Gemide mutad ticari teamüllere göre taşınmakta olan yükü, gemi kısımlarını 

veya gemi aletlerini denize atma; gemi direklerini, çımaları veya yelkenlerini 

kesme; demirleri, demir halatları veya zincirleri bırakma yahut kesme hallerinde 

gerek bizzat bu fedakârlıkların teşkil ettiği zararlar, gerek bu fedakârlıklardan 

gemiye veya yüke gelebilecek diğer zararlar, hususiyle denize mal atmak üzere 

açılan ambar kapaklarından veya başka bir delikten ambara giren suların 

yapacağı zararlar, müşterek avarya garamesine kabul olunur.” 

  

Bu fıkrayı açıklamak gerekirse; gemide mutad ticari teamüllere göre 

taşınmakta olan yükü, gemi kısımlarını veya gemi aletlerini denize atma; gemi 

direklerini, çımaları veya yelkenlerini kesme; demirleri, demir halatları veya 

zincirleri bırakma yahut kesme hallerinde müşterek avaryanın mevcut olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Başka bir anlatımla, denize mal atma müşterek avaryası; müşterek tehlikeden 

kurtulmak için bile bile denize mal, gemi kısımları veya gemi aletleri vs.in atılması 

halinde söz konusu olmaktadır9. 

 

Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu müşterek avarya 

halinde; müşterek avaryanın şartlarından olan tehlike ve fedakârlık unsurlarının 

bulunması gerekmekte olduğudur. 

 

Kaptan yetkisini kullanırken; tedbirli bir kaptan gibi davranarak, en az maddi 

değeri olan ve/veya geminin selametle yolculuğuna devam etmesi için en az yararlı 

olan eşyaları atmakla başlamalıdır. Ayrıca kaptan, bu eşyaların atılması sonucunda 

istif şeklinin ve geminin dengesinin bozulmasını engelleyecek tedbirleri de alması 

gerekmektedir10.  

 

                                                                                                                                          
8Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
9KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s.189. 
10ERSÖZLÜ, a.g.e., s. 77–78. 
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Kaptan, ilk başta değerli malları atmayıp maddi değeri düşük malları atacak 

şekilde davranması halinde, müşterek avaryanın unsurları içerisinde yer alan makul 

fedakârlık hareketinde bulunulmuş olmaktadır. Böylelikle kaptan, müşterek avarya 

miktarını arttırmamakta ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1179'uncu maddesinde 

belirtilen şartlara uygun hareket etmiş olmaktadır. 

 

Bu avarya tipinde müşterek avarya sayılacak zararlar kanuna göre; “... gerek 

bizzat bu fedakârlıkların teşkil ettiği zararlar, gerek bu fedakârlıklardan gemiye 

veya yüke gelebilecek diğer zararlar; hususiyle denize mal atmak üzere açılan 

ambar kapaklarından veya başka bir delikten ambara giren suların yapacağı 

zararlar” olarak açıklanmıştır. 

 

B. MÜŞTEREK SELAMET UĞRUNDA YAPILAN 

FEDAKÂRLIK SONUCU DOĞAN ZARAR VE HASAR11 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 
 

Müşterek selamet uğrunda yapılan fedakârlık sonucu doğan zarar ve hasarlar 

Kural II kapsamında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; 

 

“Müşterek deniz sergüzeştine katılmış olan malvarlıklarının müşterek 

selameti uğruna yapılan fedakârlık sonucunda doğan zarar ve hasar ile yükün 

denize atılması için açılan ambar kapağı veya diğer bir açıklıktan suyun girmesi 

sonucunda doğan zarar ve hasar müşterek avarya olarak sayılır.” 

 

Kural kapsamında yer alan zarar ve hasar, müşterek avarya fedakârlığına 

özgü bir terimdir. 

 

                                                 
11Loss or Damage by Sacrifices for the Common Safety 
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Bu kuralda iki unsur yer almaktadır. Bunlar; fedakârlık sonucu doğan hasar 

ve zarar ile açılan ambar kapağı veya diğer bir açıklıktan suyun girmesi sonucunda 

doğan hasar ve zarardır12. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken husus; eğer yük tehlike anında gemiyi 

hafifletmek amacıyla ya da yakıt olarak feda edilmiş ise, bu durumda Kural II 

kapsamında bir hasar veya zarar meydana gelmemiştir. Söz konusu durum Kural II 

kapsamında müşterek avarya hali olarak değerlendirilmemekle beraber, diğer 

müşterek avarya halleri kapsamında değerlendirme alanı bulabilir. 

 

Bu bağlamda ayrıca, müşterek selamet uğruna su basması, geminin 

dengesinin bozulmaması için tutuluyor ve bu fedakârlık sonucu yükte herhangi bir 

hasar veya zarar meydana geliyorsa Kural II uygulama alanı bulacaktır. 

 

Sonuç olarak; kural gereğince, açılan ambar kapağı veya diğer açıklıktan 

suyun girmesi neticesinde doğan zarar ve hasar, bu açılma müşterek selamet 

uğruna denize yükün atılması amacıyla yapıldığından, müşterek avarya olarak 

kabul edilmektedir13. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Kural II, Türk Ticaret Kanunu’nda Kural I’deki gibi 1184’üncü maddenin14 

birinci fıkrasında York-Anvers Kurallarına paralel ve uygun bir şekilde 

düzenlenmiştir15.  

 

 

 

 

                                                 
12Örnek vermek gerekirse; hasar ve zarar fedakârlık sonucu değil, fedakârlık yapmak için 
oluşmuştur. (LOWNDES&RUDOLF, a.g.e., s. 311) 
13ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 155. 
14Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. I.Bölüm 3.b. 
15Ayrıntılı bilgi için bkz. Kural I. 
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C. GEMİDE ÇIKAN YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ16  

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 
 

Gemide çıkan yangını söndürme müşterek avarya halini düzenleyen Kural III 

aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

 

“Gemide çıkan bir yangını söndürmek için yanmakta olan bir gemiyi karaya 

oturtmak veya batırmak için oluşan zararlar da dahil olmak üzere suyla veya diğer 

bir şekilde gemi ve yük veya herhangi birine gelen zarar müşterek avarya olarak 

kabul edilecektir. Ancak, dumandan veya ateşin yarattığı ısıdan doğan zararlar 

müşterek avarya olarak kabul edilmeyecek ve tazminat odenmeyecektir.” 

 

Bu kural ilk olarak 1890 York-Anvers Kurallarında ortaya çıkmış ve 

günümüze kadar değişikliğe uğramadan gelmiştir. 

 

Kuralın birinci bölümünde, bütün ülkeler bakımından mevzuat ve uygulama 

arasındaki uyumu sağlamaya çalışılmıştır. Ancak, kuralın sonuç bölümünde 

evrensel bir uyum sağlama yoluna giden bir anlam çıkarılması yoluna 

gidilmemiştir17. 

 

York-Anvers Kurallarındaki düzenlemede; duman veya ateşin yarattığı 

sıcağın, herhangi bir suretle neden olduğu zararlar, müşterek avarya kapsamına 

dahil edilmemiştir.  

 

Burada kabul edilen, yangını söndürmek amacıyla kullanılan suyun ya da 

diğer bir şeyin sebep olduğu zararların müşterek avarya kapsamına dahil 

edilmesidir18. 

                                                 
16Extinguishing Fire on Shipboard 
17LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 313. 
18Burada yanan gemiyi karaya oturtmak ya da valflarını açmak suretiyle batırmak şeklinde meydana 
gelen zararlar da dahildir. ÜLGENER, a.g.e., s. 538. 
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Kural kapsamında söndürme kelimesinden anlaşılması gereken; var olan bir 

yangını söndürme sırasında meydana gelen hasar ve zarar ile aksi hali, yani yangını 

önleme sırasında meydana gelen hasar ve zarardır19. Önleyici tedbirler sonucu 

meydana gelen hasar ve zarar harfli kurallar kapsamında telafi edilebilir20. 

 

Bu hükümde gemi içinde çıkan bir yangın durumunda meydana gelecek 

zararların müşterek avarya kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir 

düzenleme yapılmıştır.  

 

Başka bir ifadeyle, gemi dışında çıkan yangın, gemiyi etkileyecek veya 

gemiye sirayet edecek durumda olsa bile, yangının söndürülmesi için alınan 

önlemler sonucunda ortaya çıkan zarar, müşterek avarya kapsamında 

değerlendirilmeyecektir21. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Gemide bir yangının çıkması hususi avaryadır ve bundan dolayı yangın 

zararları paylaşılmamaktadır. Ancak, yangın gemi ve yük için bir tehlike meydana 

getirdiğinden bunun önlenmesi ve giderilmesi için alınan tedbirler, yani yangın 

söndürme masrafları ve zararları müşterek avarya kapsamı içerisine girmektedir22.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1062’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca; yükün 

uğradığı ziyan veya hasar yangın sonucu olduğu takdirde taşıyan, sadece kendi 

kusurundan sorumlu olur23. 

 

                                                 
19Tehlikeli bir şekilde ısınan ve su dökülmemesi halinde yanacak ambalajsız yük üzerine su 
dökülmesi hali gibi. 
20“Stewart v. West India and Pasific S.S. Co”. davasında da; gemide medyana gelen yangını, diğer 
mallara zarar vermesini önlemek amacıyla, söndürme işleminde üzerine su atılması nedeniyle yok 
olan yük müşterek avarya kapsamına dahil edilmiştir. LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 135. 
21ARSEVEN, a.g.e., s. 106. 
22ARSEVEN, a.g.e., s. 105. 
23TEKİL (1986), a.g.e., s. 157. 
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Ancak bu avarya tipinde dikkat edilmesi gereken husus, gemi ve yük için 

tehlike teşkil eden yangını söndürmek amacıyla alınan tedbirler neticesinde ortaya 

çıkan zararların müşterek avarya kabul edildiğidir24. 

 

Bu avarya hali; York-Anvers Kuralları 1950'de yer alan Kural III'e paralel bir 

şekilde, “Gemide Çıkan Yangının Söndürülmesi Müşterek Avaryası” başlığı 

altında, Türk Ticaret Kanunu’nun 1188’inci maddesinde25,  düzenlenmiştir; 

 

“Gemide çıkan yangını söndürmek üzere gemide ve yükte veya bunlardan 

birinde su ile yahut lombarları açarak batırma da dahil olmak üzere başka 

suretlerle meydana getirilen zararlar; (Yükün yanmamış kalan parçalarının, istif 

edilmeksizin veya dökme halde gemiye yüklenmiş bulunan malların ve gemi 

kısımlarının yanma yüzünden uğradığı zararlar hariç) müşterek avaryadandır.” 

 

D. ENKAZIN KESİLMESİ26 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 
 

Enkazın kesilmesi başlığı altında düzenlenmiş Kural IV’e göre; 

 

 “Bir kaza sonucu daha önceden tamamen yok olmuş, kopmuş veya 

sürüklenmiş bir enkazın veya gemi parçalarının kesilip atılması ile meydana gelen 

zarar ve hasar müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir.” 

 

Deniz yolculuğuna tabi tehlikelerden birinin gerçekleşmesi üzerine geminin 

kopmuş veya sürüklenmiş kısımlarının çok az bir değeri ya da hiçbir değeri 

bulunmamaktadır.  

 

                                                 
24KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 191. 
25Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
26Cutting Away Wreck 
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Ancak taraflar daha sonra uğranılan bu hasarın müşterek avarya kapsamına 

dahil edilmesini talep etmektedirler. Bu kural sayesinde de hileli hareketler sonucu 

ortaya çıkan talepler önlenmeye çalışılmaktadır27.  

 

Denize yük vesairenin atılması müşterek avaryası gemi inşa tekniklerinin 

gelişmesi nedeniyle günümüzde fazla görülmemektedir. Özellikle karaya oturmuş 

bir geminin tekrar yüzdürülmesi için yükü başka vasıtalara yüklemek suretiyle 

hafifletmenin mümkün olmadığı hallerde, bu tip müşterek avarya hareketine 

başvurulduğu görülmektedir28.  

 

Ayrıca; özellikle kıyı, liman ve kabotaj seferlerinin küçük tonajlı ve basit 

gemilerle yapıldığı düşünülecek olursa, kaptanın bu yetkisinin halen önemini 

koruduğu ve az da olsa bu tür olaylarla karşılaşıldığı gözlemlenmektedir29. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Enkazın kesilmesi müşterek avarya hali, Türk Ticaret Kanunu’nun 1184’üncü 

maddesinin30 son fıkrasına göre; “daha önce denizciliğin tabii tehlikelerinden 

birinin tahakkuku ile kopmuş bulunan direk veya başka eşyanın kırık ve 

döküntülerini kesme hallerinde meydana gelen kayıp ve zararlar müşterek avarya 

olarak kabul olunmaz.” ifadesi ile müşterek avarya haline girmeyecek durumlar 

açıklanmıştır. Ayrıca hangi zararların müşterek avarya hareketinin sonucu 

olmayacağı düzenlenmiştir. 

 

Söz konusu bu fıkra York-Anvers Kuralları Kural IV ile benzer bir içeriğe 

sahip olmakla beraber; Türk Ticaret Kanunu York-Anvers Kurallarında meydana 

                                                 
27ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 163. 
28ARSEVEN, a.g.e., s. 85. 
29ERSÖZLÜ, a.g.e., s. 78. 
30Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
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gelen değişiklikleri düzenleme içerisine almamasından dolayı, eski gemi 

tiplerinde31 uygulama alanı bulan bir düzenlemeye sahiptir.  

 

E.  BİLEREK GEMİNİN KARAYA OTURTULMASI32 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 
 

York-Anvers Kuralları V numaralı kuralında geminin bilerek karaya 

oturtulması müşterek avarya hali aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 

 

“Bir gemi, müşterek selamet uğruna bilerek karaya oturtulduğunda, karaya 

kendiliğinden sürüklenip sürüklenmediğine bakılmaksızın, bunun sonucunda 

müşterek deniz sergüzeştine katılan malvarlıklarına gelen zarar ve hasar müşterek 

avarya sayılır.” 

 

Burada önem arz eden husus; kaptanın içerisinde bulunduğu şartlar gereğince, 

geminin sahile veya kayalara doğru sürüklenmesi sırasında, sınırlı da olsa manevra 

yeteneğine dayanarak, geminin oturacağı yerden başka bir yere geminin bizzat alt 

kısmının kara üzerinde oturmasıdır. Geminin karaya kendiliğinden oturacak olup 

olmamasının bir önemi bulunmamaktadır33 34. Önemli olan geminin bilerek karaya 

oturtulmasıdır. 

 

Sahile ilişik yapı ve nesneler için gemiyi onlardan uzaklaştırmak maksadıyla 

yapılan hareketler, gemi hala yüzer durumda olduğu için Kural V kapsamına 

girmemektedir. Ancak, bu olaydan kaynaklanan hasar ve zarar oluşur ve eğer 

                                                 
31Türk Ticaret Kanunu'nda söz konusu hususun, York-Anvers Kuralları 1950'den kalması nedeniyle 
halen yelkenli gemiler bakımından bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. 
32Voluntary Stranding 
33ALGANTÜRK LİGHT, a.g.e., s. 167. 
34Örnek olarak; gemi belirlenmiş bir noktaya bilerek oturtulmaya çalışılmış olup, geminin zemininin 
beklenenden önce karaya çarpmasından dolayı belirlenen yerden daha güneye ya da kuzeye oturmuş 
olma durumu verilebilir. 
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fedakârlık veya olağanüstü bir masraf yapılırsa, bu Kural A kapsamında 

değerlendirilebilecektir35 36. 

 

Karaya oturma ve yeniden yüzdürme sırasında gemi ve yüke gelecek zararlar 

ve yüzdürme için yapılan masraflar şartların gerçekleşmesi halinde müşterek 

avarya olarak kabul edilecektir. 

 

Geminin karaya oturması müşterek avaryasının en büyük sorunlarında bir 

tanesi bilerek veya bilmeyerek karaya oturmanın saptanmasında yaşanmaktadır. 

Gemi kazara karaya oturabileceği gibi kaptan tarafından da kasten karaya 

oturtulabilir. Kazara karaya oturma suları bilmemekten, hata veya ihmalden veya 

bir teknik arızadan meydana gelebilir. İradi olarak karaya oturma ise daha büyük 

bir tehlikeden kaçma için yapılır37. Eğer bilerek bir karaya oturma söz konusu ise 

bu müşterek avarya kapsamına dahil edilecektir. Ancak bilmeyerek karaya oturma 

durumunda ise deniz tehlikesinden meydana gelmesinden dolayı buna sebep olan 

taraf zararlara katlanmak zorunda kalacaktır38. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu   
 

Kanunumuzun 1186’ncı maddesinde39, deniz kazalarından başlıcalarından 

olan gemilerin karaya oturmasını düzenleyen geminin karaya oturtulması müşterek 

avarya tipi, Alman Ticaret Kanunu ile York-Anvers Kurallarından V numaralı 

kuralı beraber değerlendirilerek hazırlanmıştır40. 

 
                                                 

35LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 318. 
36“The Seapool” olayında gemi kasten iskele tarafına doğru değil borda tarafına doğru hareket 
etmesinden dolayı hasara uğramış, olayın neticesinde gemi malikleri meydana gelen hasarları 
ödemede sorumlu olmuşlardır. Söz konusu olay Kural V kapsamında değerlendirilmemiş ancak 
olağanüstü fedakârlık olarak Kural A kapsamında değerlendirme alanı bulmuştur. 
LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 621. 
37ARSEVEN, a.g.e., s. 93. 
38Bu durumla ilgili “Barnard v. Adam”  davası örnek gösterilebilir. Söz konusu davada gemi, fırtına 
nedeniyle bağlama yerinden kopmuş ve kaptan tarafından yükün kurtarılması amacıyla kasden 
karaya oturtulması nedeniyle meydana gelen zarar müşterek avarya kapsamı içerisine dahil 
olmuştur. HUGHES, a.g.e., s. 41. 
39Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
40KENDER, a.g.e., s. 24   
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Madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

  

“Geminin yalnız batmak41 veya zaptedilmek42 tehlikesinden korunması için 

bilerek karaya oturtulması halinde; karaya oturma ve yeniden yüzdürmeden çıkan 

zararlar ve yüzdürme masrafları müşterek avarya olarak kabul olunur. Şu kadar 

ki; zikri geçen tedbir alınmamış olsaydı geminin mutlaka sahil veya kayalara 

bindireceği anlaşılırsa yalnız yüzdürme masraf ve zararları müşterek avarya kabul 

olunur.”  

 

Yukarıda bahsi geçen düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, karaya oturtma 

müşterek avaryası sadece batma ve zapt tehlikelerinden kurtulmak için geminin 

bilerek karaya oturtulması halinde mevcut olur.  

 

Burada batma ve zapt tehlike şartlarının bulunması gerekmekte, bunlar 

dışında herhangi başka bir tehlike şartının oluşması geminin karaya oturtulması 

müşterek avarya halini oluşturmamaktadır. Söz konusu müşterek avarya halinin 

batma ve zaptedilme hali ile sınırlandırılmış olmasından dolayı, buradaki tehlike 

unsurunun ağırlaştırılmış olduğunun kabul edildiğini belirtmekte yarar vardır43. 

 

Başka bir anlatımla, bu iki hal dışında başka tehlikeleri bertaraf etmek için 

bilerek karaya oturtma halinde müşterek avaryadan söz edilmesi mümkün 

değildir44.  

 

Tehlikenin batma ve zapt şeklinde yapılan sınırlandırması York-Anvers 

Kurallarında yer almamakla beraber, geminin batması veya zaptedilmesi yük için 

de bir tehlike arz etmektedir.  

 

                                                 
41Batma tehlikesine örnek olarak; geminin delinmesi veya başka bir gemiye çarpması gösterilebilir.  
42Zapt tehlikesine ise; düşman gemileri veya deniz haydutları tarafından geminin zaptedilmesi 
halleri örnek teşkil edebilir. Ancak kaptan böyle bir tedbir almasa da, geminin mutlaka kayalara 
veya sahile bindireceği anlaşılıyorsa, karaya oturtma müşterek avaryası oluşmamaktadır.  
43ÜLGENER, a.g.e., s. 538. 
44ARSEVEN, a.g.e., s. 96. 
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Karaya oturma, deniz yolculuklarında en çok rastlanan kazalardandır. 

1186’ncı maddeye göre bu tedbir alınmasaydı geminin mutlak sahil ve kayalara 

bindireceği anlaşılırsa yalnız yüzdürme masraf ve zararları müşterek avarya olarak 

kabul olunmaktadır. Söz konusu bu durum York-Anvers Kuralları X numaralı 

kuralından alınmıştır. 

 

Konuyu başka bir şekilde açıklamak gerekirse; kaptanın kusuru ile karaya 

oturan gemi için müşterek avarya uygulanmaz. Kusurlu olan ilgili herhangi bir 

tazminat isteyemeyeceği gibi iştirak edenlerin uğradıkları zararlardan dolayı onlara 

karşı sorumludur45. 

 

                                                 
45YARGITAY 11.HD E.1985/6087 K.1985/6404 T.25.11.1985 uyarınca: “…Davacı vekili; 
müvekkilinin donatanı olduğu … isimli geminin yüklü bulunduğu davalı müesseseye ait kömür ile 
seyrederken, 16.3.1977 tarihinde meydana gelen bir deniz hadisesinde kurtulmak için geminin 
bilerek karaya oturtulduğunu, yapılan yardim ve kurtarma ile gemi ve yükün kurtarıldığını, maruz 
kalınan (müşterek avarya) nedeniyle TTK’nun 1209’uncu maddesi gereğince tayin edilen dispeççi 
tarafından rapor düzenlendiğini belirterek TTK’nun 1210’uncu maddesi uyarınca dispeç raporunun 
onanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili; dispecinin yeterli olmadığını, 
olayda müşterek avarya unsurları bulunmadığını, raporlarların yetersiz olduğunu savunarak davanın 
reddini istemiştir. Mahkemece dispeç raporunun onanmasına ilişkin karar Daire tarafından 
bozulmuş, bozmaya uyan mahkemece alınan bilirkişi raporuna dayanılarak olayda geminin 
yüzdürülmesi bakımından müşterek avarya bulunduğu gerekçesiyle dispeç raporunun TTK’nun 
1211/1. maddesi uyarınca bilirkişi raporuna uygun olarak onanmasına karar verilmiştir. Kararı 
davalı vekili temyiz etmiştir. Olayda davacı donatan gemiyi ve yükü kurtarmak için kaptanın gemiyi 
bile bile karaya oturttuğu ve bunun müşterek avarya teşkil ettiği iddiasıyla gemide meydana gelen 
hasar ve geminin yüzdürme ve yükün başka gemilerle nakil masrafları ile ilgili dispeççi tarafından 
düzenlenen dispeç raporunun tasdikini istemiştir. Olayda uyuşmazlık konusu olan husus, müşterek 
avarya olup olmadığıdır. Bunun için de, evvel emirde geminin bile bile karaya oturtulup 
oturtulmadığının saptanması gerekmektedir. Dairece yapılan bozmadan sonra alınan iki bilirkişi 
raporunu uzlaştıran son 28.3.1984 tarihli rapora göre, geminin kaptan tarafından bile bile karaya 
oturtulmadığı, kaptanın kusurlu davranışı nedeniyle geminin karaya oturtulduğu anlaşılmıştır. Bu 
durumda her ne kadar TTK’nun 1181/1. maddesi ilk cümlesi gereğince tehlike, ilgilerden birinin 
kusuru ile doğmuş olsa bile müşterek avarya hükümlerinin uygulanması imkanı varsa da, ayni 
maddenin ikinci cümlesi gereğince kusurlu olan ilgili tarafından herhangi bir tazminat 
isteyemeyeceği gibi kendisinden başka garameye iştirak edenlerin uğradıkları zararlardan dolayı 
onlara karşı sorumlu da olacaktır. Davacı taraf, her ne kadar 1187’inci maddeye dayanmak istemişse 
de, bu maddedeki geminin bilerek karaya oturtulmuş olmayıp da, başka sebeplerle oturmuşsa 
ifadesinde, donatan ve adamlarının kusuru dışında herhangi bir sebeple geminin karaya 
oturmasından söz edildiğinin anlamak gerekir. Aksi halde 1181/1. maddesi ikinci cümlesi ile 
TTK’nun 947 ve 948/1-3. bendi maddelerinin bir anlamı kalmaz. O halde kaptanın kusurlu 
davrandığı ve ayrıca yüksek bir hasar olmadığı sadece gemide hasar olduğu anlaşılmasına göre 
davacının tamirat, yüzdürme ve yükün başka bir gemiye nakli ve taşıttırılması masraflarını 
isteyemeyeceği göz önüne alınarak malın başka gemiye nakli ve taşıttırılması masraflarını müşterek 
avarya olarak kabul eden dispeç raporunun tasdiki talebinin reddi gerekirken tasdik cihetine 
gidilmesi bozmayı gerektirmiştir.” Bu bağlamda, kaptanın kusuru ile karaya oturan gemi için 
müşterek avarya uygulanmaz. Kusurlu olan ilgili herhangi bir tazminat isteyemeyeceği gibi iştirak 
edenlerin uğradıkları zararlardan dolayı onlara karşı sorumludur. 
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Karaya oturtma müşterek avaryasında zararları tespit ederken, meydana 

gelecek zarar ve masrafın, oturtma ile arasında bir illiyet bağının bulunması, yani 

doğrudan doğruya neticesi olmasına bakılması gerekmektedir. 

 

Geminin tekrar yüzdürülmesi sırasında meydana gelen zararlar da müşterek 

avarya kapsamı içerisine, yüzdürme zararları ve masrafları olarak dahil 

edilmektedir.  

 

Söz konusu masraflara makine ve yelkenlerin zorlanması, denize yük atma, 

gemiyi hafifletme sebebiyle doğan zararlar, geminin kaldırılması ve düzeltilmesi 

sebebiyle doğan zararlar girmektedir46. Yüzdürme masrafları da gemiyi çekme 

olarak karşımıza çıkabilir. 

 

F. KURTARMA ÜCRETİ47 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004  
 

Kurtarma ücreti müşterek avarya hali Kural VI’da aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir. 

 

a. Kanunen caiz olarak ortaya çıkan, faiz ve ilgili avukatlık ücretleri gibi 

ödemeler de dahil olmak üzere yapılan kurtarma ödemeleri müşterek avarya 

kabul edilmeyecektir. Ancak, eğer kurtarma taraflarından biri, diğer tarafın 

ödemesi gerekli olan kurtarma katılım payının tamamını veya bir kısmını 

(faiz ve avukat ücretleri dahil olmak üzere) ödemiş (Kurtarılan değerler 

üzerinden hesaplama söz konusudur. Müşterek avarya katılım değerleriyle 

değil) ise, bu diğer tarafın ödemesi gerekli olup da ödememiş olan bu 

kurtarma katılım payı, paylaştırma sırasında bunu ödemiş olan tarafın 

                                                 
46ARSEVEN, a.g.e., s. 97. 
47Salvage Remuneration 
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matlubuna geçirilecek ve adına ödeme yapılan tarafa borç olarak 

kaydedilecektir. 

 

b. Paragraf (a)’da düzenlenen kurtarma ödemelerine, 1989 Milletlerarası 

Kurtarma Sözleşmesinin 13.maddesinin 1(b).paragrafında belirtilen çevreye 

gelebilecek zararı önlemeye veya azaltmaya yönelik beceri ve çabalarını 

kapsayan kurtarma ücreti de dahildir. 

 

c. Yukarıda adı geçen Sözleşmenin 14.maddesi gereğince, kurtarıcıya bu 

maddenin 4.paragrafı kapsamında veya buna benzer kurallara göre (örneğin 

SCOPIC) ödenmesi gereken özel tazminat müşterek avaryaya kabul 

edilmeyecektir ve bu kuralın (a) paragrafında öngörülen bir kurtarma 

ödemesi olarak düşünülmeyecektir.” 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Kural VI’da, 2004 yılında yapılan 

değişiklikle, kurtarma ücreti müşterek avarya kapsamı dışında tutulmuştur. 

 

Ancak birinci paragrafta kurtarmanın belirli durumlarda müşterek avarya 

paylaşımına dahil olacağı belirtilmiştir. Buna göre, müşterek yolculuğun 

taraflarından birisinin (donatan) diğer tarafın adına kurtarma katılım payının bir 

kısmını veya tamamını ödemesi halinde, paylaştırma sırasında bu ödeme dikkate 

alınacak ve bunu ödemiş olan tarafın matlubuna ve adına ödeme yapılan tarafa borç 

olarak geçirilecektir.  

 

Burada Kural’da belirtilen kurtarma ödemelerine kanunen caiz olarak ortaya 

çıkan faiz ve ilgili avukatlık ücretleri de dahil olacaktır48. 

 

Söz konusu değişikliğe gidilmesinin nedeni, müşterek avarya dispeçinin daha 

çabuk tamamlanması isteğidir.  

 

                                                 
48ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 172. 
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Müşterek avarya paylaşmasında, müşterek deniz sergüzeştine katılan 

varlıkların varma yerindeki net değerleri esas alınmaktadır. Bu varlıkların, 

kurtarma faaliyetinin son bulduğu yerdeki mahkeme veya hakem tarafından takdir 

edilen değerlerinin, müşterek avaryada paylaşılması bakımından herhangi bir 

önemi bulunmamaktadır.  

 

Kurtarma ücreti gemi ve yük için ayrı ayrı oranlara göre kararlaştırılmış olsa 

da, paylaştırmada bu oranlar arasındaki nispet bulunup, ona göre işlem yapılması 

gerekmektedir49. Bu nedenlerden ötürü doktrindeki görüşe50 katılarak kurtarmanın 

müşterek avarya dışında tutulması gerektiği düşüncesindeyiz. Bunun nedeni olarak 

da, müşterek avarya dispecinde fazla etkili olmadığını gösterebiliriz. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Bir gemi bile bile karaya oturtulmuş ve duruma göre böyle bir önlem 

alınmadığı takdirde geminin mutlaka sahile veya kayalara bindireceği anlaşılmışsa, 

bile bile karaya oturtma sonucunda geminin, yükün, navlunun veya bunlardan 

birinin uğradığı ziyan veya hasar müşterek avarya kabul edilmemekle beraber51, 

eğer bu durum gemi ve yük için bir tehlike oluşturuyorsa, söz konusu durumu 

önlemek maksadıyla geminin yüzdürülmesi halinde yüzdürme müşterek avaryası52 

bulunmaktadır.  

 

Müşterek avaryanın diğer bütün unsurlarının bu avarya tipinde de bulunması 

şarttır. 

 

                                                 
49ÇETİNGİL, Ergon A.,“Kurtarma Müşterek Avaryası”, Prof.Dr.Tahir Çağa’nın Anısına, Beta 
Yayınları, İstanbul, 2000, s. 152. 
50ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 176. 
51TEKİL (1986), a.g.e., s. 90. 
52Geminin yüzdürülmesi müşterek avaryasına örnek vermek gerekirse; gemi kayalara bindirerek 
batma tehlikesinden kurtulmak için bir kara parçasına, bir kumsala oturtulmuştur veya pervanesi 
kırılan bir gemi yönünü tayin edememiş kendiliğinden karaya oturmuştur.  
Her iki durumda da karaya oturma müşterek avaryası yoktur. Fakat karaya oturan bir gemi 
bakımından gemi ve yük için müşterek bir tehlike doğduğundan, yüzdürme müşterek avaryası söz 
konusudur. 
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Türk Ticaret Kanunu’nun 1187’nci maddesi, geminin yüzdürülmesi müşterek 

avaryası başlığı altında53 aşağıdaki şekilde düzenlemiştir: 

 

“Gemi, kendisinin ve yükün kurtarılması için bilerek karaya oturtulmuş 

olmayıp da başka sebeplerden oturmuşsa, karaya oturma yüzünden çıkan zararlar 

müşterek avaryadan sayılmamakla beraber yeniden yüzdürme için yapılan 

masraflarla bu maksatla gemiye veya yüke bilerek yapılan zararlar müşterek 

avaryadandır. Hususiyle tehlikeli bir vaziyette bulunan gemiyi müşterek selamet 

uğruna yüzdürmek veya daha derin bir yere götürmek için sarfolunan gayretler 

yüzünden: 

 

1. Yelken ve direk veya bunlardan birinin zıyaı yahut hasara uğramasından 

doğacak zararlar; 

2. Makine ve kazanlara arız olan hasarlar; 

3. 1185’inci maddede yazılı zararlar; 

müşterek avarya olarak kabul olunur.” 

 

G. MAKİNE VE KAZANLARA GELEN HASAR54 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 

 
Makine ve kazanlara gelen hasar müşterek avarya hali Kural VII’de 

düzenlenmiştir. 

 

“Karaya oturmuş ve tehlike içinde yeniden yüzdürülmeye çalışan bir 

geminin herhangi bir makinesinin veya kazanının hasara uğraması halinde, bu 

hasar riskinin göz önüne alınarak müşterek selamet uğruna geminin yüzdürülmesi 

amacından doğduğu gösterildiği takdirde, müşterek avarya kabul edilecektir. 

Ancak, gemi yüzer haldeyken pervaneyi harekete geçiren makinesinin ve 

                                                 
53Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
54Damage to Machinery and Boilers 
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kazanların çalıştırılmasından doğan zarar ve hasar hiçbir şekilde müşterek avarya 

olarak kabul edilemez.” 

 

Kural ilk olarak 1890 York-Anvers Kurallarında “Karaya oturan geminin 

motorlarına gelen hasar”55 başlığı altında düzenlenmiş ve günümüze kadar çeşitli 

değişikliklere uğrayarak gelmiştir. 

 

Bu avarya tipinde yukarıdaki düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere ilk 

olarak karaya oturmuş bir geminin söz konusu olmasıyla beraber, geminin 

yüzdürülmesi masrafları ile yüzdürme esnasında gemi ve yüke gelen zararlar56 

avarya paylaşımına girmektedir. 

 

Burada esas tehlike içinde bulunan geminin yeniden yüzdürülmesi amacıyla 

makine ve kazanların hasar görmesi veya yine bu amaçla ana makinesinin ve 

kazanların hasar görmesi veya yine bu amaçla ana makinesinin ve kazanların 

çalıştırılması sırasında meydana gelen bir hasarın mevcut olması gerekmektedir57. 

 

Söz konusu avarya tipinin geçerli olabilmesi için geminin karaya oturmuş 

olması gerekmekte olup, yüzer halde olan bir geminin ana makinesi ile kazanların 

çalışmasının neden olduğu zarar ve hasar müşterek avarya olarak kabul 

edilememektedir.  

 

Kuralda yer alan müşterek selamet uğruna ifadesi Kural A düzenlemesine 

uyum göstermektedir. 

 

 

 

 

 

                                                 
55LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 321. 
56KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 191 
57ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 183. 
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2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1187’inci maddesinde58 geminin yüzdürülmesi 

müşterek avaryası içerisinde, makine ve kazanlara gelen hasarlar müşterek avarya 

hali düzenlenmiştir59. Bu bağlamda, York-Anvers Kuralları Kural VII'den farklı 

olarak, gemiyi yüzdürmek veya daha derin bir yere götürmek için harcanan 

gayretler müşterek avarya kapsamına dahil edilmektedir. 

 

H. KARAYA OTURAN GEMİYİ HAFİFLETME VE BUNA 

BAĞLI HASAR60 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 
 

Bu avarya tipi York-Anvers Kuralları Kural VIII’de aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir: 

 

“Karaya oturmuş bir geminin yük, yakıt ve kumanyaları veya bunlardan 

herhangi biri müşterek avarya hareketi olarak boşaltılmışsa, hafifletmenin olağan 

dışı masrafları, layter kirası ve varsa yeniden yükleme masrafları ve bunlardan 

doğan müşterek deniz sergüzeştine katılan malvarlığına gelen zarar ve hasar 

müşterek avarya kabul edilecektir.” 

 

Bu avarya tipinde tehlikenin önlenmesi için, yük vesairenin denize atılarak 

feda edilmesini gerektirecek bir durum yoktur. Kaptan, zamandan istifade ile 

geminin yeniden yüzer hale gelmesini sağlamak üzere yükleri herhangi uygun 

başka vasıtalara aktararak tehlikeyi bertaraf edebilir61. Karaya oturmuş halde 

bulunan gemi ve içindeki yük bakımından müşterek tehlike şartının mevcut olması 

gerekmektedir. 

                                                 
58Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
59Ayrıntılı bilgi için bkz. Kural VI. 
60Expenses Lightening a Ship When Ashore and Consequent Damage. 
61KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 190. 
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Söz konusu maddeye göre, geminin hafifletilmesi müşterek avarya tipinde 

sadece karaya oturmuş bir geminin hafifletilmesi düzenlenmiştir. Ancak, burada 

söz konusu avarya tipinin olabilmesi için geminin kazayla veya iradi olarak karaya 

oturmasının bir önemi bulunmamaktadır. Ayrıca, eğer yük yeniden yüklenirse bu 

işlemden kaynaklanan masraflar olağan dışı masraf olarak kabul edilmektedir. 

 

Eğer hafifletme fevkalade bir önlem olarak alınmamış ve o gemi seferinde 

normal olması gereken bir olay ise, hafifletme müşterek avaryasından söz 

edilememektedir62. 

 

Boşaltmanın müşterek avarya hareketi olarak kabul edilebilmesi için, 

müşterek deniz sergüzeştine katılmış malvarlığını tehlikeden korumak amacıyla 

müşterek selamet uğruna yapılmış olması gerekir63. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

“Geminin Hafifletilmesi Müşterek Avarya Hali” başlığı altında 

Kanunumuzun 1185’inci maddesinde64 düzenlenmiştir.  

 

Bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

 

“Karaya oturmuş olan geminin hafifletilmesi bir müşterek avarya hareketi 

teşkil ettiği takdirde, bunun için yükün, yakıtın veya kumanyanın hepsinin yahut bir 

kısmının mavnalara veya diğer vasıtalara aktarılması halinde; mavnalar veya 

diğer vasıtaların kirası ile zikri geçen şeylerin aktarılmaları ve yeniden gemiye 

yüklenmeleri sırasında gemiye veya kendilerine ve vasıtalarda yüklü bulundukları 

                                                 
62Örnek olarak, geminin sığ bir yerden geçmesi için hafifletilmesi gerekmekte ise ve bu durum 
yolculuğun başında öngörülebilen bir husus ise hafifletme hareketi bir müşterek avarya değildir. Bu 
yüzden doğan zarar ve masraflar navlun sözleşmesi hükümlerine tabi olacaktır. ARSEVEN, a.g.e., s. 
90. 
63ARSEVEN, a.g.e., s.100, TEKİL, a.g.e.,  s. 182. 
64Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
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sırada yalnız kendilerine gelebilecek bütün zararlar müşterek avaryaya kabul 

olunur”   

 

Müşterek tehlikeyi önlemek maksadıyla gemideki yük, yakıt veya 

kumanyanın tamamının veya bir kısmının başka bir gemi veya mavnalara 

aktarılması ile geminin hafifletilmesi müşterek avaryası oluşmaktadır65. 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1185’inci maddesinin son cümlesinde yer alan 

“vasıtalarda yüklü bulundukları sırada yalnız kendilerine gelebilecek bütün 

zararlar” ifadesi York-Anvers Kuralları VIII kuralda bulunmamaktadır.  

 

Bunun anlamı, vasıtalarda yüklü, yani gemiden geçici olarak ayrı, bulunduğu 

süre içinde, sadece yüke gelecek her türlü zararın müşterek avarya kapsamına dahil 

olacağıdır.  

 

I. YÜK, GEMİ MALZEMELERİ VE KUMANYALARIN YAKIT 

OLARAK KULLANILMASI66 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 
 

York-Anvers Kurallarında bu avarya tipi Kural IX’da düzenlenmiştir. Buna 

göre; 

 

“Yük, geminin malzemeleri ve kumanyaları veya bunlardan herhangi biri 

tehlike anında müşterek selamet uğruna zorunlu olarak yakıt amacıyla 

kullanıldığında müşterek avarya kabul edilecektir. Ancak, gemi malzemesinin veya 

kumanyaların bedeli bu şekilde müşterek avarya olarak kabul edildiğinde 

                                                 
65Örnek vermek gerekirse, karaya oturmuş bir geminin yeniden yüzdürülebilmesi için çekilmesi 
gerekmektedir. Ancak yüklü gemiyi çekmenin zor olmasından dolayı yüklerin boşaltılması 
lazımdır. Yüklerin boşaltılmasından sonra gemi hafiflemiş olur ve yeniden yüzdürülebilecek hale 
gelmektedir. 
66Cargo, Ship’s Materials and Stores Used for Fuel 
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amaçlanan yolculuğun tamamlanması için tüketilecek olan yakıtın tahmini değeri 

müşterek avaryadan düşülür.” şeklinde ifade edilmiştir. 

 

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, bir tehlike anında ve müşterek selamet 

uğruna yük, gemi malzemeleri ve kumanyaların yakıt olarak kullanılması müşterek 

avarya kapsamına girecektir67. 

 

Kural A ve “müşterek selamet uğruna” ifadesi içeren diğer kurallarda, tehlike 

gerçek olmalı ve anında müdahale edilmelidir68. Bu bağlamda Kurala, “tehlike 

anında” ifadesi konulmuştur. 

 

Kural gereğince, gemi malzemesinin ve kumanyaların bedeli, müşterek 

avarya olarak kabul edildiğinde amaçlanan yolculuğun tamamlanması için 

kullanılacak olan yakıtın tahmini değeri müşterek avaryadan mahsup edilmekte 

olup, yükün ise bütün değeri ile müşterek avaryaya kabul edileceği 

düzenlenmiştir69. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1189’uncu maddesinde70 “Yakıt Yerine Yakılan 

Yük, Gemi Eşyası ve Kumanyası Müşterek Avaryası” başlığı altında düzenlene 

müşterek avarya hali aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

  

“Tehlike karşısında müşterek selamet uğruna zaruri olarak yakıt gibi yakılan 

yük, gemi eşyası ve kumanyası veya bunlardan biri; ancak ve ancak gemi tam ve 

bol yakıt ile donatılmış olduğu takdirde müşterek avarya kabul olunur. Şu kadar ki; 

bu suretle yakılan şeylerin muadili olan yakıt miktarının muhammen kıymeti, son 

                                                 
67Örneğin okyanus aşırı bir yolculuğun aşırı kötü hava şartlarından dolayı umulandan çok daha uzun 
sürmesi halinde Kural IX geçerli olacaktır. ÜLGENER, a.g.e., s. 538. 
68LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 328. 
69ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 192. 
70Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
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hareket limanı ve gününün rayici üzerinden hesaplanarak donatana zimmet ve 

müşterek avaryaya matlup kaydolunur.” 

 

Kanun koyucu bu düzenlemede, Kural IX'dan farklı olarak, ağırlaştırıcı bir 

şart koymuştur. Burada normal olarak geminin yakıtını sağlamak, taşıyana ait bir 

sorumluluktur. Taşıyanın da burada tedbirli bir taşıyan gibi gerekli yakıtı alarak 

yola çıkması gerekmekte olup, gerekli yakıtı almamış ise yakılan eşyanın zararını 

karşılamakla sorumludur71. 

 

Söz konusu madde düzenlemesinde taşıyan ve donatana karşı bir sorumluluk 

söz konusudur. Yük sahibine karşı bir sorumluluktan bahsedilmemektedir. Bu 

müşterek avarya tipinin uygulanabilmesi için, geminin bol yakıtla yola çıkmış 

olması gerekmektedir. 

 

J. BARINMA LİMANI MASRAFLARI vs.72 

 

1.York-Anvers Kuralları 2004 
 

Barınma limanı masrafları müşterek avarya hali Kural X’da aşağıdaki şekilde 

düzenlenmiştir. 

 

a. (i) Bir gemi, müşterek selamet için zorunlu olduğunda, kaza, fedakârlık veya 

diğer olağanüstü haller73 nedeniyle bir barınma limanı veya yerine girmiş 

veya yükleme yerine veya limana dönmüşse bu liman veya giriş masrafları 

müşterek avarya kabul edilecektir. Geminin bu liman veya yerden ilk yükünün 

tümü ya da bir kısmı ile sefere çıkması halinde, bu yere girmenin veya 

dönmenin sonucu olan çıkış masrafları benzer şekilde müşterek avarya 

olarak kabul edilecektir. 
                                                 

71ARSEVEN, a.g.e., s. 111. 
72Expenses at Port of Refuge, etc. 
73 “diğer olağanüstü haller” e örnek olarak; gemide meydana gelen salgın hastalık yüzünden 
mürettebatta bir azalma olması ve akabinde düşman ve korsanlar tarafından geminin ele 
geçirilmesinin yakın bir risk taşıması hali gösterilebilir. LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 332. 
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(ii) Bir gemi herhangi bir barınma limanı veya yerinde bulunur ve bu liman 

veya yerde tamirin yapılması mümkün olmadığından başka bir barınma 

limanına veya yere gitmesi gerektiğinde bu Kural hükmü ikinci barınma 

limanı veya yeri için de barınma liman veya yeriymiş gibi aynen 

uygulanacaktır. Geçici tamir ve çekme masrafları dahil olmak üzere bu yer 

değiştirmenin neden olduğu harcama müşterek avarya kabul edilecektir. Bu 

yer değişim nedeniyle uzayan yolculuğa Kural XI hükümleri uygulanacaktır. 

 

b. (i) Yük, yakıt ve kumanyaların gemi içinde elden geçirilmesi veya yükleme 

veya barınma veya uğrama yerinde veya limanında boşaltılması için yapılan 

masraflar, bu elden geçirmenin veya boşaltmanın müşterek selametin temini 

veya fedakârlık veya kaza sonucu gemide doğmuş hasarın tamiri için gerekli 

olması ve ayrıca yolculuğa güvenlik içinde devamının, tamirin yapılmasına 

bağlı bulunması koşulu ile müşterek avarya kabul edilecektir. Ancak yükleme 

ya da uğrama yeri ya da limanında ortaya çıkan hasar yolculuk sırasındaki 

bir kaza veya olağanüstü bir durum ile ilgili bulunmazsa, elden geçirme ve 

boşaltmanın giderleri müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir. 

(ii) Yük, yakıt ya da kumanyanın yolculuk sırasında meydana gelen istif 

bozukluğunu düzeltmek amacıyla gemi içinde elden geçirilme ve boşaltılma 

masrafları bu işlemin müşterek selamet için gerekli olmadıkça, müşterek 

avarya olarak kabul edilemeyecektir. 

 

c.Yük, yakıt ve kumanyaların elden geçirilmesi ve boşaltma masraflarının 

müşterek avarya kabul edildiği hallerde74 bunların yeniden yükleme ve 

gemide istifleme masrafları ile depolama giderleri ve makul şekilde yapılmak 

şartıyla sigorta masrafları da müşterek avarya olarak kabul edilecektir. 

Yeniden yükleme ve istifleme için harcanan fazla zaman için Kural XI’in 

hükümleri uygulanacaktır. 

 

                                                 
74“Yük, yakıt ve kumanyaların elden geçirilmesi ve boşaltmada masraflarının müşterek avarya kabul 
edildiği hallerde” kuralının kabul edilebilmesi için, b bendinde gecen iddiaların bunu desteklemesi 
gerekmektedir.  
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Fakat, gemi mahkum edilmişse75 veya ilk başladığı yolculuğuna devam 

etmezse, geminin mahkum edildiği ya da yolculuğun bırakıldığı tarihe kadar 

olan depolama masrafları ya da geminin mahkum edilmesi ya da yolculuğun 

bırakılması yük boşaltmanın tamamlanmasından önceki bir tarihte meydana 

gelmişse, bu boşaltmanın tamamlandığı tarihe kadar olan depolama 

masrafları müşterek avarya olarak kabul edilecektir.” 

 

İlk başta barınma limanı terimini açıklamakta fayda görülmektedir. Barınma 

limanı, geminin bir yolculuk sırasında kendisinin veya yükün karşılaştığı bir 

tehlike nedeni ile mecburen sığındığı limandır76. Ayrıca belirtmek gerekir ki, 

barınma müşterek avaryası uygulamada en sık görülen avarya tipidir.  

 

Barınma müşterek avaryası, müşterek bir tehlike karşısında geminin bir 

barınma limanına sığınmasından meydana gelen masraf ve zararları kapsamaktadır.  

 

Kural X a (i)’de “zorunlu olduğunda” ifadesi yer almaktadır. Bunun nedeni 

barınma yerine veya limanına girildiği zaman, bunun bir müşterek avarya hareketi 

sonucu mu yapılıp yapılmadığının tespiti ve dolayısıyla hileli hak iddiasında 

bulunulmasını engellemektir. 

 

Liman veya yer ifadeleri bir arada kullanılmıştır. Ancak, “yer” ifadesi kuralda 

açıklanmamıştır. Bu doğrultuda, “yer” ifadesinin limanının bazı özelliklerini 

taşıması gerektiği düşünülmektedir. 

 

Geminin barınma amacıyla gittiği liman veya yere Kural A gereğince “deniz 

sergüzeştine atılmış mal varlıklarını bir tehlikeden korumak gayesiyle” gidilmesi 

                                                 
75“ancak gemi mahkum edilmiş” durumuna örnek olarak; geminin beklenen bir tehlike sonucu 
hasara katlanması ve tamirin ticari olarak mümkün olmaması durumunda, donatanın sonuç olarak 
tamirat mecburiyetini yerine getirmemiş ve yolculuğa devam etmiş olması. LOWNDES/RUDOLF, 
a.g.e., s. 340. 
76TEKİL (1986), a.g.e., s. 94. 
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gerekmektedir77. Barınma kararının kaptan tarafından müşterek tehlikeden 

korunmak için verilmesi gerekmektedir. 

 

Kuralda yer alan “kaza” ifadesi geniş tutulmuş ve belirleyici bir tanım 

konulmamıştır. Ancak ifadenin anlaşılabilmesi için uygulamada; “birdenbire, bir 

rastlantı sonucu ve beklenmedik” olguları aranmakta, böylece ifadenin 

anlaşılmasında kolaylık sağlanmış olmaktadır78. 

 

Barınma müşterek avaryasında diğer avarya tiplerinden faklı olarak tehlike 

unsuru hafifletilmiştir. Yukarıdaki madde metninden de anlaşılacağı üzere tehlike 

unsurunun mevcut olması değil, muhtemel olması aranmıştır. 

 

Rotası gereği geminin zaten uğrayacağı limanlar barınma limanı olarak 

sayılmamaktadır. Başka bir ifadeyle barınma limanı ve yeri, gemi rotası dışındaki 

yani planda bulunmayan ancak müşterek bir tehlike nedeniyle önlem alınması için 

geminin girmiş olduğu limanlar ve yerlerdir. Gemi, hareket limanından yola 

çıktıktan sonra tekrar oraya geri dönerse yine barınma limanı gerçekleşmiş olur79. 

 

Barınma limanına girilmesini gerektiren kaza üzerine deniz raporu Türk 

Ticaret Kanunu’nun 982’nci maddesi gereği mutlaka alınmalıdır80. 

 

Yukarıdaki kanun maddesinde belirtilmiş olmasına rağmen kısaca barınma 

müşterek avaryasına giren masrafları sıralamak gerekirse; 

 

1. Barınma limanına giriş ve çıkış masrafları (liman resimleri, kılavuz ücretleri, 

icabında römorkaj masrafları vs.). 

 

                                                 
77 LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 331. 
78Makinenin anormal aşınması bir kaza olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda makinenin anormal 
aşınmasının sonuçları bir kaza doğurmakla beraber, olayın kendisi kaza tanımına girmemektedir. 
Ancak makinenin aniden kırılması kaza olarak nitelendirilmektedir. 
79 KENDER, a.g.e., s. 30. 
80TEKİL (1986), a.g.e., s. 94. 
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2. Gemi hasarlarının, tamiri için zorunlu olmak şartıyla yük vesairenin elden 

geçirilmesi, boşaltılması masrafları. 

 

3. Depo ücreti ve tekrar yükleme masrafları. 

 

4. Geminin bir barınma liman veya yerine girmesi veya yükleme liman veya 

yerine dönmesi nedeniyle uzayan yolculukta kaptan, zabitan ve gemi 

adamlarının makul ölçüler içindeki ücret kumanya ve geminin yakıt 

masrafları, 

 

5. Bir gemi kaza, fedakârlık veya diğer olağanüstü haller sonucu müşterek 

selamet uğrunda veya fedakârlık veya kaza ile geminin uğradığı hasarların 

yolculuğa emniyet içinde devam yönünden tamir zorunluluğu karşısında, 

herhangi bir liman veya yere girer veya orada kalırsa bu liman veya yerde 

geminin yola devam için hazır hale getirildiği veya esnasında, makul surette 

sarfedilmiş kaptan, zabitan ve gemi adamlarının ücret ve bakım giderleriyle, 

müşterek avaryaya girmeyen tamirlerin yapılması sebebiyle tüketilenler hariç 

olmak üzere, tüketilen kumanya ve yakıt. 2004 York Anvers Kuralları XI(c) 

kuralında kaptan, zabitan ve gemi adamlarının ücret ve bakım giderlerine yer 

verilmemiştir. 

 

6. İkame masrafları: Hasara uğramış bir geminin bulunduğu limanda tamiri 

mümkün olduğu halde müşterek avarya masraflarından tasarruf maksadıyla 

tamir için başka bir limana veya varma limanına gönderilmesi halinde ikame 

masrafları veya yükün aktarma masrafı ile gönderildiği gemiye ödenecek 

navlun ve ikame masrafıdır. Belirtmek gerekir ki, 1974 York Anvers 

Kuralları kural X’da ikame masrafı ile ilgili 1950 York Anvers Kuralları X(d) 

alınmamıştır. Şu hale göre 1974 York Anvers Kuralları’nın uygulandığı 

hallerde genel kural F geçerli olacaktır. Aynı durum 1994 York Anvers 

Kuralları ile 2004 York Anvers Kuralları bakımından da söz konusudur. 
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7. 1994 York Anvers Kuralları XI kuralı gereğince 4 bentte belirtilen hallerden 

biri veya bir kaçının meydana gelmesi durumunda çevreye verilecek zararı 

önlemek veya azaltmak için alınan önlemlerle ilgili masrafların müşterek 

avaryaya dahil olduğu kabul edilmektedir. 2004 York Anvers Kuralları XI(d) 

kuralında da aynı düzenleme söz konusudur81. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1190’ıncı maddesinde82 “barınma müşterek 

avaryası” başlığı altında düzenlenen hükmün 1, 2, 3 ve 4’üncü bentleri Kural X ile 

uyumlu olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.  

 

“Kaza, fedakarlık veya başka fevkalade haller yüzünden yolculuğa devam 

olunması gemiye ve yüke müşterek bir tehlike getirecek olup da, bunun önüne 

geçmek için geminin bir barınma liman veya yerine girmesi yahut yükleme liman 

veya yerine dönmesi yahut gereken tamiratı yaptırmak buralarda mümkün 

olmadığı takdirde başka bir barınma limanına girmesi ve bu hareketlerin müşterek 

selamet bakımından zaruri bir tedbir mahiyetini arz etmesi halinde aşağıda sayılan 

zarar ve masraflar müşterek avarya olarak kabul olunur: 

 

1. Mezkur liman veya yere giriş masraflarıyla, barınma veya dönmenin 

neticesi sayılabilmek şartıyla; geminin bu liman veya yerden ilk yükünün 

tamamı veya bir kısmıyla hareketindeki çıkış masrafları; 

 

2. Gemi hasarlarının tamiri için zaruri olmak şartıyla yük, yakıt veya 

kumanyayı gemi içinde koyup kaldırmak yahut bir yükleme, durma veya 

barınma liman yahut yerinde boşaltmak için yapılan masraflar; 

 

3. Yük, yakıt veya kumanyayı elden geçirme ve boşaltma masrafları 2’nci bent 

hükmü gereğince müşterek avarya olarak kabul olunduğu takdirde, 
                                                 

81 KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 193–194.  
82Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
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bunların yeniden yükletilme ve gemide istif edilme masraflarıyla depo ve 

makul surette yapılmış olmak şartıyla depo ile ilgili sigorta masrafları; şu 

kadar ki, gemi mahkum edilir veya başladığı yolculuğunu yarıda bırakırsa, 

geminin mahkumiyetine hükmolunması veya yolculuğunu yarıda bırakırsa, 

geminin mahkumiyetine hükmolunması veya yolculuğun bırakılması 

tarihinden sonra işleyecek depo masrafları müşterek avarya olarak kabul 

olunmaz; fakat yükün boşaltılması bitmeden gemi mahkum edildiği veya 

yolculuktan vazgeçildiği takdirde, mezkur depo masraflarının boşaltmanın 

bittiği ana kadar tahakkuk eden kısmı müşterek avaryaya kabul olunur. 

 

4. Hasara uğramış bir gemi, yolculuğa bütün yükü ile devamı temin edecek 

surette tamir görebileceği bir liman veya yerde bulunur da, masraftan 

tasarruf maksadıyla tamir için başka bir liman veya yere yahut da varma 

limanına kadar yedekte çektirilir veya yük kısmen veya tamamen başka bir 

gemiye aktarma vesair herhangi bir suretle varma limanına doğru yola 

çıkarılırsa, sarfedilecek römorkaj ve aktarma masraflarıyla yükün varma 

limanına ulaştırılmasına matuf sair fevkalade masraflar; şu kadar ki, bu 

masraflar, böylece tasarruf edilecek fevkalade masraf tutarını aşmamak 

şartıyla, yolculukla ilgililer tarafından, bu suretle sarfından kurtulmuş 

oldukları fevkalade masraflar nispetinde ödenir; 

 

Geminin limanda tamiri mümkün olmadığı için başka bir limana 

götürülmesine zaruret hasıl olmuşsa, o limana giriş ve o limandan çıkış 

masrafları müşterek avarya masraflarına dahildir. Ancak burada söz konusu 

masrafların müşterek avarya paylaşımına dahil edilebilmesi için, müşterek 

selamet unsuru aranmaktadır. 
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K.  GEMİ ADAMI ÜCRET VE BAKIM MASRAFLARI İLE 

BARINMA LİMANINA GİRME VE BU LİMANDAKİ 

DİĞER MASRAFLAR83 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 
 

Günümüzde uygulaması en çok rastlanan müşterek avarya hallerinden olan 

York-Anvers Kurallarında, Kural XI’de yer alan müşterek avarya hali aşağıdaki 

şekilde düzenlenmiştir: 

 

a. Geminin bir barınma limanı ya da yerine girmesi veya yükleme limanı veya 

yerine dönmesi masrafları Kural X (a) uyarınca müşterek avarya olarak 

kabul ediliyorsa, bu barınma veya dönme dolayısıyla yolculuğun uzaması 

süresi içinde kaptan, zabitler ve mürettebat için makul ölçüde yapılmış ücret 

ve bakım giderleri ile yakıt ve kumanyalar için yapılan masraflar müşterek 

avarya olarak kabul edilecektir. 

 

b. Bu ve diğer kuralların uygulanması amacıyla donatanın yasal 

yükümlülüğünden doğan veya hizmet sözleşmesi hükümleri gereğince kaptan, 

zabitan ve mürettebata veya onlar yararına yapılan bütün ödemeler, ücret 

sayılır. 

 

c. (i) Bir gemi, kaza, fedakârlık ya da diğer olağanüstü durumlar sonucu olarak 

müşterek selamet için, ya da fedakârlık ya da kaza sonucu gemide doğan 

hasarın yolculuğa güven içinde devam yönünden gerektirdiği tamir 

zorunluluğu karşısında, herhangi bir liman ya da yere girer veya orada 

alıkonulursa, bu liman ya da yerde geminin yolculuğa devam edebilecek 

duruma geldiği veya gelmesi gerektiği ana kadar geçen ek bekleme süresi84 

                                                 
83Wages and Maintenance of Crew and Other Expenses Putting in to at a Port of Refuge, etc. 
84 “gelmesi gerektiği ana kadar gecen ek bekleme süresi” istisnası; bu sure boyunca vuku bulan 
bütün liman masraflarının nasıl meydana geldiklerine bakılmaksızın müşterek avarya kapsamı 
içerisindedir. Ek bekleme süresi, gemi liman veya yere kazanın veya fedakârlığın sonuçları 
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içinde harcanan yakıt ve kumanyalar müşterek avarya kabul edilecektir, 

müşterek avarya kabul edilmeyen tamir süresi içinde harcanan yakıt ve 

kumanya ise, müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir. 

 

(ii) Müşterek avarya kabul edilmeyen tamirler süresince katlanılan liman 

masrafları hariç, ek bekleme süresi içinde doğan liman giderleri de müşterek 

avarya olarak kabul edilecektir. 

 

(iii) Yükleme veya uğrama yer ve limanında tespit edilen gemi hasarının 

yolculuk sırasında meydana gelmiş bir kaza veya diğer olağanüstü durumla 

ilgili olmadığı halde, bu hasarın tamir edilmesi geminin yolculuğuna güven 

içinde devam edebilmesi yönünden gerekli de olsa, tespit edilen hasarın 

tamiri için geçen ek bekleme süresi içinde sarf edilen yakıt, kumanya ve liman 

masrafları müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir. 

 

(iv) Gemi mahkum edilirse veya tasarlanan yolculuğuna devam etmeyecekse, 

geminin mahkum olduğu veya tasarlanan yolculuktan vazgeçilen tarihe kadar 

veya bu tarih yükün boşaltılmasından önceki bir tarihe rastlıyorsa 

boşaltmanın tamamlanması tarihine kadar olan yakıt, kumanya ve liman 

masrafları müşterek avarya olarak kabul edilecektir. 

 

d. Aşağıdaki hallerden birinin veya birkaçının meydana gelmesi sonucunda 

çevreye verilebilecek zararı azaltıcı veya önleyici tedbirlerin alınması 

amacıyla yapılan masraflar, müşterek avarya olarak kabul edilecektir; 

(i) Müşterek deniz sergüzeştine katılan taraflar dışında bir kimse 

tarafından, bu tarafı kurtarma ücretine hak kazandıracak nitelikte 

müşterek selamet uğruna yapılmış bir hareketin masrafları, 

(ii) Kural X (a)’da belirtilen sınırlar içinde, bir liman veya yere giriş 

veya çıkış masrafları, 

                                                                                                                                          
nedeniyle bekleme amacıyla girdiği andan (eğer tamiratın geminin yolculuğuna devam edilmesi için 
yerine getirilmesi gerekiyorsa) geminin yolculuğuna devam edebilmesine hazır olduğu ana kadar 
gecen suredir. LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 346. 
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(iii) Kural XI (c)’de belirlenen sınırlar içinde, bir liman veya yerde 

kalma masrafları. Ancak kirletici maddelerin bırakılması veya 

sızması halinde kirlenmeyi ve çevre zararını azaltacak veya 

önleyecek ilave önlemlere ilişkin ek masraflar müşterek avarya 

olarak kabul edilmeyecektir. 

(iv) Müşterek avarya sayılan boşaltma, depolama ve tekrar yükleme 

işlemleriyle ilgili masraflar.” 

 

Barınma müşterek avaryasından söz edilebilmesi için geminin öncelikle yola 

çıkmış olması ve sonra da barınılabilir bir limana barınması gerekmektedir85. 

Burada bahsi geçen barınma limanının teknik anlamda bir liman olması şart 

olmamakla beraber geminin normal rotası içerisinde yer almayan bir liman olması 

gerekmektedir. 

 

Barınma masrafları diğer müşterek avarya masrafları içerisinde en yaygın 

olanıdır. Gemiler, barınma limanına genellikle bir kaza sonucu ya da müşterek 

avarya sonucu girmektedir86. 

 

Kuralda yer alan “gemi adamı” ifadesi kapsamına, gemide bulunan yük 

güvenlik memuru; kaptanın emri, donatanın servisi ve gemi sözleşmesi maddelerini 

imzalamadığı için girmemektedir. 

  

Ayrılma anı ile planlanmış rotasına doğru giderken barınma limanına girmesi 

ve barınma limanından ayrılmasından sonra geminin normal rotasına göre varması 

gereken limana girmesi süreleri arasında geçen zaman, kural düzenlemesinde yer 

alan yolculuğun uzaması olarak ifade edilebilir. 

 

Liman masrafları ifadesi kapsamına nelerin gireceği konusunda ayrıntılı bir 

liste çıkarmak çok zordur. Limanda günlük bazda ödenmesi gerekenler ile bekçi 

masrafları (bütün etkinlikleri liman başkanlığı tarafından tedarik edilmesi şartıyla) 

                                                 
85ARSEVEN, a.g.e., s. 114. 
86NORMAN J.LOPEZ, a.g.e., s. 509–515. 
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ve liman başkanlığı tarafından bekleme süresi boyunca karadan alınan ekstra 

kullanılan elektrik ve su masrafları liman masraflarına dahil edilebilir87. 

 

Kural XI (c)’de yer alan alıkonma iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar; 

fedakârlık ya da diğer olağanüstü durumlar sonucu olarak müşterek selamet için ya 

da fedakârlık ya da kaza sonucu gemide doğan hasarın yolculuğa güven içinde 

devam yönünden gerektirdiği onarım zorunluluğu karşısında gerçekleşmektedir. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Bu kural Türk Ticaret Kanunu’nun 1190’ıncı maddesinin88 5, 6, 7 ve 8’inci 

bentlerinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

 

5. Geminin bir barınma limanına girmesi veya yükleme limanına veya yerine 

dönmesi sebebiyle uzayan yolculuk dolayısıyla kaptanla diğer gemi 

adamlarına verilmiş olan ücretlerle bu uzayan yolculuk sırasında onların 

yiyip içmeleriyle yakıt ve kumanyadan sarfedilmiş olanlar için yapılmış 

bulunan ve makul had dâhilinde olan masraflar; 

 

6. Bir gemi, bir liman veya yere girer veya bir liman veya yerde kalırsa yahut 

bir kaza veya fedakârlık neticesinde geminin uğradığı hasarların tamirini 

mümkün kılmak için gemi bir limana veya bir yere girer veya bir limanda 

yahut bir yerde kalırsa ve geminin emniyetle yolculuğa devam edebilmesi bu 

tamire bağlı bulunursa, kaptanın ve gemi adamlarının ücretleriyle yiyip 

içmeleri için geminin bu liman veya yerde durduğu munzam devrede ve 

yolculuk edebilecek duruma girdiği veya bu duruma girmesi lazım geldiği 

tarihe kadar makul had içinde yapılmış bulunan masraflar müşterek 

avaryadandır. Munzam durma devresi, gemi mahkûm edildiği veyahut ilk 

yolculuğuna devam etmediği takdirde geminin mahkûm edildiği yahut 

                                                 
87LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 346. 
88Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
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yolculuğu bıraktığı tarihte ve şayet bu tarihte gemi henüz boşaltılmamış 

olursa boşaltmanın bittiği tarihte sona erer. 

Munzam durma devresinde sarfedilmiş olan kumanya ve yakıt ve bu devrede 

yapılmış olan liman masrafları (Müşterek avaryadan olmayan tamirlerin 

yapılması sebebiyle sarfedilmiş bulunanlar hariç olmak üzere), müşterek 

avaryaya kabul olunur. 

 

7. Kaptanlara ve diğer gemi adamlarına geminin bakımı veya müşterek 

avaryaya girmeyen tamirler için fazla çalışma ücreti ödenmiş olduğu 

takdirde bu ücret bunun ödenmiş olması dolayısıyla yapılmasına hacet 

kalmamış bulunan ve yapılması halinde müşterek avaryaya dahil edilecek 

olan masraflar nispetinde müşterek avaryaya kabul olunur. 

 

8. Gerek bu bendin, gerekse müşterek avarya ile ilgili diğer hükümlerin 

tatbikinde, donatanın kanun ile veya iş akdiyle bunları ödemeye mecbur 

olduğuna bakılmaksızın, kaptan ve diğer gemi adamlarına veya onlar lehine 

yapılmış bulunan bütün ödemeler ücret sayılır.” 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1190’ıncı maddesi, York-Anvers Kurallarının X, 

XI ve XII numaralı kuralları örnek alınmak suretiyle düzenlenmiştir. 

 

Kanun maddesinde de görüldüğü üzere kaza, fedakârlık ve başka fevkalade 

haller sebepleri ile barınmanın gerçekleşmiş olması gerekmektedir89. Ancak 

burada Kural XI'den farklı olarak gemi adamlarının ücret ve bakım masrafları da 

müşterek avarya paylaşımına dahil edilmektedir. 

 

 

 

 

                                                 
89X gemisine Y gemisinin saldırısı sonucu oluşan çatma nedeniyle hasarlanan gemi ve yükün ortak 
çıkarı uğruna en yakın limana barınma kararı verilip uygulanması durumunda yapılan gider ve 
özveri, barınma müşterek avaryasına örnek olarak gösterilebilir. 
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L. BOŞALTMADA YÜKE GELEN ZARAR vs.90 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 

 
Bu müşterek avarya hali Kural XII’de aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

 

“Yük, yakıt ve kumanyaların elden geçirilmesi, boşaltılması, depolanması, 

yeniden yüklenmesi ve istifi sonucunda oluşan zarar ve hasar ancak ve sadece bu 

önlemlerin bedeli müşterek avarya kabul edildiğinde müşterek avarya olarak kabul 

edilir.” 

 

Boşaltmada yüke gelen zarar müşterek avaryasının oluşabilmesi için bazı 

şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar; 

 

• Yük, yakıt ve kumanyaların elden geçirilmesi, boşaltılması, depolanması, 

yeniden yüklenmesi ve istif için yapılan masrafların barınma limanı müşterek 

avaryasını düzenleyen Kural X’da yer alan (b) ve (c) uyarınca müşterek 

avarya kapsamına dahil edilmesi gerekmektedir. 

• Müşterek avarya olarak kabul edilen bu önlemler sonucunda doğrudan ve 

öngörülebilir ortaya çıkan hasar ve zarar müşterek avarya olarak kabul 

edilir91. 

 

Ayrıca söz konusu müşterek avarya tipinde dikkat edilmesi gereken husus; 

malın kendisinin ayıbından meydana gelmiş zararlar, müşterek avarya hareketinin 

doğrudan sonucu olmaması nedeniyle Kural C’de dikkate alınmak suretiyle müşterek 

avarya kapsamına dâhil edilmemektedir. 

 

 

 
                                                 
90Damage to Cargo in Discharging, etc. 
91ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 230 
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2. Türk Ticaret Kanunu 

 
Türk Ticaret Kanunu’nun 1192’nci maddesinde92 “Boşaltma Sırasında Yüke 

Gelen Zararlar” başlığı altında aşağıdaki şekilde düzenleme alanı bulmuştur: 

 

“Yük, yakıt ve kumanyanın yalnız elden geçirme, boşaltma, depolama, 

yeniden yükleme ve istif ameliyeleri sırasında uğrayacakları hasar ve kayıplar; 

ancak bu ameliyelere ait masrafların müşterek avaryadan sayılmaları halinde, 

müşterek avarya olarak kabul olunur.” 

 

Yük, yakıt ve kumanyaya gelen zararların müşterek avarya olarak 

sayılabilmesi için bunların; elden geçirilmesi, depolanması, istif edilmesi, 

boşaltılması ve tekrar yükletilmesi esnasında meydana gelen zararlar olması 

gerekmektedir93. 

 

M. GEÇİCİ TAMİRLER94 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 

 
Geçici tamirler müşterek avaryası Kural XIV’de düzenlenmiştir. Söz konusu 

düzenleme aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: 

“ 

a. Müşterek selamet uğruna, yükleme, uğrama veya barınma limanında gemiye 

geçici tamir yapıldığında veya müşterek avarya fedakârlığından doğan gemi 

hasarı geçici şekilde tamir edildiğinde, bu tamir masrafı müşterek avarya 

olarak kabul edilecektir. 

 

                                                 
92Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
93ARSEVEN, a.g.e., s. 146. 
94Temporary Repairs. 
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b. Yolculuğun tamamlanmasının sağlanması için kazadan doğan hasar geçici 

olarak tamir edilmişse yapılan bu tamir masrafları, bu tamir yapılmadıysa 

müşterek avaryaya dahil olacak masraflardan sağlanacak tasarruf ölçüsünde 

ve ilgililerin tasarrufları değerlendirilmeksizin müşterek avarya kabul 

edilecektir. Sadece bu paragraf için, nazara alınan geçici tamir masraflarının 

kapsamı; yükleme, uğrama veya barınma limanında yapılan geçici tamir 

masraflarına ya sonunda yapılan daimi tamir masraflarının ya da paylaşma 

sırasında tamir olmamışsa yolculuk sona erdiğinde geminin makul oranda 

kaybettiği değer eklenerek bulunacak toplam miktarın, geminin daimi 

tamirinin yükleme, uğrama veya barınma limanında yapılmış olsaydı 

doğacak tamir masraflarını aşması halinde aşan bu miktar ile sınırlı olmak 

üzere kabul edilecektir. 

 

c. Müşterek avaryaya dahil olan geçici tamir masraflarında yeni-eski farkı 

indirilmez .”  

 

Gemide gerçekleşen muvakkat tamirler üç halde müşterek avarya haline 

girmektedir: 

 

1. Geminin müşterek selamet uğruna muvakkat tamiri, 

2. Müşterek avaryadan doğan hasarların muvakkat tamiri, 

3. Kazaen ortaya çıkan hasarların yolculuğun tamamlanması için muvakkaten 

tamir edilmesi95. 

 

Kural gereğince, müşterek selamet uğruna yapılmış geçici tamir masraflarının 

doğrudan Kural A gereğince müşterek avaryaya kabulü mümkündür96. 

 

Gemide meydana gelmiş hasarların geçici tamirlerinin kural gereği yükleme, 

uğrama ve barınma limanlarında yapılması gerekmektedir.  

 

                                                 
95KENDER/ÇETİNGİL, a.g.e., s. 194   
96ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s. 238. 
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Geçici tamirler, taraflar arasında yapılmış olan navlun sözleşmesi gereğince 

taşıyıcının sorumluluğunun bir kısmı içerisinde yer almaktadır97. Geçici tamirin 

geminin yolculuğu sırasında yapılması halinde ise geçici tamir masrafları harfli 

Kurallar gereğince müşterek avarya kabul edilir98. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

Muvakkat tamir müşterek avaryası başlığı altında Türk Ticaret Kanunu’nun 

1191’inci maddesinde99  Kural XIV'e uygun olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 

 

 “Gemi, bir yükleme, durma veya barınma limanında müşterek selamet 

uğruna veya müşterek avaryadan sayılacak bir fedakârlık neticesinde hasıl olan 

hasarlardan dolayı muvakkaten tamir edilirse bu tamirin masrafları, müşterek 

avarya olarak kabul olunur. Şu kadar ki; kazaen vaki bir hasar neticesinde 

sadece yolculuğun ikmalini temin için muvakkat tamirlere girişilmişse yapılan 

masraflar ancak mezkur tamirler yapılmamış olsaydı karşılaşılacak ve müşterek 

avarya olarak tazmin edilecek olan masraftan elde edilen tasarruf nispetinde ve 

yapılmış olan masraflar yüzünden diğer ilgililerin elde edebilecekleri 

tasarruflara bakılmaksızın, müşterek avaryaya girebilir. 

  

 Müşterek avaryadan sayılan muvakkat tamir masraflarından yeni ve eski 

farkı indirilmez.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97ROSE, a.g.e., s. 61. 
98ALGANTÜRK LIGHT, a.g.e., s.  238. 
99Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
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N. PARANIN TEDARİK EDİLMESİ100 

 

1. York-Anvers Kuralları 2004 
 

Bu konu Kural XX’ye düzenlenmiştir. Buna göre; 

 

“a. Müşterek avarya harcamalarını karşılayacak kaynağın yaratılması 

için satılan malların sahiplerinin uğradıkları sermaye kaybı müşterek 

avarya olarak kabul edilecektir. 

 

b. Müşterek avarya harcamalarını sigortalama masrafları da müşterek 

avarya olarak kabul edilecektir.” 

 

Müşterek avarya harcamalarında sigorta teminatının sağlanması ile müşterek 

avarya paylaşımında ilgililerden harcamaların toplanmasının imkânsızlığı 

engellenmiş olmaktadır101. 

 

2. Türk Ticaret Kanunu 
 

“Para Tedariki Müşterek Avaryası” başlığı altında Türk Ticaret Kanunu’nun 

1195’inci maddesinin102 ikinci paragrafında düzenlenmiştir. 

 

Bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

  

“Müşterek avarya masraflarını kapatmak üzere yolculuk sırasında para 

bulmak lazım gelip de bu hal zarar ve masraflara sebep olmuş veya ilgililer arasında 

yapılacak paylaşma ayrıca masrafı icap ettirmişse, mezkûr zarar ve masraflar da 

müşterek avarya kabul olunur. Hususiyle yolculuk sırasında satılan malların 

                                                 
100Provisions of Funds. 
101LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 817. 
102Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
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satışından doğan ziyan, lazım olan para deniz ödüncü yolu ile alınmışsa deniz 

ödüncü primi, deniz ödüncünden başka bir suretle alınmışsa sarf olunan paranın 

sigorta primi, zararların tespit ve tayini ve müşterek avarya hesaplarının 

yaptırılması masrafları müşterek avarya olarak kabul olunur. 

 

 Para, borçlu masaya dahil ilgililerden herhangi biri tarafından temin 

olunmamışsa müşterek avaryaya giren sarfiyat için yüzde iki nispetinde bir komisyon 

kabul olunur. 

 

 Ancak, komisyon hesap edilirken kaptan, zabitler ve tayfaların ücretleri ve 

geçim masrafları ve yolculuk sırasında yeniden tedarik edilmemiş olan yakıt ve 

kumanya bedelleri nazara alınmaz.” 

 

Yolculuk sırasında müşterek avarya masraflarını karşılamak için gerekli 

paranın sağlanması için ayrıca zarar ve masraf yapılması gerekmişse, bu zarar ve 

masraflar da müşterek avaryadan sayılmaktadır.  

 

Bu doğrultuda alınan deniz ödüncü primi veya paranın sigorta pirimi veyahut 

zararların tespit ve tayiniyle hesapların yaptırılması masrafları da buraya dahil 

edilmektedir103. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103İZVEREN, a.g.e., s. 214. 
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II. YORK-ANVERS KURALLARI 2004’TE YER ALMAYIP 

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN MÜŞTEREK 

AVARYA HALLERİ 

 

A. Geminin Müdafaası Müşterek Avaryası 
 

 Geminin müdafaası müşterek avaryası Türk Ticaret Kanunu’nun 1193'üncü 

maddesinde104 düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre; geminin düşmana 

veya deniz haydutlarına karşı müdafaası sırasında gemiye veya yüke verilen hasar, 

sarf olunan cephane, gemi adamlarından birinin yaralanması veya ölmesi 

durumunda tedavi ve cenaze masraflar ile verilmesi gereken tazminat ve mükâfat, 

müşterek avarya olarak kabul olunur. 

 

 Bu avarya tipinde, ancak geminin silahla korunması sırasında meydana gelen 

zararlar müşterek avarya kapsamına girmektedir. Eğer gemi, kaçma eyleminde 

bulunursa burada, geminin müdafaası müşterek avaryasından bahsedilemez105. 

 

 Gemi kendisini korumaz ya da koruyacak durumda olmaz ise, deniz 

haydutlarının veya düşman gemisinin ateş açması dolayısıyla bir hasar meydana 

gelebilir. Bu durumda da zararın, müşterek avarya kapsamında değil, hususi avarya 

kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

 Gemi ve yük bir düşman gemisi veya bir korsan gemisine karşı kendisini 

müdafaa etmek zorunda kalırsa, yapılan bu hareket geminin müdafaası müşterek 

avaryasını oluşturur. Ancak burada önemli olan husus düşman veya korsan 

                                                 
104Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
105Örnek vermek gerekirse: gemi, deniz haydutları tarafından takip edilmektedir. Kaptan bu takipten 
kurtulmak için gemiyi karaya oturtmuştur. Bu durumun geminin müdafaası müşterek avaryası 
kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir. Aynı şekilde, düşman gemisi sadece yüklere el 
koymak veya denize atacak ise, geminin müdafaası müşterek avaryasından bahsedilmemesi 
gerekmektedir. Ayrıca, geminin kaçma sırasındaki makine zorlaması da bu avarya tipine 
girmemektedir. 
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gemisinin gemi ve yükü aynı zamanda tehdit etmesi gerektiğidir106. Düşman veya 

deniz haydutlarının gemide bulunmaları şartı aranmamaktadır.  

 

 Ayrıca kaptanın müdafaa konusunda bir emrinin ve kararının bulunması 

gerekmektedir. Ancak bu durumda ve bu müdafaayla ilgili bir zarar meydana 

gelmiş ise geminin müdafaası müşterek avaryasından bahsedilebilir. Geminin 

müdaası sebebiyle, kullanılan cephaneye gelen zarar ve masraflar da müşterek 

avarya kapsamına dahil edilmektedir. 

 

 Bu avarya halinde müdafaa sebebiyle gemi ve yükte meydana gelen zararlar 

müşterek avarya kapsamına dahil olmaktadır. Müdafaa sırasında gemi 

adamlarından ölen veya yaralananlar olmuşsa, bunların tedavi ve defin masrafları 

ve verilecek tazminatlar da müşterek avaryaya girmektedir. 

 

B. Geminin Kurtarılması Müşterek Avaryası 
 

 Geminin kurtarılması müşterek avaryası  Türk Ticaret Kanunu’nun 

1194’üncü maddesinde107 düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre; geminin 

düşman veya deniz haydutları tarafından durdurulup fidye verilerek geminin ve 

yükün kurtarılması halinde rehinelerin geçim ve kurtarılma masraflarıyla birlikte, 

verilen fidye müşterek avarya olarak kabul olunmaktadır.  

 

 Bu müşterek avarya tipinde, düşman veya deniz haydutları tarafından 

durdurulan ve alıkonan gemi ve yükün kurtarılması için fidye ödenir ise, bu 

ödenmiş olan fidye ve rehinelerin geçim masrafları gibi ilgili masraflar müşterek 

avarya masrafı olarak kabul edilerek, müşterek avarya kapsamına girmektedir.  

 

 Tarihsel süreçte özellikle 15’inci ve 19’uncu yüzyılları arasında Karayipler, 

Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Çin Denizi’nde yoğunlukla görülen ve deniz 

ticaretini önemli ölçüde etkileyecek potansiyele ulaşan deniz haydutluğu, tamamen 
                                                 

106ARSEVEN, a.g.e., s. 150. 
107Türk Ticaret Kanunu Tasarısı için bkz. Birinci Bölüm C.2. 
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şahsi çıkarlar için gemilerin denizde kaçırılması, soyulması, alı konulması vb. yasa 

dışı faaliyetleri ifade etmektedir. Denizci devletlerin çabaları ve aldıkları önlemler 

sonucu önemini yitiren deniz haydutluğu, 1990–2005 yılları arasında Malaka 

Boğazı’ndaki olaylarla yeniden kaygı uyandırmaya başlamış, 2005 yılından sonra 

ise başta Aden Körfezi ve Somali havzası olmak üzere, Kuzey Hint Okyanusu ve 

Bati Afrika’da Gine Körfezi’nde sıklıkla görülmeye başlamıştır108. 

  

 Bu bağlamda York-Anvers Kuralları 2004 çerçevesinde; deniz haydutluğu 

konusunda, donatanların ödemek zorunda bırakıldıkları fidye bedelinin müşterek 

avarya kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda açık bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Deniz haydutları başka bir ifadeyle kanun dışı 

kimseler tarafından; silah zoruyla para talep edilmektedir. Bu durumda da,  

geminin, yükün ve gemi mürettebatının selameti söz konusu olmaktadır. 

 

 Bilindiği üzere müşterek avarya sistemi; kaptanı, tehlike ile karşı karşıya 

kalındığında, güvenli bir şekilde yolculuğu sürdürebilmesi için desteklemektedir. 

Ayrıca müşterek avarya; denizde bulunan gemi, yükü ve navlunu, koruma ve 

kurtarma için Uluslararası bakımdan kabul görmüş, güvenilir bir sistemdir. Bu 

nedenden dolayı deniz haydutluğu konusunda; fidye ücretini, aksi yönde bir 

düzenleme bulunmamasından dolayı, kapsamı içerisine alması gerektiği 

düşünülmektedir. Nitekim uygulamada bu yönde verilmiş kararlar 

bulunmaktadır109. 

                                                 
108Uluslararası ve ulusal kamuoyunda deniz haydutluğu (piracy) ve korsanlık kavramlarının sıklıkla 
karıştırıldığı ve/veya birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Korsanlık (privateering); savaşan 
bir devlet tarafından verilen izin üzerine, kişilerin, ticaret gemilerini silahlandırarak düşman 
gemilerine saldırmak suretiyle harbe katılmalarıdır. Buna göre, korsan gemi aslında bir özel ticaret 
gemisidir. Barış zamanında normal deniz ticareti ile uğraşan bu geminin kaptanına, harpte gemisini 
silahlandırarak düşman gemilerine saldırması hakkında kendi devletince izin verilmektedir.  
1091950 tarihli “Hicks v Polington” olayında yük; deniz haydutlarına, uzlaşma yoluna gidilebilmesi 
için, gönüllü bir şekilde verilmiştir. Burada kaptan tarafından; gemi ve içerisinde bulunan şeylerin 
kurtulabilmesi için bir fedakârlık yapıldığına karar verilmiştir. Bu doğrultuda,  müşterek avaryanın 
unsurlarından olan fedakârlığın gerçekleştiği belirtilmiştir. Sonuç olarak da olayın müşterek avarya 
kapsamı içerisine dahil edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 154. 
“Barnard v. Adams” olayında; Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından da fedakarlığın 
gerçekleşmesinden dolayı, geminin deniz haydutları tarafından alı konulmasını müşterek avarya 
kapsamında değerlendirilmiştir. LOWNDES/RUDOLF, a.g.e., s. 224. “Royal Westminster NV 
1999” olayında da, Amerika Yüksek Mahkemesi tarafından, fidye ödemesinin müşterek avarya 
kapsamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. KENDALL, Walter R./ KENDALL, 
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 Ancak, deniz haydutluğunun müşterek avarya kapsamında sayılabilmesi için 

bazı şartların var olması aranmaktadır. Bu şartlar;  

− soygun, yağma ve gasp gibi durumlarla karşılaşılması 

− bir tehlikenin olması 

− olağanüstü bir zarar ve harcamanın yapılması 

− ortak bir yarar olması ve York-Anvers Kuralları Kural A'da sayılan diğer 

unsurların var olmasıdır110. 

 

 Gemi mürettebatı ücretleri, bakım ve yakıt masrafları ile Kural C'nin son 

fıkrası kapsamında gecikme nedeniyle uğranılan zarar ve masraflar müşterek 

avaryaya dahil edilmemektedir. Ayrıca gemi ve/veya yüke, deniz haydutları 

tarafından kasden veya ihmal sonucu verilen hasarlar da müşterek avarya kapsamı 

dışında yer almaktadır111. 

 

 BIMCO ise konu ile ilgili olarak; konişmentoların büyük çoğunluğunda 

müşterek avaryaya dair bir kloz olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda da; güncel 

deniz haydutluğunda fidye parasının ödenmesinde müşterek avarya kurumunun 

uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak müşterek avaryanın söz konusu 

olduğu durumlarda, tarafların sabırlı olmaları gerektiğini çünkü müşterek avarya 

paylaşımının kurulmasının uygulamada birkaç ay sürdüğünü belirtmiştir. Ayrıca, 

ihtilaflı bir müşterek avarya paylaşımının birkaç yıla yayılabileceği ancak, 

güvenilir ve hakkaniyetli bir şekilde paylaşımın gerçekleşeceğini ifade etmiştir112. 

 

 

                                                                                                                                          
Lynn K., “The Consequences to Shipping of a Resurgence of Violence at Sea: Piracy, Terrorism, 
War or Self Defense?”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 
2010, s. 3,  (Çevrimiçi) http://www.eurojournals.com, 28 Ağustos 2010. 
110SPENCER, Jonathan J., “Committee on Maritime Insurance and General Average, Piracy 2009”, 
Maritime Law Association of the United States (MLA), New York, Spring 2009, s. 4, (Çevrimiçi) 
http://www.mlaus.org/archives/library/1947.pdf., 28 Ağustos 2010. 
111WONG TC, Ratmond, “Piracy-Does It Give Rise to a Claim for General Average?”, Institute of 
Sea Transport, s. 3, (Çevrimiçi) http://www.seatransport.org/seaview_doc/ SV_87/SV_87Piracy-
Does it give rise to a claim for Gneral Average (1).pdf., 29 Ağustos 2010 
112PARKER, Barry, “Piracy Costs/ Paying the Pirates”, Lloyds Shipping Economist, Edition: 
LSE, Date:2 June 2009, s. 24. 
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III. YORK-ANVERS KURALLARI 1994 VE YORK-ANVERS 

KURALLARI 2004 ARASINDAKİ FARKLAR 

 
 31 Aralık 2004 tarihinden itibaren tarafların isteği üzerine uygulanabilen 

York-Anvers Kuralları 2004’de, York-Anvers Kuralları 1994’ten farklı olarak 

numaralı kurallardan Kural VI, XI, XIV, XX, XXI’de değişikliğe gidilmiş ve 

zamanaşımı konusunu içeren Kural XXIII yeni bir kural olarak eklenmiştir. Kısaca 

1994 ve 2004 Kurallarını ayıran başlıca farkları aşağıdaki şekilde sıralamak 

mümkündür; 

 

1. Kural VI uyarınca; kurtarma ücreti müşterek avarya dışında bırakılmış 

olmakla beraber, kurtarma taraflarından birinin, diğer tarafın ödemesi gerekli 

olan kurtarma masraflarının tamamını veya bir kısmını ödemesi halinde söz 

konusu bu miktarın paylaştırma sırasında ödemiş olan tarafa verileceği 

kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda genel olarak madde bakımından, (a) ve (c) 

bendinin değişikliğe uğradığını, (b) bendinin ise esas bakımından bir 

değişikliğe uğramadığını söyleyebiliriz113. 

 

2. Kural XI uyarınca; barınma limanı masraflarından kaptan/gemi adamı ücret 

ve bakım masrafları müşterek avarya dışında bırakılmıştır114. 

 

3. Kural XIV uyarınca; (b) bendinde115 değişiklik yapılmış ve geçici tamir 

masrafları tutarının hesaplanmasında yeni bir uygulama getirilmiştir. Bu 

                                                 
113York-Anvers Kuralları 1994 Kural VI düzenlemesine göre: (a) müşterek bir deniz sergüzeştine 
girmiş tarafların sözleşmeye dayalı veya sözleşme dışı olsun, kurtarmayla ilgili olarak yaptıkları 
harcamalar, kurtarma faaliyetlerinin müşterek deniz sergüzeştine katılan malvarlıklarını tehlikeden 
korumak amacıyla yapılmış olması halinde müşterek avarya kabul edilecektir. (b) müşterek avarya 
kabul edilen harcamalara, 1989 Milletlerarası Kurtarma Konvansiyonu'nun 13. maddesinin 1(b) 
paragrafında belirtilen kurtarıcıların çevreye gelebilecek zararı önlemeye veya azaltmaya yönelik 
beceri ve çabalarını kapsayan kurtarma ücreti de dahildir. (b) adı geçen Konvansiyonunun 14. 
maddesi gereğince, kurtarıcıya bu maddenin 4. paragrafı kapsamında veya buna benzer kurallara 
göre ödenmesi gereken özel tazminat müşterek avarya kabul edilmeyecektir. 
114York-Anvers Kuralları 1994'de kural başlığı, “Gemi adamlarının ücret ve bakımları ile barınma 
limanına girişin ve limanda kalışın öteki giderleri” olarak düzenlenmiştir. Ancak York-Anvers 
Kuralları 2004 ile birlikte kural balığı “Gemi adamı ücret ve bakım masrafları ile barınma limanına 
girme ve bu limandaki diğer masraflar” olarak değiştirilmiştir. 
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doğrultuda kazadan doğan hasarın giderilmesi için yapılan geçici tamir 

masraflarının miktarını sınırlamak amacıyla “Baily metodu” olarak 

adlandırılan yeni bir hesaplama metodu getirilmiştir116 117. 

 

4. Kural XX uyarınca; paranın tedarik edilmesinde, müşterek avarya 

masraflarına dair komisyon118 kaldırılmıştır. 

 

5. Kural XXI uyarınca119; zararlar için faizde, faiz oranının her yıl 

gerçekleştirilecek olan CMI toplantısında belirlenmesine karar verilmiş ve 

böylece sabit faiz oranı kaldırılmıştır120. Başka bir ifadeyle CMI, York-

Anvers Kuralları 2004 uyarınca faiz oranın belirlemede yetkilendirilmiştir. 

Birlik, uygun her türlü bilgi ve düşünce doğrultusunda faiz oranını 

belirleyecektir.  

 

                                                                                                                                          
115York-Anvers Kuralları 1994'e göre Kural XIV (b) bendi; yolculuğun tamamlanmasının 
sağlanması için kazadan doğan hasar geçici olarak tamir edilmişse yapılan bu tamir masrafları, bu 
tamir yapılmasaydı müşterek avaryaya dahil olacak masraflardan sağlanacak tasarruf ölçüsünde ve 
ilgililerin tasarrufları değerlendirilmeksizin müşterek avarya kabul edileceği şeklinde 
düzenlenmiştir. 
116ALGANTÜRK LIGT, a.g.e., s. 238. 
117Amerika körfezinden Rotterdam'a doğru hareket eden ve içerisinde tahıl yüklü olan dökme yük 
gemisinde sızıntının oluşması nedeniyle barınma limanı olarak Miami ye girebilmektedir. Miami de 
yapılacak olan nihai tamir masrafları 1 milyon Amerikan doları tutacaktır.  Ancak ikinci bir olasılık 
olarak geçici tamir masrafları 100,000 Amerikan doları tutmakta ve yolculuk nihai tamir 
masraflarının 500,000 Amerikan doları tutacağı Rotterdam a kadar devam edebilmesi de 
mümkündür. Bu örnekte esas olarak anlatılmak istenen; York-Anvers Kuralları 1994’e göre 100,000 
Amerikan dolarına müşterek avarya kapsamı içerisinde izin verilmekle birlikte, York-Anvers 
Kuralları 2004’e göre kapsam dışı kaldığıdır. NIELSEN, Bent, “The Vancouver Conference”, IUMI 
Singopore Conference 2004, (Çevrimiçi) http://www.iumi.com/index.cfm?id=7199., 20 Mayıs 
2010. 
118York-Anvers Kuralları 1994'e göre Kural XX (a) bendinde komisyon düzenlenmekteydi. Buna 
göre: kaptan, gemi zabitleri ve gemi adamları ücret ve bakım masrafları ile yolculuk sırasında 
değerlendirilmemiş yakıt ve kumanya için yapılan harcamalar hariç, müşterek avarya sebebiyle 
yapılan harcamalar için %2 oranında bir komisyon müşterek müşterek avarya olarak kabul 
edilmekteydi. 
119York-Anvers Kuralları 1994 metni uyarınca; müşterek avarya dispeç işleminin yapılmasından üç 
ay sonraya kadar müşterek avaryadaki harcama, fedakarlık ve katlanımlara %7 faiz 
yürütülmekteydi. Ayrıca garameye iştirakle ilgililerin hesaba yapmış oldukları ödemeler veya 
müşterek avarya mevcudundan hesap çektikleri paralara faiz yürütüleceği düzenlemesinde bir 
değişikliğe gidilmemiştir. 
120CMI, Yearbook 2004 Annuaire Vancouver, s. 363, (Çevrimiçi) 
http://www.comitemaritime.org/year/2004/pdf files/YBK04-1.pdf., 3 Eylül 2010. 
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 Ancak IUMI tarafından da önerilen bazı hususlara dikkat edilerek bu faiz 

oranı belirlenmelidir. Bu hususlardan bir tanesi, oranın makul bir tahmine 

dayandırılmasıdır121.   

 

Ayrıca faiz oranı aşağıda sayılan hususlara da uygun olmalıdır; 

• Müşterek avarya paylaşımlarının çoğu ABD Doları üzerinden 

yapılmaktadır. Buna bağlı olarak faiz miktarının hesaplanmasında, bir 

yıllık Amerikan doları kredi miktarı göz önünde tutulmalıdır. 

• ABD Doları üzerinden yapılmayan paylaşımların diğer çoğunluğu ise; 

İngiliz Sterlini, Euro ve Japon Yeni üzerinden yapılmaktadır. Bu 

durumda eğer söz konusu para birimleri üzerinden verilen bir yıllık 

kredi miktarı ile Amerikan doları üzerinden verilen bir yıllık kredi 

miktarı arasında bir fark varsa İngiliz Sterlini, Euro ve Japon Yeni 

kredi sistemi uygulanacaktır122. 

 

Sayılan bu öneriler üzerinde herhangi bir değişiklik, ancak CMI 

konferansında karar verilerek yapılmalıdır. 

 

6. Yeni getirilen Kural XXIII uyarınca; müşterek avarya paylaşımında 

zamanaşımı getirilmiştir123. Müşterek avarya paylaşımından doğabilecek her 

türlü talep hakkı, müşterek avarya senetleri veya teminatları bakımından 

doğan taleplerde dahil olmak üzere müşterek avarya paylaşımının 

yayınlanması tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sona ereceği 

düzenlenmiştir. Ayrıca her halükarda, bir talep hakkının ortak deniz 

sergüzeştinin sona ermesinden altı yıl sonra dava edilemeyeceği belirtilmiştir.  

 

Bu süreler, müşterek deniz sergüzeştinin sona ermesinden itibaren tarafların 

aralarında anlaşmaları suretiyle uzatılabilmektedir. Ayrıca, müşterek avarya 
                                                 
121Birinci sınıf ticaret bankası tarafından, kredi notu yüksek bir donatana yüklenen faiz oranı örnek 
olarak alınabilir. NIELSEN, Bent, “The Vancouver Conference”, IUMI Singopore Conference 2004, 
(Çevrimiçi)  http://www.iumi.com/index.cfm?id=7199., 20 Mayıs 2010. 
122NIELSEN, Bent, “The Vancouver Conference”, IUMI Singopore Conference 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.iumi.com/index.cfm?id=7199., 20 Mayıs 2010. 
123CMI, Yearbook 2004 Annuaire Vancouver, s. 364. 
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paylaşımında uygulanacak hukukun zamanaşımına dair bir emredici bir 

dizelemesinin olmaması gerekmektedir.  Bu kuralın getirilmesindeki amaç müşterek 

avarya paylaşımını hızlandırmaktır. 
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SONUÇ 
 

Çalışmamızın sonuç bölümünde, incelediğimiz konularda ulaştığımız 

sonuçları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

 

1. Müşterek avarya kurumunun, uzun geçmişi de göz önüne alındığı takdirde, 

korunması gerektiği düşüncesindeyiz. Müşterek avarya sistemi, güncel 

değişiklikleri takip ederek gelişmektedir. Bu sistem deniz kayıplarında; 

zararların tespitinin sınıflandırılmasında pratik bir çözüm yolunu 

oluşturmaktadır. Ayrıca, uluslararası bir anlaşılırlığı olması nedeniyle de 

karmaşalara neden olmamaktadır. 

 

2. Acil ve tehlike arz eden durumlarda, daha büyük bir hasar ve zararın 

meydana gelmemesi için kaptan tarafından, gecikmeksizin müşterek avarya 

hareketinin yapılması gerekmektedir. Böylece, taraflar arasındaki hak ve 

yükümlülükler arasındaki paylaşım, müşterek avarya sistemi çerçevesinde 

yapılma imkanı bulacaktır. Müşterek avarya sistemi sayesinde; kaptan, 

tehlike anında gemi, gemi teferruatı ve yükü korumak maksadıyla bir karar 

alacaktır. Kararı aldıktan sonra da kaptan, seferin ve geminin güvenliği 

üzerinde yoğunlaşmış olacaktır. Ancak kaptanın yapmış olduğu bu 

fedakârlık, elde edilen ya da edilmesi öngörülen faydaya değer olmalıdır. 

 

3. York-Anvers Kuralları 1994 üzerinde revizyon çalışmalarının yapılması, ilk 

olarak IUMI içerisinde bulunan İngiliz yük sigortacıları tarafından 

istenmiştir. Bu grup, müşterek avarya kapsamı içerisine nelerin dahil edilmesi 

gerektiği konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda müşterek avarya 

tanımının genişlemesinin durdurularak, dar yorumlanması gerektiği görüşünü 

savunmuşlardır. Donatanların, müşterek avarya paylaşımından kazandıkları 

miktarın dezavantajlarının olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumun da, tekne 

sigortacılarının haklarının etkilediğini ifade etmişlerdir. 
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Bu görüşe katılmayanlar ise; müşterek avarya tanımının daraltılması 

sonucunda ödenmesi gereken masrafların yok olmayacağı aksine kalacağını 

belirtmişlerdir. Ayrıca, dar tanımlama yüzünden müşterek avarya 

paylaşımının azalacağını ifade etmişlerdir. 

 

4. York-Anvers Kuralları 2004 ile Kural, VI, XI, XIV, XX ve XXI’de 

değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca kural XXIII ile zamanaşımı konusu 

düzenlenmiştir. Ana hatları ile bu değişiklikler aşağıdaki gibidir: 

a. Kurtarma ücretini düzenleyen Kural VI uyarınca; kurtarma ücreti 

müşterek avarya dışında bırakılmıştır. Ancak kurtarma taraflarından 

birinin, diğer tarafın ödemesi gerekli miktarın tamamını veya bir 

kısmını ödemesi halinde, bu miktarın paylaştırma sırasında ödenmiş 

olan tarafa verileği belirtilmiştir. 

b. Barınma limanı masraflarını düzenleyen Kural XI uyarınca; kaptan ile 

gemi adamı ücret ve bakım masrafları düzenlemeden çıkarılmıştır. 

c. Geçici tamirleri düzenleyen Kural XIV uyarınca; kuralın (b) 

bendinde, geçici tamir masrafları tutarının hesaplanmasında “Baily 

Metodu” getirilmiştir. 

d. Paranın tedarik edilmesini düzenleyen Kural XX uyarınca; müşterek 

avarya masraflarına dair komisyon kaldırılmıştır. 

e. Müşterek avarya kabul edilen zararlar için faizi düzenleyen Kural 

XXI uyarınca; sabit faiz oranı kaldırılmıştır. Bunun yerine faiz 

oranının, her yıl gerçekleştirilecek olan CMI toplantısında 

belirlenmesine karar verilmiştir. 

f. Müşterek avarya paylaşımında zamanaşımını düzenleyen Kural XXIII 

uyarınca; müşterek avarya paylaşımına zamanaşımı getirilmiştir. 

 

5. Yapılan bu değişiklikler; donatanlar tarafından, haklarına zarar geldiği 

sebebine dayanarak kabul görmemiştir. Ayrıca BIMCO üzerinden donatanlar, 

haklarını koruyacaklarını belirtmişlerdir. 
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6. Uygulamada halen 1974 ve 1994 tarihli York-Anvers Kuralları 

uygulanmaktadır. 2004 değişikliği ile uygulamaya, üçüncü bir düzenleme 

daha eklenmiştir. Bu nedenle tarafların aralarında yapacakları sözleşmelerde, 

hangi tarihli York-Anvers Kurallının uygulanacağını belirtmelerinde fayda 

görülmektedir. 

 

7. 2005 yılından beri Somali havzasında tekrar canlanan deniz 

haydutluğu olayları dikkate alındığı zaman; York-Anvers Kuralları 

çerçevesinde geminin, düşman ve deniz haydutlarına karşı kurtarılmasına dair 

ayrı bir düzenlemenin yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Her ne kadar 

uygulamada, İngiliz ve Amerikan mahkemeleri tarafından bu hususun 

müşterek avarya kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde kararlar 

verilmişse de, fidye bedelinin yüke düşen garame payı kapsamında 

karşılanması konusunda aksi yönde fikirler bulunmaktadır. İlgili mahkemeler 

tarafından verilen kararların bir çoğunun eski tarihli olması da göz önüne 

alındığı takdirde, değişen şartlar dahilinde konunun tekrar 

değerlendirilmesinin gerekliliğini belirtmekte fayda görülmektedir. Ayrıca 

deniz haydutluğu hareketinin hangi şartlar dahilinde müşterek avarya 

kapsamı içerisine gireceğinin daha net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 

Nitekim deniz haydutluğunun politik (terörizm)  ya da şahsi bir çıkar olup 

olmamasına göre de farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bu bağlamda deniz 

haydutları tarafından yapılan saldırılar sonucu, kaptan ve gemi içerisinde 

bulunan mürettebatın fidye karşılığında rehin alınması gibi önemli bir 

tehlikenin, müşterek avarya kapsamında yorumlanmasının hukuken 

yapılabilecek en adil çözüm yolunu oluşturduğu kanaatindeyiz. 

 

8. Yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu’nda, müşterek avarya 

konusunda York-Anvers Kuralları doğrultusunda bir değişiklik yapılmadığı 

için zamanla Kanun ve Kurallar arasında farklılıklar meydana gelmiştir. Bu 

nedenden dolayı; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hazırlanırken York-Anvers 

Kuralları aynen alınmamıştır. Bu kurallara sadece atıf yapılmakla 

yetinilmiştir. Tasarının 1273’üncü maddesinde; en son tarihli York-Anvers 
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Kuralının, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Müsteşarlığı 

tarafından oluşturulacak ihtisas komitesi tarafından tercüme edilerek Resmi 

Gazetede ilan edileceği belirtilmiştir. Kurallarda herhangi bir değişiklik 

olduğu zaman, ilgili Müsteşarlıkça re’sen veya gerçek ve tüzel kişilerin 

başvuruları üzerine, aynı yöntemle Türkçeye çevirileceği ve yayımlanacağı 

düzenlenmiştir. Ayrıca tasarıda; York-Anvers Kuralları’nda düzenlenmeyen, 

müşterek avarya garame paylarının şahsi borçlularını belirleyen hüküm de 

1274’üncü maddede düzenlenmiştir. Tasarıda, Türk Ticaret Kanunu’nun 

1208’inci maddesinde yer alan “hükümetçe tayin edilmiş dispeççiler” 

düzenlemesine yer verilmemiştir. Bunun yerine Tasarının 1280’inci 

maddesinde, dispeççi seçimi öncelikle ilgililere bırakılmıştır. İlgililer 

tarafından oy birliği ile bir seçim yapılmadığı takdirde, mahkemeye 

başvurulacağı düzenlenmiştir.  
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EK 1: 

TÜRK TİCARET KANUNU VE YORK-ANVERS KURALLARI 

2004 KARŞILAŞTIRMALI MÜŞTEREK AVARYA HÜKÜMLERİ 
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EK 2: 
GLASGOW KARARLARI 1860 
No 1; Geminin yolculuğu sırasında gemi bilerek karaya oturtulursa, genel kural olarak geminin, yükün, 
navlunun uğradığı zarar veya hasar müşterek avaryaya kabul edilmeyecektir. Ancak istisnai durumlarda, 
bunların ispatı halinde önyargısız olarak müşterek avaryaya kabul edilecektir. 
No 2; Gemide çıkan yangını söndürmek üzere geminin, yükün, navlunun uğradığı hasar müşterek avaryaya 
kabul edilecektir. 
No 3; Kalan yükün bir kısmının denize atılması sonucu aşınma veya kırılma nedeniyle yükün uğradığı hasar 
müşterek avaryaya kabul edilmeyecektir. 
No 4; Gemilerin tehlike altında olmadığı bir barınma limanında yükün boşaltılması sonucu yükün ve navlunun 
uğradığı zarar veya hasar müşterek avaryaya kabul edilmeyecektir. 
No 5; Kazaen kırılan gemi direği enkazının kesilmesiyle meydana gelen zarar müşterek avaryaya kabul 
edilmeyecektir. 
No 6; Bir barınma limanında yükün boşaltılması gerekliliği nedeniyle kiralanan depo masraflarıyla yeniden 
yükleme masrafları ve liman giderleri müşterek avaryaya kabul edilecektir. 
No 7; Yelkenlerin zorlanması sonucu geminin, yükün ve navlunun uğradığı zarar ve hasar müşterek avaryaya 
kabul edilmeyecektir. 
No 8; Geminin tehlike altında bulunmadığı bir barınma limanına girmesinden bu limandan ayrılmasına kadar 
olan süre içinde gemi adamlarının ücret ve erzak masrafları müşterek avarya kabul edilecektir. 
No 9; Masrafların miktarı, varlıkların kurtarılmış değerlerinden az olması halinde geminin, yükün ve navlunun 
paylaştırmaya katılma değerleri, yolculuk sonundaki kazanılmış bu değerlerle tespit edilir. 
No 10; Masrafların miktarı, varlıkların kurtarılmış değerlerinden fazla olması halinde, varlıkların kurtarılan 
değerleri bu masraflara katılacak ve bu değerlerin varlıkların yolculuk sonundaki değerleri olduğu kabul 
edilerek masraflar paylaştırılacaktır. 
No 11; Müşterek avarya hareketi anına kadar navlunun kazanılması için yapılan masraflar, gemi adamları 
ücretleri ve liman masraflarından indirilmeyecektir. Müşterek avarya hareketinden sonra gemi adamları 
ücretleri ve liman masrafları donatanın riskinde bulunan brüt navlundan indirilecektir.  
 
 

EK 3: 
YORK KURALLARI 1864 
Kural I.Güverte Yükünün Denize Atılması- (1)Ticari teamüllere uygun biçimde geminin güvertesinde 
taşınan kütük, kereste veya ağaç şeklinde herhangi bir yükün denize atılması müşterek avarya kabul 
edilecektir.(2)Ticari teamüllere uygun biçimde taşınan geminin güverte yükünün kütük, kereste veya ağaç 
dışında olması halinde, denize atma halinde müşterek avarya kabul edilmeyecektir.(3)Geminin iskeletiyle inşa 
edilmiş olmayan her yapı geminin güvertesinin bir parçası olarak kabul edilecektir. 
Kural II Denize Yük Atılmasından Doğan Hasar- (1)Denize yük atmak için açılan ambar ağzı ve 
kaportalardan giren suyun ticari eşya veya malların uğradığı hasar müşterek avarya kabul edilecektir. 
(2)Kırılma veya aşınma veya denize yük atılması sonucu istif düzeninin bozulmasından doğan hasar müşterek 
avarya kabul edilecektir. 
Kural III Gemide Çıkan Yangının Söndürülmesi- Gemide çıkan yangını söndürmek için gemi ve yüke veya 
bunlardan birine su ile veya başka bir suretle ika edilen zarar müşterek avarya kabul edilecektir. 
Kural IV Enkazın Kesilmesi- Deniz tehlikelerinden kaynaklanan önceden sürüklenmiş bir enkazın veya gemi 
parçalarının kesilmesiyle meydana gelen zarar ve hasar müşterek avarya olarak kabul edilmeyecektir. 
Kural V Bilerek Karaya Oturtma- Bir geminin batmakta veya sahile veya kayalara bindireceğinden dolayı 
bile bile geminin karaya oturtulması sonucunda geminin, yükün, navlunun veya bunlardan birinin uğradığı 
hasar müşterek avarya kabul edilmeyecektir. 
Kural VI Yelkenlerin Zorlanması- Yelkenlerin zorlanmasının neticesinde geminin, yükün ve navlunun 
uğradığı zarar müşterek avaryaya kabul edilmeyecektir. 
Kural VII Barınma Limanı Masrafı- Bir gemi barınma şartlar altında bir barınma limanına girmesi halinde 
barınma limanına girme masrafları müşterek avarya kabul edilebilecektir. Bu limandan ilk yükünün tamamını 
veya bir kısmı ile hareketinde çıkış masrafları da müşterek avarya kabul edilecektir. Barınma limanında yükün 
boşaltma masrafları gibi gemi içinde yeniden yükleme ve istif masrafları da müşterek avarya kabul edilecektir. 
Yükün bir kısmının; bu yükün taşınmasının uygun olmaması veya geminin uygun olmaması ve bu yükü taşıma 
kabiliyeti bulunmamasından dolayı barınma limanında bırakılması halinde bu kısım müşterek avarya 
katılımına dahil olmayacaktır. 
Kural VIII Barınma Limanındaki Gemi Adamları Ücret ve Bakım Masrafları- Kural VII de belirtilen 
şartlar altında geminin bir barınma limanına girmesi halinde, kaptan ve gemi adamlarının ücret ve bakım 
masrafları geminin limana girme anından, geminin yolculuğuna devam edebilecek hale gelmesine kadar 
müşterek avarya kabul edilecektir. Yükün bir kısmının; bu yükün taşınmasının uygun olmaması veya geminin 
uygun olmaması ve bu yükü taşıma kabiliyeti bulunmamasından dolayı barınma limanında bırakılması halinde 
bu kısım müşterek avarya katılımına dahil olmayacaktır. 
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Kural IX Boşaltma Sırasında Yüke Gelen Zarar- Bir barınma limanında, gemilerin tehlike içinde 
bulunmadığı sırada, yükün bu yerde veya limandaki usulüne uygun tarzda boşaltılmış olması halinde boşaltma 
sırasında yükün uğradığı hasar, müşterek avarya kabul edilmeyecektir. 
Kural X Paylaştırma Katılma Değerleri- Müşterek avaryaya iştirak borcu, varlıkların yolculuk sonundaki 
gerçek değerlerine önceden katılmış olmadıkça feda edilen varlıklar için kabul olunan müşterek avarya 
tazminatı eklenmek suretiyle tespit edilir. Gemi adamları ücretleri, liman masraflarıyla ve diğer indirimler 
donatanın risk altında yük ve yolcu navlunlarının %40’ından indirilir. Aynı şekilde, varlıkların değerlerinden, 
müşterek avaryaya sebebiyet veren olaydan sonra yapılmış olan bütün masraflar indirilir. 
Kural XI Navlun Kaybı-Yükün uğradığı fedakârlığın, müşterek avarya sayılan her türlü olayda yükün 
kaybından doğan bir navlun kaybı varsa, bu navlun kaybı da müşterek avarya kabul edilecektir. 

 
 

EK 4: 
 
YORK-ANTWERP RULES 1877 
 
Rule I - Jettison of deck cargo- (1) No jettison of deck cargo shall be made good as general average.(2) Every 
structure not built in with the frame of the vessel shall be considered to be a part of the deck of the vessel. 
Rule II – Damage by jettison- (1) Damage done to goods or merchandise by water which unavoidably goes 
down a ship’s hatches opened, or other opening made, for the purpose of making a jettison shall be made good 
as general average, in case the loss by jettison is so made good.(2) Damage done by breakage and crafting, or 
otherwise from derangement of stowage consequent upon a jettison, shall be made good as general average, in 
case the loss by jettison is so made good. 
Rule III – Extinguishing fire on shipboard – Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or 
otherwise, in extinguishing a fire on board the ship, shall be general average; except that no compensation be 
made for damage done by water to packages which have been on fire. 
Rule IV – Cutting away wreck – Loss or damage caused by cutting away the wreck or remains of spars or of 
other things which have previously been carried away by sea-peril, shall not be made good as general average. 
Rule V – Voluntary stranding – When a ship is intentionally run on shore because she is sinking or driving 
on shore or rocks, no damage caused to the ship, the cargo and the freight, or nay or either of them, by such 
intentional running on shore, shall be made good as general average. 
Rule VI – Carrying a press of sail – Damage occasioned to a ship or cargo by carrying  a press of sail shall 
not be made good as general average. 
Rule VII – Port of refuge expenses- When a ship shall have entered a port of refuge under such 
circumstances that the expenses of entering the port are admissible as general average, and when she shall have 
sailed thence with her original cargo or a part of it, the corresponding expenses of leaving such port shall 
likewise be admitted as general average; and, whenever the cost of discharging cargo at such port is admissible 
as general average, the cost of reloading and stowing such cargo on board the said ship, together with all 
storage charges on such cargo, shall likewise be so admitted. 
Rule VIII – Wages and maintenance of crew in port of refuge- When a ship shall have entered a port of 
refuge under the circumstances defined in Rule VII, the wages and cost of maintenance of the master and 
mariners, from the time of entering such port until the ship shall have been made ready to proceed upon her 
voyage, shall be made good as general average. 
Rule IX – Damages to cargo in discharging- Damage done to cargo by discharging it at a port of refuge shall 
not be admissible as general average in case such cargo shall have been discharged at the place and in the 
manner customary at that port with ships not in distress. 
Rule X- Contributory values- The contribution to a general average shall be made upon the actual values of 
the property at the termination of the adventure, to which  shall be added the amount made good as general 
average for property sacrificed; deduction being made from the shipowner’s freight and passage-money at risk, 
of such port charges and crew’s wages as would not have been incurred had the ship and cargo been totally lost 
at the date of the general average act or sacrifice; deduction being also made from the value of the property of 
all charges incurred in respect thereof subsequently to the arising of the claim to general average. 
Rule XI- Loss of freight- In every case in which a sacrifice of cargo is made good as general average, the loss 
of freight, if any, which is caused by such loss of cargo shall likewise be so made good. 
Rule XII- Amount to be made good for cargo- The value to be allowed for goods sacrificed shall be that 
value which the owner would have received if such goods had not been sacrificed.

YORK-ANTWERP RULES 1890 
 
Rule I - Jettison of deck cargo- (1) No jettison of deck cargo shall be made good as general average.(2) Every 
structure not built in with the frame of the vessel shall be considered to be a part of the deck of the vessel. 
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Rule II – Damage by jettison and sacrifice for the common safety – Damage done to a ship and cargo, or 
either of them, by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water which goes down 
a ship’s hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for the common safety, 
shall be made good as general average. 
Rule III – Extinguishing fire on shipboard – Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or 
otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, 
shall be made good as general average; except that no compensation shall be made for damage to such portions 
of the ship and bulk cargo, or to such separate packages of cargo, as have been on fire. 
Rule IV – Cutting away wreck – Loss or damage caused by cutting away the wreck or remains of spars or of 
other things which have previously been carried away by sea-peril, shall not be made good as general average. 
Rule V – Voluntary stranding – When a ship is intentionally run on shore, and the circumstances are such 
that if that course were not adopted she would inevitably sink or drive on shore or on rocks, no loss or damage 
caused to the ship, cargo and freight or any of them by such intentional running on shore shall be made good as 
general average. But in all other cases where a ship is intentionally run on shore for the common safety, the 
consequent loss or damage shall be allowed as general average. 
Rule VI – Carrying press of sail – damage to or loss of sails – Damage to or loss of sails and spars, or either 
of them, caused by forcing a ship off the ground or by driving her higher up the ground, for the common safety, 
shall be made good a s general average; but where a ship is afloat, no loss or damage caused to the ship, cargo 
and freight, or any of them, by carrying a press of sail, shall be made good as general average. 
Rule VII – Damage to engines in refloating a ship – Damage caused to machinery and boilers of a ship 
which is ashore and in a position of peril, in endeavouring to refloat, shall be allowed in general average when 
shown to have arisen from an actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such 
damage. 
Rule VIII – Expenses of lightening a ship when ashore, and consequent damage – When a ship is ashore 
and  in order to float her, cargo, bunker coals and ship’s stores or any of them are discharged, the extra cost of 
lightening, lighter hire and reshipping (if incurred), and the loss or damage sustained thereby, shall be admitted 
as general average. 
Rule IX – Cargo, ship’s materials and stores burnt for fuel – Cargo, ship’s materials and stores,  or any of 
them, necessarily burnt for fuel for the common safety at a time of peril shall be admitted as general average, 
when and only when an ample supply of fuel had been provided; but the estimated quantity of coals that would 
have been consumed, calculated at the price current at he ship’s last port of departure at the date of her leaving, 
shall be charges to the shipowner and credited to the general average. 
Rule X – Expenses at port of refuge, etc. – (a) When a ship shall have entered a port or place of refuge, or 
shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary 
circumstances, which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place 
shall be admitted as general average; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or a part of 
it, the corresponding expenses of leaving such port or place consequent upon such entry or return shall likewise 
be admitted as general average. (b) The cost of discharging cargo from a ship, whether at a port or place of 
loading, call or refuge, shall be admitted as general average, when the discharge was necessary for the common 
safety or to enable damage to the ship, caused by sacrifice or accident during the voyage, to be repaired, if the 
repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage. (c) Whenever the cost of discharging cargo from 
a ship is admissible as general average, the cost of reloading and storing such cargo on board the said ship, 
together with all storage charges on such cargo, shall likewise be so admitted. But when the ship is condemned 
or does not proceed on her original voyage, no storage expenses incurred after the date of the ship’s 
condemnation or of the abandonment of the voyage shall be admitted as general average. (d) If a ship under 
average be in a port or place at which it is practicable to repair her, so as to enable her to carry on the whole 
cargo, an if, in order to save expenses, either she is towed thence to some other port or place of repair or to her 
destination, or the cargo or a portion of it is transshipped by another ship, or otherwise forwarded, then the 
extra cost of such towage, transshipment, and forwarding, or any of them (up to the amount of the extra 
expense saved) shall be payable by the several parties to the adventure in proportion to the extraordinary 
expense saved. 
Rule XI- Wages and maintenance of crew in port of refuge, etc.- When a ship shall have entered or been 
detained in any port or place under the circumstances, or for the purpose of the repairs, mentioned in Rule X, 
the wages, payable to the master, officers and crew together with the cost of maintenance of the same, during 
the extra period of detention in such port or place until the ship shall be admitted as general average. But when 
the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, the wages and maintenance of the master, 
officers and crew, incurred after the date of the ship’s condemnation or of the abandonment of the voyage, 
shall not be admitted as general average. 
Rule XII – Damage to cargo in discharging, etc. – Damage done  to or loss of cargo necessarily caused in 
the act of discharging, storing, reloading and stowing shall be made good as general average, when and only 
when the cost of those measures respectively is admitted as general average. 
Rule XIII – Deductions from cost of repairs – (1)  In adjusting claims for general average, repairs to be 
allowed in general average shall be subject to the following deductions in respect of “new for old” viz. (2) In 
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the case of iron or steel ships, from date of original register to the date of accident: A-Up to 1 year old- All 
repairs to be allowed in full, except painting or coating of bottom, from which one-third is to be deducted. B-
Between 1 and 3 years old- (1) One-third to be deducted off repairs to and renewal of woodwork of hull, 
masts and spars, furniture, upholstery, crockery, metal- and glass-ware, also sails, rigging, ropes, sheets and 
hawsers (other than wire and chain), awnings, covers and painting. (2) One-sixth to be deducted off wire 
rigging, wire ropes and wire hawsers, chain cables and chains, donkey engines, steam winches and 
connections; other repairs in full. C-Between 3 and 6 years-Deductions as above under Clause B, except that 
one-sixth be deducted off ironwork of masts and spars and all machinery (inclusive of boilers and their 
mountings). D-Between 6 and 10 years- Deductions as above under Clause C, except that one-third be 
deducted off ironwork of masts and spars, repairs to and renewal of all machinery (inclusive of boilers and 
their mountings), and all hawsers, ropes, sheets and rigging. E-Between 10 and 15 years- One-third to be 
deducted off all repairs and renewals, except iron work of hull and cementing and chain cables, from which 
one-sixth to be deducted. Anchors to be allowed in full. F-Over 15 years- One-third to be deducted off all 
renewals,. Anchors to be allowed in full.  One-sixth to be deducted off chain cables. G-Generally- The 
deductions (except as to provisions and store, machinery and boilers) to be regulated by the age of the ship, and 
not the age of the particular part of her to which they apply. No painting bottom to be allowed if the bottom has 
not been painted within six months previous to the date of accident. No deduction to be made in respect of old 
material which is repaired without being replaced by new, and provisions and stores which have not been in 
use. [Wooden or Composite Ships] (1)In the case of wooden or composite ships: (2) When a ship is under one 
year old from date of original register, at the time of accident, no deduction new for old shall be made. After 
that period a deduction of one-third shall be made, with the following exceptions: (3) Anchors shall be allowed 
in full. Chain cables shall be subject to a deduction of one-sixth only.  (4) No deduction shall be made in 
respect of provisions in respect of provisions and stores which had not been in use. (5) Metal sheathing shall be 
dealt with, by allowing in full the cost of a weight equal to the gross weight of the metal sheathing stripped off, 
minus the proceeds of the old metal. Nails, felt, and labour metalling are subject to a deduction of one-third. (6) 
In the case of ships generally: (7) In the case of all ships, the expense of straightening bent ironwork, including 
labour of taking out and replacing it, shall be allowed in full. (8) Graving dock dues, including expenses of 
removals, cartages, use of shears, stages, and graving dock materials, shall be allowed in full. 
Rule XIV – Temporary repairs- No deductions “new for old” shall be made from the cost of temporary 
repairs of damage allowable as general average. 
Rule XV – Loss of freight- Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be made good as 
general average, either when caused by a general average act, or when the damage to or loss of cargo is so 
made good. 
Rule XVI – Amount to be made good for cargo lost or damaged by sacrifice- The amount to be made good 
as general average for damage or loss goods sacrificed shall be the loss which the owner of the goods has 
sustained thereby, based on the market values at the date of the arrival of the vessel or at the termination of the 
adventure. 
Rule XVII – Contributory values- (1)The contribution to a general average shall be made upon the actual 
values of the property at the termination of the adventure, to which  shall be added the amount made good as 
general average for property sacrificed; deduction being made from the shipowner’s freight and passage-
money at risk, of such port charges and crew’s wages as would not have been incurred had the ship and cargo 
been totally lost at the date of the general average act or sacrifice, and have not been allowed as general 
average; deduction being also made from the value of the property of all charges incurred in respect thereof 
subsequently to the general average act, except such charges as are allowed in general average. (2) Passengers’ 
luggage and personal effects, not shipped under bill of lading, shall not contribute to general average. 
Rule XVII-Adjustment- Except as provided in the foregoing rules, the adjustment shall be drawn up in 
accordance with the law and practice that would have governed the adjustment had the contract of 
affreightment not contained a clause to pay general average according to these rules.

YORK-ANTWERP RULES 1924 
 
Rule A - There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is 
intentionally and reasonably made or incurred for the common safety or the purpose of preserving from peril 
the property involved in a common maritime adventure. 
Rule B - General average sacrifice and expenses shall be borne y the different contributing interests on the 
basis hereinafter provided. 
 Rule C – (1) Only such damages, losses or expenses which are the direct consequence of the general average 
act shall be allowed as general average.(2) Damage or loss sustained by the ship or cargo through delay on 
voyage, and indirect loss from the same cause, such as demurrage and loss of market, shall not be admitted as 
general average. 
Rule D – Rights to contribution in general average shall not be affected, though the event which gave rise to 
the sacrifice or expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure; but this shall 
not prejudice any remedies which may be open against that party for such fault. 
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Rule E – The onus of proof is upon the party claiming in general average to shoe that the loss or expense 
claimed is properly allowable as general average. 
Rule F – Any extra expense incurred in place of another expense which would have been allowable as general 
average shall be deemed to be general average and so allowed, but only up to the amount of the general 
average expense avoided. 
Rule G – (1) General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at 
the time and place when and where the adventure ends. (2) This rule shall not affect the determination of the 
place at which the average statement is to be made up. 
Rule I - Jettison of cargo – No jettison of cargo shall be made good as general average, unless such cargo is 
carried in accordance with the recognised custom of the trade. 
Rule II – Damage by jettison and sacrifice for the common safety – Damage done to a ship and cargo, or 
either of them, by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water which goes down 
a ship’s hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for the common safety, 
shall be made good as general average. 
Rule III – Extinguishing fire on shipboard – Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or 
otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, 
shall be made good as general average; except that no compensation shall be made for damage to such portions 
of the ship and bulk cargo, or to such separate packages of cargo, as have been on fire. 
Rule IV – Cutting away wreck – Loss or damage caused by cutting away the wreck or remains of spars or of 
other things which have previously been carried away by sea-peril, shall not be made good as general average. 
Rule V – Voluntary stranding – (1) When a ship is intentionally run on shore, and the circumstances are such 
that if that course were not adopted she would inevitably drive on shore or on rocks, no loss or damage caused 
to the ship, cargo and freight or any of them by such intentional running on shore shall be made good as 
general average. But in all other cases where a ship is intentionally run on shore for the common safety, the 
consequent loss or damage shall be allowed as general average. 
Rule VI – Carrying press of sail – damage to or loss of sails – Damage to or loss of sails and spars, or either 
of them, caused by forcing a ship off the ground or by driving her higher up the ground, for the common safety, 
shall be made good a s general average; but where a ship is afloat, no loss or damage caused to the ship, cargo 
and freight, or any of them, by carrying a press of sail, shall be made good as general average. 
Rule VII – Damage to machinery and boilers – Damage caused to machinery and boilers of a ship which is 
ashore and in a position of peril, in endeavoring to refloat, shall be allowed in general average when shown to 
have arisen from an actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such damage; but 
where a ship is afloat no loss or damage caused by working the machinery and boilers shall be made good as 
general average. 
Rule VIII – Expenses of lightening a ship when ashore, and consequent damage – When a ship is ashore 
and cargo and ship’s fuel and stores or any of them are discharged as a general average act, the extra cost of 
lightening, lighter hire and reshipping (if incurred), and the loss or damage sustained thereby, shall be admitted 
as general average. 
Rule IX – Ship’s materials and stores burnt for fuel – Ship’s materials and stores, or any of them, 
necessarily burnt for fuel for the common safety at a time of peril shall be admitted as general average, when 
and only when an ample supply of fuel had been provided; but the estimated of fuel that would have been 
consumed, calculated at the price current at he ship’s last port of departure at the date of her leaving, shall be 
credited to the general average. 
Rule X – Expenses at port of refuge, etc. – (a)  When a ship shall have entered a port or place of refuge, or 
shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary 
circumstances, which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place 
shall be admitted as general average; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or a part of 
it, the corresponding expenses of leaving such port or place consequent upon such entry or return shall likewise 
be admitted as general average. (b) The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores whether 
at a port or place of loading, call or refuge, shall be admitted as general average when the handling or discharge 
was necessary for the common safety or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be 
repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage. (c) Whenever the cost of handling 
or discharging cargo, fuel or stores is admissible as general average, the cost of reloading and stowing such 
cargo, fuel or stores on board the ship, together with all storage charges (including insurance, if reasonably 
incurred) on such cargo, fuel or stores, shall likewise be so admitted. But when the ship is condemned or does 
not proceed on her original voyage, no storage expenses incurred after the date of the ship’s condemnation or 
of the abandonment of the voyage shall be admitted as general average. In the event of the condemnation of the 
ship or the abandonment of the voyage before completion of discharge of cargo, storage expenses, as above, 
shall be admitted as general average up to the date of completion of discharge. (d) If a ship under average be in 
port or place at which it is practicable to repair her, so as to enable her to carry on the whole cargo, and if, in 
order to save expense, either she is towed thence to some other port or place of repair or to her destination, or 
the cargo or a portion of it is transshipped by another ship, or otherwise forwarded, then the extra cost of such 
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towage, transhipment and forwarding, or any of them (up to the amount of the extra expense saved) shall be 
payable by the several parties to the adventure in proportion to the extraordinary expense saved.  
Rule XI – Wages and maintenance of crew and other expenses bearing up for and in aport of refuge, etc. 
– When a ship shall have entered or been detained in any port or place under the circumstances, or for the 
purpose of the repairs, mentioned in Rule X, the wages, payable to the master, officers and crew together with 
the cost of maintenance of the same, during the extra period of detention in such port or place until the ship 
shall be admitted as general average. But when the ship is condemned or does not proceed on her original 
voyage, the wages and maintenance of the master, officers and crew, incurred after the date of the ship’s 
condemnation or of the abandonment of the voyage, shall not be admitted as general average. In the event of 
the condemnation of the ship or the abandonment  of the voyage before completion of discharge of cargo, 
wages and maintenance of crew, as above, shall be admitted as general average up to the date of completion of 
discharge. 
Rule XII – Damage to cargo in discharging, etc. – Damage to or loss of cargo, fuel or stores caused in the 
act of handling, discharging, storing, reloading and stowing shall be made good as general average, when and 
only when the cost of those measures respectively is admitted as general average. 
Rule XIII – Deductions from cost of repairs – (1)  In adjusting claims for general average, repairs to be 
allowed in general average shall be subject to the following deductions in respect of “new for old” viz. (2) In 
the case of iron or steel ships, from date of original register to the date of accident: A-Up to 1 year old- All 
repairs to be allowed in full, except painting or coating of bottom, from which one-third is to be deducted. B-
Between 1 and 3 years old- (1) One-third to be deducted off repairs to and renewal of woodwork of hull, 
masts and spars, furniture, upholstery, crockery, metal- and glass-ware, also sails, rigging, ropes, sheets and 
hawsers (other than wire and chain), awnings, covers and painting. (2) One-sixth to be deducted off wire 
rigging, wire ropes and wire hawsers, wireless apparatus, chain cables and chains, insulation, donkey engines, 
steam steering gear and connections, steam winches and connections, steam cranes and connections and 
electrical machinery; other repairs in full. C-Between 3 and 6 years-Deductions as above under Clause B, 
except that one-third be deducted off insulation and one-sixth be deducted off iron work of masts and spars and 
all machinery (inclusive of boilers and their mountings). ). D-Between 6 and 10 years- Deductions as above 
under Clause C, except that one-third be deducted off ironwork of masts and spars, donkey engines, steam 
steering gear, winches, cranes and connections, repairs to and renewal of all machinery (inclusive of boilers 
and their mountings), wireless apparatus and all hawsers, ropes, sheets and rigging. E-Between 10 and 15 
years- One-third to be deducted off all repairs and renewals, except iron work of hull and cementing and chain 
cables, from which one-sixth to be deducted. Anchors to be allowed in full. F-Over 15 years- One-third to be 
deducted off all renewals,. Anchors to be allowed in full.  One-sixth to be deducted off chain cables.G-
Generally- The deductions (except as to provisions and stores, insulation, wireless apparatus, machinery and 
boilers) to be regulated by the age of the ship, and not the age of the particular part of her to which they apply. 
No painting bottom to be allowed if the bottom has not been painted within six months previous to the date of 
the accident. No deduction to be made in respect of old material which is repaired, without being replaced by 
new, and provisions, stores and gear which have not been in use. [Wooden or Composite Ships] (1)In the case 
of wooden or composite ships: (2) When a ship is under one year old from date of original register, at the time 
of accident, no deduction new for old shall be made. After that period a deduction of one-third shall be made, 
with the following exceptions: (3) Anchors shall be allowed in full. Chain cables shall be subject to a deduction 
of one-sixth only.  (4) No deduction shall be made in respect of provisions in respect of provisions and stores 
which had not been in use. (5) Metal sheathing shall be dealt with, by allowing in full the cost of a weight 
equal to the gross weight of the metal sheathing stripped off, minus the proceeds of the old metal. Nails, felt, 
and labour metalling are subject to a deduction of one-third. (6) When a ship is fitted with propelling, 
refrigerating, electrical or other machinery, or with insulation, or with wireless apparatus, repairs to such 
machinery, insulation or wireless apparatus to be subject to the same deductions as in the case of iron or steel 
ships. (7) In the case of ships generally: (8) In the case of all ships, the expense of straightening bent ironwork, 
including labour of taking out and replacing it, shall be allowed in full. (9) Graving dock dues, including 
expenses of removals, cartages, use of shears, stages, and graving dock materials, shall be allowed in full. 
Rule XIV-Temporary repairs- (1) Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call or 
refuge, for the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost of such repairs shall 
be admitted as general average; but where temporary repairs of accidental damage are effected merely to 
enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be admitted as general average only up to 
the saving in expense which would have been incurred and allowed in general average had such repairs not 
been effected there. (2) No deductions “new for old” shall be made from the cost of temporary repairs 
allowable as general average. 
Rule XV- Loss of Freight- (1) Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be made good as 
general average, either when caused by general average act, or when the damage to or loss of cargo is so made 
good. (2) Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which the owner 
thereof would have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred. 
Rule XVI- Amount to be made good for cargo lost or damaged by sacrifice – (1)The amount to be made 
good as general average for damage to or loss of goods sacrificed shall be the loss which the owner of the 
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goods has sustained thereby, based on the market values at the date of the arrival of the vessel or at the 
termination of the adventure where this ends at a place other than the original destination.(2) Where goods so 
damaged are sold after arrival, the loss to be made good in general average shall be calculated by applying to 
the sound value on the date of arrival of the vessel the percentage of loss resulting from a comparison of the 
proceeds with the sound value on date of sale. 
Rule XVII- Contributory values- (1) The contribution to a general average shall be made upon the actual net 
values of the property at the termination of the adventure, to which values shall be added the amount made 
good as general average for property sacrificed, if not already included, deduction being made from the 
shipowner’s freight and passage money at risk, of such charges and crew’s wages as would not have been 
incurred in earning the freight had the ship and cargo been totally lost at the date of general average act and 
have not been allowed as general average, deduction being also made from the value of the property of all 
charges incurred in respect thereof subsequently to the general average act, except such charges as are allowed 
in general average. (2) Passenger’s luggage and personal effects not shipped under bill of lading shall not 
contribute in general average. 
Rule XVIII- Damage to ship- (1) The amount to be allowed as general average for damage or loss to the ship, 
her machinery and/or gear when repaired or replaced shall be the actual reasonable cost of repairing or 
replacing such damage or loss, deductions being made as above (Rule XIII) when old material is replaced by 
new. When not repaired, the reasonable depreciation shall be allowed, not exceeding the estimated cost of 
repairs.(2) Where there is an actual or constructive total loss of the ship the amount to be allowed as general 
average for damage or loss to the ship caused by a general average at shall be the estimated sound value of the 
ship after deducting therefrom the estimated cost of repairing damage which is not general average and the 
proceeds of sale, if any.  
Rule XIX- Undeclared or wrongfully declared cargo- (1) Damage or loss caused to goods loaded without 
the know-ledge of the shipowner or his agent or to goods willfully misdescribed at time of shipment shall not 
be allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved.(2) Damage or loss 
caused to goods which have been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real 
value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value. 
Rule XX- Expenses bearing up for port, etc.- (1)  Fuel and stores consumed, and wages and maintenance o f 
master, officers and crew incurred, during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port 
or place of refuge or returning to her port or place of loading shall be admitted as general average when the 
expenses of entering such port or place are allowable in general average in accordance with Rule  X (a). (2) 
Fuel and stores consumed during extra detention in a port or place of loading, call or refuge shall also be 
allowed in general average for the period during which wages and maintenance of master, officers and crew are 
allowed in terms of Rule XI, except such fuel and stores as are consumed in effecting repairs not allowable in 
general average. 
Rule XXI- Provisions of funds- (1) A commission of 2 per cent on general average disbursementsshall be 
allowed in general average, but when the funds are not provided by any of the contributing interests, the 
necessary cost of obtaining the funds required by means of a bottomry bond or otherwise, or the loss sustained 
by owners of goods sold for the purpose, shall be allowed in general average.(2) The cost  of insuring money 
advanced to pay for general average disbursements shall also be allowed in general average. 
Rule XXII- Interest on losses made good in general average- Interest shall be allowed on expenditure, 
sacrifices and allowances charged to general average at the legal rate per annum prevailing at the final port of 
destination at which the adventure ends, or where there is no recognized legal rate annum, until the date of the 
general average statement, due allowance being made for any interim reimbursement from the contributory 
interests or from the general average deposit fund. 
Rule XXIII- Treatment of cash deposits- Where cash deposits have been collected in respect of cargo’s 
liability for general average, salvage or special charges, such deposits shall be paid without any delay into a 
special charges, such deposits shall be paid into a special account, earning interest where possible, in the joint 
names of two trustees (one to be nominated on behalf of the shipowner and the other on behalf of the 
depositors) in a bank to be approved by such trustees. The sum so deposited, together with accurued interest, if 
any, shall be held as security for payment to the parties entitled thereto of the general average, salvage or 
special charges payable by cargo in respect to which the deposits have been collected. The trustees shall have 
power to make payments on account or refunds of deposits which may be certified to in writing by the average 
adjusters. Such deposits and payments or refunds shall be without prejudice to the ultimate liability of the 
parties.
 
 
YORK-ANTWERP RULES 1950 
Rule of interpretation – (1) In the adjustment of general average the following lettered and numbered Rules 
shall apply to the exclusion of any law and practice inconsistent therewith. (2) Except as provided by the 
numbered Rules, genera average shall be adjusted according to the lettered Rules. 
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Rule A - There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is 
intentionally and reasonably made or incurred for the common safety or the purpose of preserving from peril 
the property involved in a common maritime adventure. 
Rule B - General average sacrifice and expenses shall be borne y the different contributing interests on the 
basis hereinafter provided. 
Rule C – (1) Only such losses, damages or expenses which are a direct consequence of the general average act 
shall be allowed as general average. (2) Loss or damage sustained by the ship or cargo through delay, whether 
on the voyage or subsequently, such as demurrage, and any indirect loss whatsoever, such as loss of market, 
shall not be admitted as general average. 
Rule D – Rights to contribution in general average shall not be affected, though the event which gave rise to 
the sacrifice or expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure; but this shall 
not prejudice any remedies which may be open against that party for such fault. 
Rule E – The onus of proof is upon the party claiming in general average to shoe that the loss or expense 
claimed is properly allowable as general average. 
Rule F – Any extra expense incurred in place of another expense which would have been allowable as general 
average shall be deemed to be general average and so allowed without regard to the saving, if any, to other 
interests, but only up to the amount of the general average expense avoided. 
Rule G – (1) General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at 
the time and place when and where the adventure ends. (2) This rule shall not affect the determination of the 
place at which the average statement is to be made up. 
Rule I - Jettison of cargo – No jettison of cargo shall be made good as general average, unless such cargo is 
carried in accordance with the recognised custom of the trade. 
Rule II – Damage by jettison and sacrifice for the common safety – Damage done to a ship and cargo, or 
either of them, by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water which goes down 
a ship’s hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for the common safety, 
shall be made good as general average. 
Rule III – Extinguishing fire on shipboard – Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or 
otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, 
shall be made good as general average; except that no compensation shall be made for damage to such portions 
of the ship and bulk cargo, or to such separate packages of cargo, as have been on fire. 
Rule IV – Cutting away wreck – Loss or damage caused by cutting away the wreck or remains of spars or of 
other things which have previously been carried away by sea-peril, shall not be made good as general average. 
Rule V – Voluntary stranding – (1) When a ship is intentionally run on shore, and the circumstances are such 
that if that course were not adopted she would inevitably drive on shore or on rocks, no loss or damage caused 
to the ship, cargo and freight or any of them by such intentional running on shore shall be made good as 
general average, but loss or damage incurred in refloating such a ship shall be allowed as general average. (2) 
In all other cases where a ship is intentionally run on shore for the common safety, the consequent loss or 
damage shall be allowed as general average. 
Rule VI – Carrying press of sail – damage to or loss of sails – Damage to or loss of sails and spars, or either 
of them, caused by forcing a ship off the ground or by driving her higher up the ground, for the common safety, 
shall be made good a s general average; but where a ship is afloat, no loss or damage caused to the ship, cargo 
and freight, or any of them, by carrying a press of sail, shall be made good as general average. 
Rule VII – Damage to machinery and boilers – Damage caused to machinery and boilers of a ship which is 
ashore and in a position of peril, in endeavouring to refloat, shall be allowed in general average when shown to 
have arisen from an actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such damage; but 
where a ship is afloat no loss or damage caused by working the machinery and boilers, including loss or 
damage due to compounding of engines or such measures, shall in any circumstances be made good as general 
average. 
Rule VIII – Expenses of lightening a ship when ashore, and consequent damage – When a ship is ashore 
and cargo and ship’s fuel and stores or any of them are discharged as a general average act, the extra cost of 
lightening, lighter hire and reshipping (if incurred), and the loss or damage sustained thereby, shall be admitted 
as general average. 
Rule IX – Ship’s materials and stores burnt for fuel – Ship’s materials and stores, or any of them, 
necessarily burnt for fuel for the common safety at a time of peril shall be admitted as general average, when 
and only when an ample supply of fuel had been provided; but the estimated of fuel that would have been 
consumed, calculated at the price current at he ship’s last port of departure at the date of her leaving, shall be 
credited to the general average. 
Rule X – Expenses at port of refuge, etc. – (a) (1) When a ship shall have entered a port or place of refuge, or 
shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary 
circumstances, which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place 
shall be admitted as general average; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or a part of 
it, the corresponding expenses of leaving such port or place consequent upon such entry or return shall likewise 
be admitted as general average. (2) When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily removed to 
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another port or place because repairs cannot be carried out in the first port or place, the provisions of this Rule 
shall be applied to the second port or place as if it were a port or place of refuge. The provisions of Rule XI 
shall be applied the prolongation of the voyage occasioned by such removal. (b) The cost of handling on board 
or discharging cargo, fuel or stores whether at a port or place of loading, call or refuge, shall be admitted as 
general average when the handling or discharge was necessary for the common safety or to enable damage to 
the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of 
the voyage. (c) Whenever the cost of handling or discharging cargo, fuel or stores is admissible as general 
average, the cost of reloading and stowing such cargo, fuel or stores on board the ship, together with all storage 
charges (including insurance, if reasonably incurred) on such cargo, fuel or stores, shall likewise be so 
admitted. But when the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, no storage expenses 
incurred after the date of the ship’s condemnation or of the abandonment of the voyage shall be admitted as 
general average. In the event of the condemnation of the ship or the abandonment of the voyage before 
completion of discharge of cargo, storage expenses, as above, shall be admitted as general average up to the 
date of completion of discharge. (d) If a ship under average be in port or place at which it is practicable to 
repair her, so as to enable her to carry on the whole cargo, and if, in order to save expense, either she is towed 
thence to some other port or place of repair or to her destination, or the cargo or a portion of it is transshipped 
by another ship, or otherwise forwarded, then the extra cost of such towage, transhipment and forwarding, or 
any of them (up to the amount of the extra expense saved) shall be payable by the several parties to the 
adventure in proportion to the extraordinary expense saved.  
Rule XI – Wages and maintenance of crew and other expenses bearing up for and in aport of refuge, etc. 
– (a) Wages and maintenance of master, officers, and crew reasonably incurred and fuel and stores consumed 
during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her 
port or place of loading shall be admitted as general average when the expenses of entering such port or place 
are allowable in general average in accordance with Rule X (a) (b) When a ship shall have entered or been 
detained in any port or place in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which 
render that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to 
be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, the wages and maintenance of 
the master, officers and crew reasonably incurred during the extra period of detention in such port or place 
until the ship shall or should have been made ready to proceed upon her voyage, shall be admitted in general 
average. When the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, the extra period of detention 
shall be deemed not to extend beyond the date of the ship’s condemnation or of the abandonment of the voyage 
or, if discharge of cargo is not then completed, beyond the date of completion of discharge. Fuel and stores 
consumed during the extra period of detention shall be admitted as general average, except such fuel and stores 
as are consumed in effecting repairs not allowable in general average. Port charges incurred during extra period 
of detention shall likewise be admitted as general average except such charges as are incurred solely by reason 
of repairs not allowable in general average. (c) For the purpose of this and other Rules wages shall include all 
payments made to or for the benefit of the master, officers and crew, whether such payments be imposed by 
law upon the shipowners or be made under the terms or articles of employment. (d) When overtime is paid to 
the master, officers or crew for maintenance of the ship or repairs, the cost of which is not allowable in general 
average, such overtime shall be allowed in general average only up to the saving in expense which would have 
been incurred and admitted as general average had such overtime not been incurred. 
Rule XII – Damage to cargo in discharging, etc. – Damage to or loss of cargo, fuel or stores caused in the 
act of handling, discharging, storing, reloading and stowing shall be made good as general average, when and 
only when the cost of those measures respectively is admitted as general average. 
Rule XIII – Deductions from cost of repairs – (1)  In adjusting claims for general average, repairs to be 
allowed in general average shall be subject to deductions in respect of “new for old” according to the following 
rules, where old material or parts are replaced by new. (2) The deductions to be regulated by the age of the ship 
from the date of original register to the date of accident, except for provisions and stores, insulation, life- and 
similar boats, gyro compass equipment, wireless, direction finding, echo sounding and similar apparatus, 
machinery and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the particular parts to which 
they apply. (3) No deduction to be made in respect of provisions, stores and gear which have not been in use. 
(4) The deduction shall be made from the cost of new material or parts, including labour and establishment 
charges, but excluding cost of opening up.(5) Drydock and slipway dues and costs of shifting the ship shall be 
allowed in full. (6) No cleaning and painting of bottom to be allowed, if the bottom has not been painted within 
six months previous to the date of the accident.A-Up to 1 year old- All repairs to be allowed in full, except 
scaling and cleaning and painting or coating of bottom, from which one-third is to be deducted. B-Between 1 
and 3 years old- (1) Deduction off scaling, cleaning and painting bottom as above under Clause A. (2) One-
third to be deducted off sails, rigging, ropes, sheets and hawsers (other than wire and chain), awnings, covers, 
provisions and stores and painting. (3) One-sixth to be deducted off wood work of hull, including hold ceiling, 
wooden masts, spars and boats, furniture, upholstery, crockery, metal-  and glass ware, wire rigging, wire ropes 
and wire hawsers, gyro compass equipment, wireless, direction finding, echo sounding and similar apparatus, 
chain cables and chains, insulation, auxiliary machinery, steering gear and connections, winches and cranes 
and connections and electrical machinery and connections other than electric propelling machinery; other 
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repairs to be allowed in full. Metal sheathing for wooden or composite ships shall be dealt with by allowing in 
full the cost of a weight equal to the gross weight of metal sheathing stripped off, minus the proceeds of the old 
metal. Nails, felt and labour metalling are subject to a deductions of one-third. C-Between 3 and 6 years-
Deductions as above under Clause B, except that one-third be deducted off wood work of hull including hold 
ceiling, wooden masts, spars and boats, furniture, upholstery, and one-sixth be deducted off iron work of masts 
and spars and all machinery (inclusive of boilers and their mountings). D-Between 6 and 10 years- 
Deductions as above under Clause C, except that one-third be deducted off rigging, ropes, sheets, and hawsers, 
iron work of masts and spars, gyro compass equipment, wireless, direction finding, echo sounding and similar 
apparatus, insulation, auxiliary machinery, steering gear, winches, cranes and connections and all other 
machinery (inclusive of boilers and their mountings). E-Between 10 and 15 years- One-third to be deducted 
off all renewals, except iron work of hull and cementing and chain cables, from which one-sixth to be 
deducted, and anchors, which are allowed in full. F-Over 15 years- One-third to be deducted off all renewals, 
except chain cables, from which one-sixth to be deducted, and anchors, which are allowed in full. 
Rule XIV-Temporary repairs- (1) Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call or 
refuge, for the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost of such repairs shall 
be admitted as general average. (2) Where temporary repairs of accidental damage are effected merely to 
enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be admitted as general average without 
regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the saving, in expense which would have been 
incurred and allowed in general average if such repairs had not been effected there. (3) No deductions “new for 
old” shall be made from the cost of temporary repairs allowable as general average. 
Rule XV- Loss of Freight- (1) Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be made good as 
general average, either when caused by general average act, or when the damage to or loss of cargo is so made 
good. (2) Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which the owner 
thereof would have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred. 
Rule XVI- Amount to be made good for cargo lost or damaged by sacrifice – (1)The amount to be made 
good as general average for damage to or loss of goods sacrificed shall be the loss which the owner of the 
goods has sustained thereby, based on the market values at the last day of discharge of the vessel or at the 
termination of the adventure where this ends at a place other than the original destination.(2) Where goods so 
damaged are sold and the amount of the damage has not been otherwise agreed, the loss to be made good in 
general average shall be the difference between the net proceeds of sale and the net sound value at the last day 
of discharge of the vessel or at the termination of the adventure where this end at a place other than the original 
destination. 
Rule XVII- Contributory values- (1) The contribution to a general average shall be made upon the actual net 
values of the property at the termination of the adventure, to which values shall be added the amount made 
good as general average for property sacrificed, if not already included, deduction being made from the 
shipowner’s freight and passage money at risk, of such charges and crew’s wages as would not have been 
incurred in earning the freight had the ship and cargo been totally lost at the date of general average act and 
have not been allowed as general average, deduction being also made from the value of the property of all 
charges incurred in respect thereof subsequently to the general average act, except such charges as are allowed 
in general average. (2) Passenger’s luggage and personal effects not shipped under bill of lading shall not 
contribute in general average. 
Rule XVIII- Damage to ship- (1) The amount to be allowed as general average for damage or loss to the ship, 
her machinery and/or gear when repaired or replaced shall be the actual reasonable cost of repairing or 
replacing such damage or loss, subject to deduction in accordance with Rule XIII. When not repaired, the 
reasonable depreciation shall be allowed, not exceeding the estimated cost of repairs.(2) Where there is an 
actual or constructive total loss of the ship the amount to be allowed as general average for damage or loss to 
the ship caused by a general average at shall be the estimated sound value of the ship after deducting therefrom 
the estimated cost of repairing damage which is not general average and the proceeds of sale, if any.  
Rule XIX- Undeclared or wrongfully declared cargo- (1) Damage or loss caused to goods loaded without 
the know-ledge of the shipowner or his agent or to goods willfully misdescribed at time of shipment shall not 
be allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved.(2) Damage or loss 
caused to goods which have been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real 
value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value. 
Rule XX- Provisions of funds- (1) A commission of 2 per cent on general average disbursements, other than 
the wages and maintenance of master, officers and crew, and fuel and stores not replaced during the voyage, 
shall be allowed in general average, but when the funds are not provided by any of the contributing interests, 
the necessary cost of obtaining the funds required by means of a bottomry bond or otherwise, or the loss 
sustained by owners of goods sold for the purpose, shall be allowed in general average.(2) The cost  of insuring 
money advanced to pay for general average disbursements shall also be allowed in general average. 
Rule XXI- Interest on losses made good in general average- Interest shall be allowed on expenditure, 
sacrifices and allowances charged to general average at the rate of 5 per cent. Per annum, until the date of the 
general average statement, due allowance being made for any interim reimbursement from the contributory 
interests or from the general average deposit fund. 
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 Rule XXII- Treatment of cash deposits- Where cash deposits have been collected in respect of cargo’s 
liability for general average, salvage or special charges, such deposits shall be paid without any delay into a 
special charges, such deposits shall be paid without any delay into a special account in the joint names of a 
representative nominated on behalf of the shipowner and representative nominated on behalf of the depositors 
and the representative nominated on behalf of the depositors in a bank to be approved by both. The sum so 
deposited, together with accurued interest, if any, shall be held as security for payment to the parties entitled 
thereto of the general average, salvage or special charges payable by cargo in respect to which the deposits 
have been collected. Payments on account or refunds of deposits may be made if certifies to in writing by the 
average adjusters. Such deposits and payments or refunds shall be without prejudice to the ultimate liability of 
the parties.

THE YORK-ANTWERP RULES 1974  

Rule of interpretation - In the adjustment of general average the following lettered and numbered Rules shall 
apply to the exclusion of any Law and Practice inconsistent therewith. Except as provided by the numbered 
Rules, general average shall be adjusted according to the lettered Rules.  

Rule A - There is a general average act, when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is 
intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril 
the property involved in a common maritime adventure.  
Rule B - General average sacrifices and expenses shall be borne by the different contributing interests on the 
basis hereinafter provided.  
Rule C - Only such losses, damages or expenses which are the direct consequence of the general average act 
shall be allowed as general average. Loss or damage sustained by the ship or cargo through delay, whether on 
the voyage or subsequently, such as demurrage, and any indirect loss whatsoever, such as loss of market, shall 
not be admitted as general average.  

Rule D - Rights to contribution in general average shall not be affected, though the event which gave rise to the 
sacrifice or expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure, but this shall not 
prejudice any remedies or defences which may be open against or to that party in respect of such fault. Rule E - 
The onus of proof is upon the party claiming in general average to show that the loss or expense claimed is 
properly allowable as general average. Rule F - Any extra expense incurred in place of another expense which 
would have been allowable as general average shall be deemed to be general average and so allowed without 
regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the amount of the general average expense avoided. 
Rule G - General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at the 
time and place when and where the adventure ends. This rule shall not affect the determination of the place at 
which the average statement is to be made up.  

Rule I. Jettison of cargo - No jettison of cargo shall be made good as general average unless such cargo is 
carried in accordance with the recognised custom of the trade.   

Rule II. Damage by jettison and sacrifice for the common safety - Damage done to a ship and cargo, or 
either of them, by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water which goes down 
a ship's hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for the common safety, shall 
be made good as general average.  

Rule III. Extinguishing fire on shipboard - Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or 
otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, 
shall be made good as general average; except that no compensation shall be made for damage by smoke or heat 
however caused.  

Rule IV. Cutting away wreck - Loss or damage sustained by cutting away wreck or parts of the ship which 
have been previously carried away or are effectively lost by accident shall not be made good as general average.  

Rule V. Voluntary stranding - When a ship is intentionally run on shore for the common safety, whether or 
not she might have been driven on shore, the consequent loss or damage shall be allowed in general average.  

Rule VI. Salvage remuneration - Expenditure incurred by the parties to the adventure on account of salvage, 
whether under contract or otherwise, shall be allowed in general average to the extent that the salvage 
operations were undertaken for the purpose of preserving from peril the property involved in the common 
maritime adventure.  

Rule VII. Damage to machinery and boilers - Damage caused to any machinery and boilers of a ship which is 
ashore and in a position of peril, in endeavouring to refloat, shall be allowed in general average when shown to 
have arisen from an actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such damage; but 
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where a ship is afloat no loss or damage caused by working the propelling machinery and boilers shall in any 
circumstances be made good as general average. 

Rule VIII. Expenses lightening a ship when ashore, and consequent damage - When a ship is ashore and 
cargo and ship's fuel and stores or any of them are discharged as a general average act, the extra cost of 
lightening, lighter hire and reshipping if incurred and the loss or damage sustained thereby, shall be admitted as 
general average.  

Rule IX. Ship's material and stores burnt for fuel - Ship's materials and stores, or any of them, necessarily 
burnt for fuel for the common safety at a time of peril, shall be admitted as general average, when and only 
when an ample supply of fuel had been provided; but the estimated quantity of fuel that would have been 
consumed, calculated at the price current at the ship's last port of departure at the date of her leaving, shall be 
credited to the general average.  

Rule X. Expenses at port of refuge etc. - (a) (1) When a ship shall have entered a port or place of refuge or 
shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary 
circumstances, which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place 
shall be admitted as general average; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or part of it, 
the corresponding expenses of leaving such port or place consequent upon such entry or return shall likewise be 
admitted as general average. (2) When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily removed to 
another port or place because repairs cannot be carried out in the first port or place, the provisions of this Rule 
shall be applied to the second port or place as if it were a port or place of refuge and the cost of such removal 
including temporary repairs and towage shall be admitted as general average. The provisions of Rule XI shall be 
applied to the prolongation of the voyage occasioned by such removal. (b) (1) The cost of handling on board or 
discharging cargo, fuel or stores whether at a port or place of loading, call or refuge, shall be admitted as 
general average, when the handling or discharge was necessary for the common safety or to enable damage to 
the ship caused by sacrifice or accident to be repaired if the repairs were necessary for the safe prosecution of 
the voyage, except in cases where the damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call 
without any accident or other extraordinary circumstances connected with such damage having taken place 
during the voyage. (2) The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores shall not be admissible 
as general average when incurred solely for the purpose of restowage due to shifting during the voyage unless 
such restowage is necessary for the common safety. (c) (1) Whenever the cost of handling or discharging cargo, 
fuel or stores is admissible as general average, the costs of storage, including insurance if reasonably incurred, 
reloading and stowing of such cargo, fuel or stores shall likewise be admitted as general average.(2) But when 
the ship is condemned or does not proceed on her original voyage storage expenses shall be admitted as general 
average only up to the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of 
completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place before that date.  

Rule XI. Wages and maintenance of crew and other expenses bearing up for and in a port of refuge, etc. - 
(a) Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred and fuel and stores consumed 
during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her 
port or place of loading shall be admitted as general average when the expenses of entering such port or place 
are allowable in general average in accordance with Rule X(a). (b) (1) When a ship shall have entered or been 
detained in any port or place in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which 
render that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to 
be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, the wages and maintenance of 
the master, officers, and crew reasonably incurred during the extra period of detention in such port or place until 
the ship shall or should have been made ready to proceed upon her voyage, shall be admitted in general average. 
(2) Provided that when damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any 
accident or other extraordinary circumstance connected with such damage having taken place during the 
voyage, then the wages and maintenance of master, officers and crew and fuel and stores consumed during the 
extra detention for repairs to damage so discovered shall not be admissible as general average, even if the 
repairs are necessary for the safe prosecution of the voyage. (3) When the ship is condemned or does not 
proceed on her original voyage, wages and maintenance of the master, officers and crew and fuel and stores 
consumed shall be admitted as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the 
abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or 
abandonment takes place before that date. (4) Fuel and stores consumed during the extra period of detention 
shall be admitted as general average, except such fuel and stores as are consumed in effecting repairs not 
allowable in general average. (5) Port charges incurred during the extra period of detention shall likewise be 
admitted as general average except such charges as are incurred solely by reason of repairs not allowable in 
general average. (c) For the purpose of this and the other Rules wages shall include all payments made to or for 
the benefit of the master, officers and crew, whether such payments be imposed by law upon the shipowners or 
be made under the terms or articles of employment. (d) When overtime is paid to the master, officers or crew 
for maintenance of the ship or repairs, the cost of which is not allowable in general average, such overtime shall 
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be allowed in general average only up to the saving in expense which would have been incurred and admitted as 
general average, had such overtime not been incurred.  

Rule XII. Damage to cargo in discharging, etc.  - Damage to or loss of cargo, fuel or stores caused in the act 
of handling, discharging, storing, reloading and stowing shall be made good as general average, when and only 
when the cost of those measures respectively is admitted as general average.  

Rule XIII. Deductions from cost of repairs - (1) Repairs to be allowed in general average shall not be subject 
to deductions in respect of 'new for old' where old material or parts are replaced by new unless the ship is over 
fifteen years old in which case there shall be a deduction of one third. The deductions shall be regulated by the 
age of the ship from 31 December of the year of completion of construction to the date of the general average 
act, except for insulation, life and similar boats, communications and navigational apparatus and equipment, 
machinery and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the particular parts to which 
they apply. (2) The deductions shall be made only from the cost of the new material or parts when finished and 
ready to be installed in the ship. (3) No deduction shall be made in respect of provisions, stores, anchors and 
chain cables. (4) Drydock and slipway dues and costs of shifting the ship shall be allowed in full. (5) The costs 
of cleaning, painting or coating of bottom shall not be allowed in general average unless the bottom has been 
painted or coated within the twelve months preceding the date of the general average act in which case one half 
of such costs shall be allowed.   

Rule XIV. Temporary repairs - (1) Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call or 
refuge, for the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost of such repairs shall 
be admitted as general average. (2) Where temporary repairs of accidental damage are effected in order to 
enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be admitted as general average without 
regard to the saving, if any, to other interest, but only up to the saving in expense which would have been 
incurred and allowed in general average if such repairs had not been effected there. (3) No deductions 'new for 
old' shall be made from the cost of temporary repairs allowable as general average.  

Rule XV. Loss of freight - (1) Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be made good as 
general average, either when caused by a general average act, or when the damage to or loss of cargo is so made 
good. (2) Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which the owner thereof 
would have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred.  

Rule XVI. Amount to be made good for cargo lost or damaged by sacrifice - (1) The amount to be made 
good as general average for damage to or loss of cargo sacrificed shall be the loss which has been sustained 
thereby based on the value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the 
receiver or if there is no such invoice from the shipped value The value at the time of discharge shall include the 
cost of insurance and freight except insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo. (2) 
When cargo so damaged is sold and the amount of the damage has not been otherwise agreed, the loss to be 
made good in general average shall be the difference between the net proceeds of sale and the net sound value 
as computed in the first paragraph of this Rule.  

Rule XVII. Contributory values - (1) The contribution to a general average shall be made upon the actual net 
value of the property at the termination of the adventure except that the value of cargo shall be the value at the 
time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver or if there is no such 
invoice from the shipped value. The value of the cargo shall include the cost of insurance and freight unless and 
insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo, deducting therefrom any loss or damage 
suffered by the cargo prior to or at the time of discharge. The value of the ship shall be assessed without taking 
into account the beneficial or detrimental effect of any demise or time charter-party to which the ship may be 
committed. (2) To these values shall be added the amount made good as general average for property sacrificed, 
if not already included, deduction being made from the freight and passage money at risk of such charges and 
crew's wages as would not have been incurred in earning the freight had the ship and cargo been totally lost at 
the date of the general average act and have not been allowed as general average; deduction being also made 
from the value of the property of all extra charges incurred in respect thereof subsequently to the general 
average act, except such charges as are allowed in general average. (3) Where cargo is sold short of destination, 
however, it shall contribute upon the actual net proceeds of sale, with the addition of any amount made good as 
general average. (4) Passenger's luggage and personal effects not shipped under bill of lading shall not 
contribute in general average.  

Rule XVIII. Damage to ship - The amount to be allowed as general average for damage or loss to the ship, her 
machinery and/or gear caused by a general average act shall be as follows: (a) When repaired or replaced, The 
actual reasonable cost of repairing or replacing such damage or loss subject to deduction in accordance with 
Rule XIII;  (b) When not repaired or replaced, The reasonable depreciation arising from such damage or loss, 
but not exceeding the estimated cost of repairs. But where the ship is an actual total loss or when the cost of 
repairs of the damage would exceed the value of the ship when repaired, the amount to be allowed as general 
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average shall be the difference between the estimated sound value of the ship after deducting therefrom the 
estimated cost of repairing damage which is not general average and the value of the ship in her damaged state 
which may be measured by the net proceeds of sale, if any.  
  
Rule XIX. Undeclared or wrongfully declared cargo -  (1) Damage or loss caused to goods loaded without 
the knowledge of the shipowner or his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be 
allowed as general average but such goods shall remain liable to contribute, if saved. (2) Damage or loss 
caused to goods which have been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real 
value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value.  

Rule XX. Provision of funds - (1) A commission of two per cent. of general average disbursements, other than 
the wages and maintenance of master, officers and crew and fuel and stores not replaced during the voyage, 
shall be allowed in general average, but when the funds are not provided by any of the contributing interests, the 
necessary cost of obtaining the funds required by means of a bottomry bond or otherwise, or the loss sustained 
by owners of goods sold for the purpose, shall be allowed in general average. (2) The cost of insuring money 
advanced to pay for general average disbursements shall also be allowed in general average.  
 
Rule XXI. Interest on losses made good in general average - Interest shall be allowed on expenditure, 
sacrifices and allowances charged to general average at the rate of seven per cent per annum, until the date of 
the general average statement, due allowance being made for any interim reimbursement from the contributory 
interests or from the general average deposit fund.  

Rule XXII. Treatment of cash deposits - Where cash deposits have been collected in respect of cargo's 
liability for general average, salvage or special charges, such deposits shall be paid without any delay into a 
special account in the joint names of a representative nominated on behalf of the shipowner and a representative 
nominated on behalf of the depositors in a bank to be approved by both. The sum so deposited together with 
accrued interest, if any, shall be held as security for payment to the parties entitled thereto of the general 
average, salvage or special charges payable by cargo in respect to which the deposits have been collected. 
Payments on account of refund of deposits may be made if certified to in writing by the average adjuster. Such 
deposits and payments or refunds shall be without prejudice to the ultimate liability of the parties 
 
YORK-ANTWERP RULES, 1974 AS AMENDED 1990   
 
Rule of interpretation- (1) In the adjustment of general average the following lettered and numbered Rules 
shall apply to the exclusion of any Law and Practice inconsistent therewith. (2) Except as provided by the 
numbered Rules, general average shall be adjusted according to the lettered Rules. 
Rule A- There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is 
intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril 
the property involved in a common maritime adventure 
Rule B-General average sacrifices and expenses shall be borne by the different contributing interests on the 
basis hereinafter provided. 
Rule C- (1) Only such losses, damages or expenses which are the direct consequence of the general average 
act shall be allowed as general average.(2) Loss or damage sustained by the ship or cargo through delay, 
whether on the voyage or subsequently, such as demurrage, and any indirect loss whatsoever, such as loss of 
market, shall not be admitted as general average. 
Rule D-Rights to contribution in general average shall not be affected, though the event which gave rise to the 
sacrifice or expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure, but this shall not 
prejudice any remedies or defences which may be open against or to that party in respect of such fault. 
Rule E- The onus of proof is upon the party claiming in general average to show that the loss or expense 
claimed is properly allowable as general average. 
Rule F- Any extra expenses incurres in place of another expense which would have been allowable as general 
average shall be deemed to be general average and so allowed without regard to the saving, if any, to other 
interests, but only up to the amount of the general average expense avoided. 
 
Rule G-(1)General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at 
the time and place when and where the adventure ends. (2) This rule shall not affect the determination of the 
place at which the average statement is to be made up. 
Rule I. Jettison of cargo - No jettison of cargo shall be made good as general average, unless such cargo is 
carried in accordance with the recognised custom of the trade. 
Rule II. Damage by jettıson and sacrifice for the common safety-Damage done to a ship and cargo, or 
either of them, by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by water which goes down 
a ship's hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for the common safety, 
shall be made good as general average 
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Rule III. Extinguishing fire on shipboard- Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or 
otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, 
shall be made good as general average; except that no compensation shall be made for damage by smoke or 
heat however caused. 
Rule IV. Cutting away wreck- Loss or damage sustained by cutting away wreck or parts of the ship which 
have been previously carried away or are effectively lost by accident shall not be made good as general 
average. 
Rule V. Voluntary stranding- When a ship is intentionally run on shore for the common safety, whether or 
not she might have been driven on shore, the consequent loss or damage shall be allowed in general average. 
Rule VI. Salvage remuneration - (a) Expenditure incurred by the parties to the adventure in the nature of 
salvage, whether under contract or otherwise, shall be allowed in general average provided that the salvage 
operations were carried out for the purpose of preserving from peril the property involved in the common 
maritime adventure.  
Expenditure allowed in general average shall include any salvage remuneration in which the skill and efforts of 
the salvors in preventing or minimizing damage to the environment such as is referred to in Art.13 paragraph 
1(b) of the International Convention on Salvage, 1989 have been taken into account. (b) Special compensation 
payable to a salvor by the shipowner under Art.14 of the said Convention to the extent specified in paragraph 4 
of that Article or under any other provision similar in substance shall not be allowed in general average. 
Rule VII. Damage to machinery and boilers- Damage caused to any machinery and boilers of a ship which 
is ashore and in a position of peril, in endeavouring to refloat, shall be allowed in general average when shown 
to have arisen from an actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such damage; but 
where a ship is afloat no loss or damage caused by working the propelling machinery and boilers shall in any 
circumstances be made good as general average. 
Rule VIII. Expenses lightening a ship when ashore and consequent damage – When a ship is ashore and 
cargo and ship's fuel and stores or any of them are discharged as a general average act, the extra cost of 
lightening, lighter hire and re-shipping (if incurred), and the loss or damage sustained thereby, shall be 
admitted as general average. 
Rule X. Expenses at port of refuge, etc.- (a)(1) When a ship shall have entered a port or place of refuge, or 
shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary 
circumstances, which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place 
shall be admitted as general average; and when she shall have sailed thence with here original cargo, or a part 
of it, the corresponding expenses of leaving such port or place consequent upon such entry or return shall 
likewise be admitted as general average. (2) When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily 
removed to another port or place because repairs cannot be carried out in the first port or place, the provisions 
of this Rule shall be applied to the second port or place as if it were a port or place of refuge and the cost of 
such removal including temporary repairs and towage shall be admitted as general average. The provisions of 
Rule XI shall be applied to the prolongation of the voyage occasioned by such removal. (b) The cost of 
handling on board or discharging cargo, fuel or stores whether at a port or place of loading, call or refuge, shall 
be admitted as general average, when the handling or discharge was necessary for the common safety or to 
enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the 
safe prosecution of the voyage, except in cases where the damage to the ship is discovered at a port or place of 
loading or call without any accident or other extraordinary circumstances connected with such damage having 
taken place during the voyage. The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores shall not be 
admissible as general average when incurred solely for the purpose of restowage due to shifting during the 
voyage, unless such restowage is necessary for the common safety. (c)(1) Whenever the cost of handling or 
discharging cargo, fuel or stores is admissible as general average, the costs of storage, including insurance if 
reasonably incurred, reloading and stowing of such cargo, fuel or stores shall likewise be admitted as general 
average. (2)But when the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, storage expenses shall 
be admitted as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the 
voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place 
before that date.  
Rule XI. Wages and maıntenance of crew and other expenses bearing up for and in a port of refuge, etc.- 
(a) Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred and fuel and stores consumed 
during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her 
port or place of loading shall be admitted as general average when the expenses of entering such port or place 
are allowable in general average in accordance with Rule X(a). (b)(1) When a ship shall have entered or been 
detained in any port or place in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which 
render that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to 
be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, the wages and maintenance of 
the master, officers and crew reasonably incurred during the extra period of detention in such port or place 
until the ship shall or should have been made ready to proceed upon her voyage, shall be admitted in general 
average. (2)Provided that when damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without 
any accident or other extraordinary circumstance connected with such damage having taken place during the 
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voyage, then the wages and maintenance of master, officers and crew and fuel and stores consumed during the 
extra detention for repairs to damages so discovered shall not be admissible as general average, even if the 
repairs are necessary for the safe prosecution of the voyage. (3) When the ship is condemned or does not 
proceed on her original voyage, wages and maintenance of the master, officers and crew and fuel and stores 
consumed shall be admitted as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the 
abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or 
abandonment takes place before that date. (4) Fuel and stores consumed during the extra period of detention 
shall be admitted as general average, except such fuel and stores as are consumed in effecting repairs not 
allowable in general average. (5)Port charges incurred during the extra period of detention shall likewise be 
admitted as general average except such charges as are incurred solely by reason of repairs not allowable in 
general average. (c) For the purpose of this and the other Rules wages shall include all payments made to or for 
the benefit of the master, officers and crew, whether such payments be imposed by law upon the shipowners or 
be made under the terms or articles of employment. (d) When overtime is paid to the master, officers or crew 
for maintenance of the ship or repairs, the cost of which is not allowable in general average, such overtime 
shall be allowed in general average only up to the saving in expense which would have been incurred. 
Rule XII. Damage to cargo in discharging, etc.- Damage to or loss of cargo, fuel or stores caused in the act 
of handling, discharging, storing, reloading and stowing shall be made good as general average, when and only 
when the cost of those measures respectively is admitted as general average.  
Rule XIII. Deductions from cost of repairs- (1) Repairs to be allowed in general average shall not be subject 
to deductions in respect of "new for old" where old material or parts are replaced by new unless the ship is over 
fifteen years old in which case there shall be a deduction of one third. The deductions shall be regulated by the 
age of the ship from the 31st December of the year of completion of construction to the date of the general 
average act, except for insulation, life and similar boats, communications and navigational apparatus and 
equipment, machinery and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the particular parts 
to which they apply. (2)The deductions shall be made only from the cost of the new material or parts when 
finished and ready to be installed in the ship. (3) No deduction shall be made in respect of provisions, stores, 
anchors and chain cables. (4)Drydock and slipway dues and costs of shifting the ship shall be allowed in full. 
(5)The costs of cleaning, painting or coating of bottom shall not be allowed in general average unless the 
bottom has been painted or coated within the twelve months preceding the date of the general average act in 
which case one half of such costs shall be allowed.  
Rule XIV. Temporary repairs- (1)Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call or 
refuge, for the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost of such repairs shall 
be admitted as general average. (2)Where temporary repairs of accidental damage are effected in order to 
enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be admitted as general average without 
regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the saving in expense which would have been 
incurred and allowed in general average if such repairs had not been effected there. (3)No deductions "new for 
old" shall be made from the cost of temporary repairs allowable as general average.  
Rule XV. Loss of freight-(1)Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be made good as 
general average, either when caused by a general average act, or when the damage to or loss of cargo is so 
made good. (2)Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which the owner 
thereof would have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred.  
Rule XVI. Amount to be made good for cargo lost or damaged by sacrifice-(1)The amount to be made 
good as general average for damage to or loss of cargo sacrificed shall be the loss which has been sustained 
thereby, based on the value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the 
receiver or if there is no such invoice from the shipped value. The value at the time of discharge shall include 
the cost of insurance and freight except insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo. 
(2)When cargo so damaged is sold and the amount of the damage has not been otherwise agreed, the loss to be 
made good in general average shall be the difference between the net proceeds of sale and the net sound value 
as computed in the first paragraph of this Rule.  
Rule XVII. Contributory values-(1)The contribution to a general average shall be made upon the actual net 
values of the property at the termination of the adventure except that the value of cargo shall be the value at the 
time of discharge ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver or if there is no such 
invoice from the shipped value. The value of the cargo shall include the cost of insurance and freight unless 
and insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo, deducting therefrom any loss or 
damage suffered by the cargo prior to or at the time of discharge. The value of the ship shall be assessed 
without taking into account the beneficial or detrimental effect of any demise or time charterparty to which the 
ship may be committed. (2)To these values shall be added the amount made good as general average for 
property sacrificed, if not already included, deduction being made from the freight and passage money at risk 
of such charges and crew's wages as would not have been incurred in earning the freight had the ship and cargo 
been totally lost at the date of the general average act and have not been allowed as general average; deduction 
being also made from the value of the property of all extra charges incurred in respect thereof subsequently to 
the general average act, except such charges as are allowed in general average. (3)Where cargo is sold short of 
destination, however, it shall contribute upon the actual net proceeds of sale, with the addition of any amount 
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made good as general average. (4)Passengers' luggage and personal effects not shipped under bill of lading 
shall not contribute in general average. 
Rule XVIII. Damage to ship-The amount to be allowed as general average for damage or loss to the ship, her 
machinery and/or gear caused by a general average act shall be as follows: (a) When repaired or replaced, The 
actual reasonable cost of repairing or replacing such damage or loss, subject to deductions in accordance with 
Rule XIII; (b) When not repaired or replaced, The reasonable depreciation arising from such damage or loss, 
but not exceeding the estimated cost of repairs. But where the ship is an actual total loss or when the cost of 
repairs of the damage would exceed the value of the ship when repaired, the amount to be allowed as general 
average shall be the difference between the estimated sound value of the ship after deducting therefrom the 
estimated cost of repairing damage which is not general average and the value of the ship in her damaged state 
which may be measured by the net proceeds of sale, if any.  
 
Rule XIX. Undeclared or wrongfully declared cargo- (1)Damage or loss caused to goods loaded without the 
knowledge of the Shipowner or his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be 
allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved. (2)Damage or loss 
caused to goods which have been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real 
value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value.  
Rule XX. Provision of funds- (1)A commission of 2 per cent. on general average disbursements, other than 
the wages and maintenance of master, officers and crew and fuel and stores not replaced during the voyage, 
shall be allowed in general average, but when the funds are not provided by any of the contributing interests, 
the necessary cost of obtaining the funds required by means of a bottomry bond or otherwise, or the loss 
sustained by owners of goods sold for the purpose, shall be allowed in general average. (2)The cost of insuring 
money advanced to pay for general average disbursements shall also be allowed in  
Rule XXI. Interest on losses made good in general average- Interest shall be allowed on expenditure, 
sacrifices and allowances charged to general average at the rate of 7 per cent. per annum, until the date of the 
general average statement, due allowance being made for any interim reimbursement from the contributory 
interests or from the general average deposit fund.  
Rule XXII. Treatment of cash deposits-Where cash deposits have been collected in respect of cargo's 
liability for general average, salvage or special charges, such deposits shall be paid without any delay into a 
special account in the joint names of a representative nominated on behalf of the shipowner and a 
representative nominated on behalf of the depositors in a bank to be approved by both. The sum so deposited 
together with accrued interest, if any, shall be held as security for payment to the parties entitled thereto of the 
general average, salvage or special charges payable by cargo in respect of which the deposits have been 
collected. Payments on account or refunds of deposits may be made if certified to in writing by the average 
adjuster. Such deposits and payments or refunds shall be without prejudice to the ultimate liability of the 
parties.

YORK-ANTWERP RULES 1994  

Rule of Interpretation -  (1) In the adjustment of general average the following Rules shall apply to the 
exclusion of any Law and Practice inconsistent therewith. (2) Except as provided by the Rule Paramount and 
the numbered Rules, general average shall be adjusted according to the lettered Rules.  

Rule Paramount - In no case shall there be any allowance for sacrifice or expenditure unless reasonably made 
or incurred.  

Rule A – (1) There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is 
intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril 
the property involved in a common maritime adventure. (2) General average sacrifices and expenditures shall be 
borne by the different contributing interests on the basis hereinafter provided.  

Rule B - (1) There is a common maritime adventure when one or more vessels are towing or pushing another 
vessel or vessels, provided that they are all involved in commercial activities and not in a salvage operation. (2) 
When measures are taken to preserve the vessels and their cargoes, if any, from a common peril, these Rules 
shall apply. (3) A vessel is not in common peril with another vessel or vessels if by simply disconnecting from 
the other vessel or vessels she is in safety; but if the disconnection is itself a general average act the common 
maritime adventure continues.  

Rule C – (1) Only such losses, damages or expenses which are the direct consequence of the general average 
act shall be allowed as general average. (2) In no case shall there be any allowance in general average for losses, 
damages or expenses incurred in respect of damage to the environment or in consequence of the escape or 
release of pollutant substances from the property involved in the common maritime adventure. (3) Demurrage, 
loss of market, and any loss or damage sustained or expense incurred by reason of delay, whether on the voyage 
or subsequently, and any indirect loss whatsoever, shall not be admitted as general average.  
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Rule D - Rights to contribution in general average shall not be affected, though the event which gave rise to the 
sacrifice or expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure; but this shall not 
prejudice any remedies or defences which may be open against or to that party in respect of such fault.  

Rule E - (1) The onus of proof is upon the party claiming in general average to show that the loss or expense 
claimed is properly allowable as general average.  (2) All parties claiming in general average shall give notice 
in writing to the average adjuster of the loss or expense in respect of which they claim contribution within 12 
months of the date of the termination of the common maritime adventure. (3) Failing such notification, or if 
within 12 months of a request for the same any of the parties shall fail to supply evidence in support of a 
notified claim, or particulars of value in respect of a contributory interest, the average adjuster shall be at liberty 
to estimate the extent of the allowance or the contributory value on the basis of the information available to him, 
which estimate may be challenged only on the ground that it is manifestly incorrect.  

Rule F - Any additional expense incurred in place of another expense which would have been allowable as 
general average shall be deemed to be general average and so allowed without regard to the saving, if any, to 
other interests, but only up to the amount of the general average expense avoided.  

Rule G - (1) General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at 
the time and place when and where the adventure ends. (2) This rule shall not affect the determination of the 
place at which the average statement is to be made up. (3) When a ship is at any port or place in circumstances 
which would give rise to an allowance in general average under the provisions of Rules X and XI, and the cargo 
or part thereof is forwarded to destination by other means, rights and liabilities in general average shall, subject 
to cargo interests being notified if practicable, remain as nearly as possible the same as they would have been in 
the absence of such forwarding, as if the adventure had continued in the original ship for so long as justifiable 
under the contract of affreightment and the applicable law. (4) The proportion attaching to cargo of the 
allowances made in general average by reason of applying the third paragraph of this Rule shall not exceed the 
cost which would have been borne by the owners of cargo if the cargo had been forwarded at their expense.  

Rule I - Jettison of Cargo - No jettison of cargo shall be made good as general average, unless such cargo is 
carried in accordance with the recognised custom of the trade.  

Rule II - Loss or Damage by Sacrifices for the Common Safety - Loss of or damage to the property involved 
in the common maritime adventure by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by 
water which goes down a ship's hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for 
the common safety, shall be made good as general average.  

Rule III - Extinguishing Fire on Shipboard - Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or 
otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, 
shall be made good as general average, except that no compensation shall be made for damage by smoke 
however caused or by heat of the fire.  

Rule IV - Cutting away Wreck - Loss or damage sustained by cutting away wreck or parts of the ship which 
have previously been carried away or are effectively lost by accident shall not be made good as general average.  

Rule V - Voluntary Stranding - When a ship is intentionally run on shore for the common safety, whether or 
not she might have been driven on shore, the consequent loss or damage to the property involved in the 
common maritime adventure shall be allowed in general average.  

Rule VI - Salvage Remuneration - (a) (1) Expenditure incurred by the parties to the adventure in the nature of 
salvage, whether under contract or otherwise, shall be allowed in general average provided that the salvage 
operations were carried out for the purpose of preserving from peril the property involved in the common 
maritime adventure. (2)  Expenditure allowed in general average shall include any salvage remuneration in 
which the skill and efforts of the salvors in preventing or minimising damage to the environment such as is 
referred to in Article 13 paragraph 1(b) of the International convention on Salvage, 1989 have been taken into 
account. (b) Special compensation payable to a salvor by the shipowner under Article 14 of the said Convention 
to the extent specified in paragraph 4 of that Article or under any other provision similar in substance shall not 
be allowed in general average.   

Rule VII - Damage to Machinery and Boilers - Damage caused to any machinery and boilers of a ship which 
is ashore and in a position of peril, in endeavouring to refloat, shall be allowed in general average when shown 
to have arisen from an actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such damage; but 
where a ship is afloat no loss or damage caused by working propelling machinery and boilers shall in any 
circumstances be made good as general average.  

Rule VIII - Expenses lightening a Ship when Ashore, and Consequent Damage - When a ship is ashore and 
cargo and ship's fuel and stores or any of them are discharged as a general average act, the extra cost of 
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lightening, lighter hire and reshipping (if incurred), and any loss or damage to the property involved in the 
common maritime adventure in consequence thereof, shall be admitted as general average.  

Rule IX - Cargo, Ship's Materials and Stores used for Fuel - Cargo, ship's materials and stores, or any of 
them, necessarily used for fuel for the common safety at a time of peril shall be admitted as general average, but 
when such an allowance is made for the cost of ship's materials and stores the general average shall be credited 
with the estimated cost of the fuel which would otherwise have been consumed in prosecuting the intended 
voyage.  

Rule X - Expenses of Port of Refuge, etc. - (a) (1) When a ship shall have entered a port or place of refuge or 
shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary 
circumstances which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place 
shall be admitted as general average; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or a part of 
it, the corresponding expenses of leaving such port or place of refuge consequent upon such entry or return shall 
likewise be admitted as general average. (2) When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily 
removed to another port or place because repairs cannot be carried out in the first port or place, the provisions 
of this Rule shall be applied to the second port or place as if it were a port or place of refuge and the cost of 
such removal including temporary repairs and towage shall be admitted as general average. The provisions of 
Rule XI shall be applied to the prolongation of the voyage occasioned by such removal. (b) (1)  The cost of 
handling on board or discharging cargo, fuel or stores whether at a port or place of loading, call or refuge, shall 
be admitted as general average, when the handling or discharge was necessary for the common safety or to 
enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the 
safe prosecution of the voyage, except in cases where the damage to the ship is discovered at a port or place of 
loading or call without any accident or other extraordinary circumstances connected with such damage having 
taken place during the voyage. (2) The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores shall not be 
admissible as general average when incurred solely for the purpose of restowage due to shifting during the 
voyage, unless such restowage is necessary for the common safety. (c) (1) Whenever the cost of handling or 
discharging cargo, fuel or stores is admissible as general average, the costs of storage, including insurance if 
reasonably incurred, reloading and stowing of such cargo, fuel or stores shall likewise be admitted as general 
average. The provisions of Rule XI shall be applied to the extra period of detention occasioned by such 
reloading or restowing. (2) But when the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, storage 
expenses shall be admitted as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the 
abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or 
abandonment takes place before that date.  

Rule XI - Wages and Maintenance of Crew and other expenses bearing up for and in a port of refuge, etc. 
- (a) Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred and fuel and stores consumed 
during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her 
port or place of loading shall be admitted as general average when the expenses of entering such port or place 
are allowable in general average in accordance with Rule X(a). (b) (1) When a ship shall have entered or been 
detained in any port or place in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary circumstances which 
render that necessary for the common safety, or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to 
be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of the voyage, the wages and maintenance of 
the master, officers and crew reasonably incurred during the extra period of detention in such port or place until 
the ship shall or should have been ready to proceed upon her voyage, shall be admitted in general average. (2) 
Fuel and stores consumed during the extra period of detention shall be admitted as general average, except such 
fuel and stores as are consumed in effecting repairs not allowable in general average. (3) Port charges incurred 
during the extra period of detention shall likewise be admitted as general average except such charges as are 
incurred solely by reason of repairs not allowable in general average. (4) Provided that when damage to the ship 
is discovered at a port or place of loading or call without any accident or other extraordinary circumstance 
connected with such damage having taken place during the voyage, then the wages and maintenance of master, 
officers and crew and fuel and stores consumed and port charges incurred during the extra detention for repairs 
to damages so discovered shall not be admissible as general average, even if the repairs are necessary for the 
safe prosecution of the voyage. (5) When the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, the 
wages and maintenance of the master, officers and crew and fuel and stores consumed and port charges shall be 
admitted as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage 
or up to the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place before 
that date. (c) For the purpose of this and the other Rules wages shall include all payments made to or for the 
benefit of the master, officers and crew whether such payments be imposed by law upon the shipowners or be 
made under the terms of articles of employment. (d) The cost of measures undertaken to prevent or minimise 
damage to the environment shall be allowed in general average when incurred in any or all of the following 
circumstances: (i) as part of an operation performed for the common safety which, had it been undertaken by a 
party outside the common maritime adventure, would have entitled such party to a salvage reward; (ii) as a 
condition of entry into or departure from any port or place in the circumstances prescribed in Rule X(a); (iii) as 
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a condition of remaining at any port or place in the circumstances prescribed in Rule X(a), provided that when 
there is an actual escape or release of pollutant substances the cost of any additional measures required on that 
account to prevent or minimise pollution or environmental damage shall not be allowed as general average; (iv) 
necessarily in connection with the discharging, storing or reloading of cargo whenever the cost of those 
operations is admissible as general average.  

Rule XII - Damage to Cargo in Discharging, etc. -  Damage to or loss of cargo, fuel or stores sustained in 
consequence of their handling, discharging, storing, reloading and stowing shall be made good as general 
average, when and only when the cost of those measures respectively is admitted as general average.  

Rule XIII - Deduction from Cost of Repairs - (1) Repairs to be allowed in general average shall not be 
subject to deductions in respect of "new or old" where old material or parts are replaced by new unless the ship 
is over fifteen years old in which case there shall be a deduction of one third. The deductions shall be regulated 
by the age of the ship from the 31st December of the year of completion of the construction to the date of the 
general average act, except for insulation, life and similar boats, communications and navigational apparatus 
and equipment, machinery and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the particular 
parts to which they apply. (2) The deductions shall be made only from the cost of the new material or parts 
when finished and ready to be installed in the ship. (3) No deductions shall be made in respect of provisions, 
stores, anchors and chain cables. (4) Drydock and slipway dues and costs of shifting the ship shall be allowed in 
full. (5) The costs of cleaning, painting or coating of bottom shall not be allowed in general average unless the 
bottom has been painted or coated within the twelve months preceding the date of the general average act in 
which case one half of such costs shall be allowed  
Rule XIV - Temporary Repairs - (1) Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call 
or refuge, for the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost of such repairs 
shall be admitted as general average. (2) Where temporary repairs of accidental damage are effected in order to 
enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be admitted as general average without 
regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the saving in expense which would have been 
incurred and allowed in general average if such repairs had not been effected there.(3) No deductions "new for 
old" shall be made from the cost of temporary repairs allowable as general average.  

Rule XV - Loss of Freight - (1) Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be made good as 
general average, either when caused by a general average act, or when the damage to or loss of cargo is so made 
good. (2) Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which the owner thereof 
would have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred.  

Rule XVI - Amount to be made good for Cargo Lost or Damaged by Sacrifice - (1) The amount to be made 
good as general average for damage to or loss of cargo sacrificed shall be the loss which has been sustained 
thereby based on the value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the 
receiver or if there is no such invoice from the shipped value. The value at the time of discharge shall include 
the cost of insurance and freight except insofar as such fright is at the risk of interests other than the cargo. 
(2)When cargo so damaged is sold and the amount of the damage has not been otherwise agreed, the loss to be 
made good in general average shall be the difference between the net proceeds of sale and the net sound value 
as computed in the first paragraph of this Rule.  

Rule XVII - Contributory Values - (1) The contribution to a general average shall be made upon the actual net 
values of the property at the termination of the adventure except that the value of cargo shall be the value at the 
time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver or if there is no such 
invoice from the shipped value. The value of the cargo shall include the cost of insurance and freight unless and 
insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo, deducting therefrom any loss or damage 
suffered by the cargo prior to or at the time of discharge. The value of the ship shall be assessed without taking 
into account the beneficial or detrimental effect of any demise or time charterparty to which the ship may be 
committed. (2) To these values shall be added the amount made good as general average for property sacrificed, 
if not already included, deduction being made from the freight and passage money at risk of such charges and 
crew's wages as would not have been incurred in earning the freight had the ship and cargo been totally lost at 
the date of the general average act and have not been allowed as general average; deduction being also made 
from the value of the property of all extra charges incurred in respect thereof subsequently to the general 
average act, except such charges as are allowed in general average or fall upon the ship by virtue of an award 
for special compensation under Article 14 of the International Convention on Salvage, 1989 or under any other 
provision similar in substance. (3) In the circumstances envisaged in the third paragraph of Rule G, the cargo 
and other property shall contribute on the basis of its value upon delivery at original destination unless sold or 
otherwise disposed of short of that destination, and the ship shall contribute upon its actual net value at the time 
of completion of discharge of cargo. (4) Where cargo is sold short of destination, however, it shall contribute 
upon the actual net proceeds of sale, with the addition of any amount made good as general average. (5) Mails, 
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passenger's luggage, personal effects and accompanied private motor vehicles shall not contribute in general 
average.  

Rule XVIII - Damage to Ship The amount to be allowed as general average for damage or loss to the ship, her 
machinery and/ or gear caused by a general average act shall be as follows: (a) When repaired or replaced,  
The actual reasonable cost of repairing or replacing such damage or loss, subject to deductions in accordance 
with Rule XIII;  
(b) When not repaired or replaced,  
The reasonable depreciation arising from such damage or loss, but not exceeding the estimated cost of repairs. 
But where the ship is an actual total loss or when the cost of repairs of the damage would exceed the value of 
the ship when repaired, the amount to be allowed as general average shall be the difference between the 
estimated sound value of the ship after deducting therefrom the estimated cost of repairing damage which is 
not general average and the value of the ship in her damaged state which may be measured by the net proceeds 
of sale, if any.  
 
Rule XIX - Undeclared or Wrongfully Declared Cargo - (1) Damage or loss caused to goods loaded without 
the knowledge of the shipowner or his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be 
allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved. (2) Damage or loss 
caused to goods which have been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real 
value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value.  

Rule XX - Provision of Funds - (1) A commission of 2 per cent. on general average disbursements, other than 
the wages and maintenance of masters, officers and crew and fuel and stores not replaced during the voyage, 
shall be allowed in general average. (2) The capital loss sustained by the owners of goods sold for the purpose 
of raising funds to defray general average disbursements shall be allowed in general average. (3) The cost of 
insuring general average disbursements shall also be admitted in general average.  

Rule XXI - Interest on Losses made good in General Average - Interest shall be allowed on expenditure, 
sacrifices and allowances in general average at the rate of 7 per cent. per annum, until three months after the 
date of issue of the general average adjustment, due allowance being made for any payment on account by the 
contributory interests or from the general average deposit fund.  

Rule XXII - Treatment of Cash Deposits - (1) Where cash deposits have been collected in respect of cargo's 
liability for general average, salvage or special charges, such deposits shall be paid without any delay into a 
special account in the joint names of a representative nominated on behalf of the shipowner and a representative 
nominated on behalf of the depositors in a bank to be approved by both. (2) The sum so deposited, together with 
accrued interest, if any, shall be held as security for payment to the parties entitled thereto of the general 
average, salvage or special charges payable by cargo in respect to which the deposits have been collected. 
Payments on account or refunds of deposits may be made if certified to in writing by the average adjuster. Such 
deposits and payments or refunds shall be without prejudice to the ultimate liability of the parties.

YORK-ANTWERP RULES 2004 

Rule Of Interpretation – (1) In the adjustment of general average the following Rules shall apply to the 
exclusion of any Law and Practice inconsistent therewith. (2) Except as provided by the Rule Paramount and 
the numbered Rules, general average shall be adjusted according to the lettered Rules.  

Rule Paramount - In no case shall there be any allowance for sacrifice or expenditure unless reasonably made 
or incurred.  

Rule A - (1) There is a general average act when, and only when, any extraordinary sacrifice or expenditure is 
intentionally and reasonably made or incurred for the common safety for the purpose of preserving from peril 
the property involved in a common maritime adventure. (2) General average sacrifices and expenditures shall 
be borne by the different contributing interests on the basis hereinafter provided.  

Rule B - (1) There is a common maritime adventure when one or more vessels are towing or pushing another 
vessel or vessels, provided that they are all involved in commercial activities and not in a salvage operation.  
When measures are taken to preserve the vessels and their cargoes, if any, from a common peril, these Rules 
shall apply. (2) A vessel is not in common peril with another vessel or vessels if by simply disconnecting from 
the other vessel or vessels she is in safety; but if the disconnection is itself a general average act the common 
maritime adventure continues.  
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Rule C - (1) Only such losses, damages or expenses which are the direct consequence of the general average 
act shall be allowed as general average. (2) In no case shall there be any allowance in general average for 
losses, damages or expenses incurred in respect of damage to the environment or in consequence of the escape 
or release of pollutant substances from the property involved in the common maritime adventure. (3) 
Demurrage, loss of market, and any loss or damage sustained or expense incurred by reason of delay, whether 
on the voyage or subsequently, and any indirect loss whatsoever, shall not be allowed as general average.  

Rule D - Rights to contribution in general average shall not be affected, though the event which gave rise to 
the sacrifice or expenditure may have been due to the fault of one of the parties to the adventure, but this shall 
not prejudice any remedies or defences which may be open against or to that party in respect of such fault.  

Rule E-  (1) The onus of proof is upon the party claiming in general average to show that the loss or expense 
claimed is properly allowable as general average. (2) All parties claiming in general average shall give notice 
in writing to the average adjuster of the loss or expense in respect of which they claim contribution within 12 
months of the date of the termination of the common maritime adventure. (3) Failing such notification, or if 
within 12 months of a request for the same any of the parties shall fail to supply evidence in support of a 
notified claim, or particulars of value in respect of a contributory interest, the average adjuster shall be at 
liberty to estimate the extent of the allowance or the contributory value on the basis of the information 
available to him, which estimate may be challenged only on the ground that it is manifestly incorrect.  

Rule F- Any additional expense incurred in place of another expense, which would have been allowable as 
general average shall be deemed to be general average and so allowed without regard to the saving, if any, to 
other interests, but only up to the amount of the general average expense avoided.  

Rule G - (1) General average shall be adjusted as regards both loss and contribution upon the basis of values at 
the time and place when and where the adventure ends. (2) This rule shall not affect the determination of the 
place at which the average statement is to be made up. (3) When a ship is at any port or place in circumstances 
which would give rise to an allowance in general average under the provisions of Rules X and XI, and the 
cargo or part thereof is forwarded to destination by other means, rights and liabilities in general average shall, 
subject to cargo interests being notified if practicable, remain as nearly as possible the same as they would 
have been in the absence of such forwarding, as if the adventure had continued in the original ship for so long 
as justifiable under the contract of affreightment and the applicable law. (4) The proportion attaching to cargo 
of the allowances made in general average by reason of applying the third paragraph of this Rule shall not 
exceed the cost which would have been borne by the owners of cargo if the cargo had been forwarded at their 
expense.  

Rule I. Jettisonofcargo - No jettison of cargo shall be allowed as general average, unless such cargo is carried 
in accordance with the recognised custom of the trade. 

Rule II. Loss or damage by sacrifices for the common safety -  Loss of or damage to the property involved 
in the common maritime adventure by or in consequence of a sacrifice made for the common safety, and by 
water which goes down a ship's hatches opened or other opening made for the purpose of making a jettison for 
the common safety, shall be allowed as general average.  

Rule III. Extinguishing fire on shipboard - Damage done to a ship and cargo, or either of them, by water or 
otherwise, including damage by beaching or scuttling a burning ship, in extinguishing a fire on board the ship, 
shall be allowed as general average; except that no allowance shall be made for damage by smoke however 
caused or by heat of the fire.  

Rule IV. Cutting away wreck - Loss or damage sustained by cutting away wreck or parts of the ship which 
have been previously carried away or are effectively lost by accident shall not be allowed as general average.  

Rule V. Voluntary stranding - When a ship is intentionally run on shore for the common safety, whether or 
not she might have been driven on shore, the consequent loss or damage to the property involved in the 
common maritime adventure shall be allowed in general average.  

Rule VI. Salvage remuneration – (a) Salvage payments, including interest thereon and legal fees associated 
with such payments, shall lie where they fall and shall not be allowed in general average, save only that if one 
party to the salvage shall have paid all or any of the proportion of salvage (including interest and legal fees) 
due from another party (calculated on the basis of salved values and not general average contributory values), 
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the unpaid contribution to salvage due from that other party shall be credited in the adjustment to the party that 
has paid it, and debited to the party on whose behalf the payment was made. (b) Salvage payments referred to 
in paragraph (a) above shall include any salvage remuneration in which the skill and efforts of the salvors in 
preventing or minimising damage to the environment such as is referred to in Article 13 paragraph 1(b) of the 
International Convention on Salvage 1989 have been taken into account. (c) Special compensation payable to a 
salvor by the shipowner under Article 14 of the said Convention to the extent specified in paragraph 4 of that 
Article or under any other provision similar in substance (such as SCOPIC) shall not be allowed in general 
average and shall not be considered a salvage payment as referred to in paragraph (a) of this Rule. 

Rule VII. Damage to machinery and boilers - Damage caused to any machinery and boilers of a ship which 
is ashore and in a position of peril, in endeavouring to refloat, shall be allowed in general average when shown 
to have arisen from an actual intention to float the ship for the common safety at the risk of such damage; but 
where a ship is afloat no loss or damage caused by working the propelling machinery and boilers shall in any 
circumstances be allowed as general average.  

Rule VIII. Expenses lightening a ship when ashore and consequent damage - When a ship is ashore and 
cargo and ship's fuel and stores or any of them are discharged as a general average act, the extra cost of 
lightening, lighter hire and reshipping (if incurred), and any loss or damage to the property involved in the 
common maritime adventure in consequence thereof, shall be allowed as general average.  

Rule IX. Cargo, ship's materials and stores used for fuel - Cargo, ship's materials and stores, or any of 
them, necessarily used for fuel for the common safety at a time of peril shall be allowed as general average, but 
when such an allowance is made for the cost of ship's materials and stores the general average shall be credited 
with the estimated cost of the fuel which would otherwise have been consumed in prosecuting the intended 
voyage.  

Rule X. Expenses at port of refuge, etc.-  (a) (i) When a ship shall have entered a port or place of refuge or 
shall have returned to her port or place of loading in consequence of accident, sacrifice or other extraordinary 
circumstances which render that necessary for the common safety, the expenses of entering such port or place 
shall be allowed as general average; and when she shall have sailed thence with her original cargo, or a part of 
it, the corresponding expenses of leaving such port or place consequent upon such entry or return shall likewise 
be allowed as general average. (ii) When a ship is at any port or place of refuge and is necessarily removed to 
another port or place of refuge because repairs cannot be carried out in the first port or place, the provisions of 
this Rule shall be applied to the second port or place of refuge as if it were a port or place of refuge and the 
cost of such removal including temporary repairs and towage shall be allowed as general average. The 
provisions of Rule XI shall be applied to the prolongation of the voyage occasioned by such removal.  (b) (i) 
The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores whether at a port or place of loading, call or 
refuge, shall be allowed as general average, when the handling or discharge was necessary for the common 
safety or to enable damage to the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were 
necessary for the safe prosecution of the voyage, except in cases where the damage to the ship is discovered at 
a port or place of loading or call without any accident or other extraordinary circumstances connected with 
such damage having taken place during the voyage. 
(ii) The cost of handling on board or discharging cargo, fuel or stores shall not be allowable as general average 
when incurred solely for the purpose of restowage due to shifting during the voyage, unless such restowage is 
necessary for the common safety. (c) Whenever the cost of handling or discharging cargo, fuel or stores is 
allowable as general average, the costs of storage, including insurance if reasonably incurred, reloading and 
stowing of such cargo, fuel or stores shall likewise be allowed as general average. The provisions of Rule XI 
shall be applied to the extra period of detention occasioned by such reloading or restowing. 

But when the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, storage expenses shall be allowed 
as general average only up to the date of the ship's condemnation or of the abandonment of the voyage or up to 
the date of completion of discharge of cargo if the condemnation or abandonment takes place before that date.  

Rule XI. Wages and maintenance of crew and other expenses putting in to and at a port of refuge, etc. – 
(a) Wages and maintenance of master, officers and crew reasonably incurred and fuel and stores consumed 
during the prolongation of the voyage occasioned by a ship entering a port or place of refuge or returning to her 
port or place of loading shall be allowed as general average when the expenses of entering such port or place 
are allowable as general average in accordance with Rule X(a). (b ) For the purpose of this and the other Rules 
wages shall include all payments made to or for the benefit of the master, officers and crew, whether such 
payments be imposed by law upon the shipowners or be made under the terms of articles of employment.  (c) 
(i) When a ship shall have entered or been detained in any port or place in consequence of accident, sacrifice or 
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other extraordinary circumstances which render that necessary for the common safety, or to enable damage to 
the ship caused by sacrifice or accident to be repaired, if the repairs were necessary for the safe prosecution of 
the voyage, fuel and stores consumed during the extra period of detention in such port or place until the ship 
shall or should have been made ready to proceed upon her voyage, shall be allowed as general average, except 
such fuel and stores as are consumed in effecting repairs not allowable in general average. (ii) Port charges 
incurred during the extra period of detention shall likewise be allowed as general average except such charges 
as are incurred solely by reason of repairs not allowable in general average.  
(iii) Provided that when damage to the ship is discovered at a port or place of loading or call without any 
accident or other extraordinary circumstance connected with such damage having taken place during the 
voyage, then fuel and stores consumed and port charges incurred during the extra detention for repairs to 
damages so discovered shall not be allowable as general average, even if the repairs are necessary for the safe 
prosecution of the voyage. (iv) When the ship is condemned or does not proceed on her original voyage, fuel 
and stores consumed and port charges shall be allowed as general average only up to the date of the ship's 
condemnation or of the abandonment of the voyage or up to the date of completion of discharge of cargo if the 
condemnation or abandonment takes place before that date.  (d) The cost of measures undertaken to prevent or 
minimise damage to the environment shall be allowed in general average when incurred in any or all of the 
following circumstances:(i) as part of an operation performed for the common safety which, had it been 
undertaken by a party outside the common maritime adventure, would have entitled such party to a salvage 
reward;(ii) as a condition of entry into or departure from any port or place in the circumstances prescribed in 
Rule X(a);(iii) as a condition of remaining at any port or place in the circumstances prescribed in Rule XI(c), 
provided that when there is an actual escape or release of pollutant substances the cost of any additional 
measures required on that account to prevent or minimise pollution or environmental damage shall not be 
allowed as general average;(iv) necessarily in connection with the discharging, storing or reloading of cargo 
whenever the cost of those operations is allowable as general average. 

Rule XII. Damage to cargo in discharging, etc. - Damage to or loss of cargo, fuel or stores sustained in 
consequence of their handling, discharging, storing, reloading and stowing shall be allowed as general average, 
when and only when the cost of those measures respectively is allowed as general average.  

Rule XIII. Deductions from cost of repairs – (a) Repairs to be allowed in general average shall not be 
subject to deductions in respect of "new for old" where old material or parts are replaced by new unless the 
ship is over fifteen years old in which case there shall be a deduction of one third. The deductions shall be 
regulated by the age of the ship from the 31st December of the year of completion of construction to the date of 
the general average act, except for insulation, life and similar boats, communications and navigational 
apparatus and equipment, machinery and boilers for which the deductions shall be regulated by the age of the 
particular parts to which they apply. (b) The deductions shall be made only from the cost of the new material 
or parts when finished and ready to be installed in the ship. No deduction shall be made in respect of 
provisions, stores, anchors and chain cables. Drydock and slipway dues and costs of shifting the ship shall be 
allowed in full. (c) The costs of cleaning, painting or coating of bottom shall not be allowed in general average 
unless the bottom has been painted or coated within the twelve months preceding the date of the general 
average act in which case one half of such costs shall be allowed. 

Rule XIV. Temporary repairs – (a) Where temporary repairs are effected to a ship at a port of loading, call or 
refuge, for the common safety, or of damage caused by general average sacrifice, the cost of such repairs shall 
be allowed as general average. (b) Where temporary repairs of accidental damage are effected in order to 
enable the adventure to be completed, the cost of such repairs shall be allowed as general average without 
regard to the saving, if any, to other interests, but only up to the saving in expense which would have been 
incurred and allowed in general average if such repairs had not been effected there. Provided that for the 
purposes of this paragraph only, the cost of temporary repairs falling for consideration shall be limited to the 
extent that the cost of temporary repairs effected at the port of loading, call or refuge, together with either the 
cost of permanent repairs eventually effected or, if unrepaired at the time of the adjustment, the reasonable 
depreciation in the value of the vessel at the completion of the voyage. exceeds the cost of permanent repairs 
had they been effected at the port of loading, call or refuge. (c) No deductions "new for old" shall be made 
from the cost of temporary repairs allowable as general average. 

Rule XV. Loss of freight - Loss of freight arising from damage to or loss of cargo shall be allowed as general 
average, either when caused by a general average act, or when the damage to or loss of cargo is so allowed. 
Deduction shall be made from the amount of gross freight lost, of the charges which the owner thereof would 
have incurred to earn such freight, but has, in consequence of the sacrifice, not incurred.  
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Rule XVI. Amount to be allowed for cargo lost or damaged by sacrifice – (a) The amount to be allowed as 
general average for damage to or loss of cargo sacrificed shall be the loss which has been sustained thereby 
based on the value at the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver 
or if there is no such invoice from the shipped value. The value at the time of discharge shall include the cost 
of insurance and freight except insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo.  (b) When 
cargo so damaged is sold and the amount of the damage has not been otherwise agreed, the loss to be allowed 
in general average shall be the difference between the net proceeds of sale and the net sound value as computed 
in the first paragraph of this Rule. 

Rule XVII. Contributory values – (a) (i) The contribution to a general average shall be made upon the actual 
net values of the property at the termination of the adventure except that the value of cargo shall be the value at 
the time of discharge, ascertained from the commercial invoice rendered to the receiver or if there is no such 
invoice from the shipped value.(ii) The value of the cargo shall include the cost of insurance and freight unless 
and insofar as such freight is at the risk of interests other than the cargo, deducting therefrom any loss or 
damage suffered by the cargo prior to or at the time of discharge.(iii) The value of the ship shall be assessed 
without taking into account the beneficial or detrimental effect of any demise or time charterparty to which the 
ship may be committed.  (b) To these values shall be added the amount allowed as general average for property 
sacrificed, if not already included, deduction being made from the freight and passage money at risk of such 
charges and crew's wages as would not have been incurred in earning the freight had the ship and cargo been 
totally lost at the date of the general average act and have not been allowed as general average; deduction being 
also made from the value of the property of all extra charges incurred in respect thereof subsequently to the 
general average act, except such charges as are allowed in general average or fall upon the ship by virtue of an 
award for special compensation under Art. 14 of the International Convention on Salvage, 1989 or under any 
other provision similar in substance. (c) In the circumstances envisaged in the third paragraph of Rule G, the 
cargo and other property shall contribute on the basis of its value upon delivery at original destination unless 
sold or otherwise disposed of short of that destination, and the ship shall contribute upon its actual net value at 
the time of completion of discharge of cargo.  (d) Where cargo is sold short of destination, however, it shall 
contribute upon the actual net proceeds of sale, with the addition of any amount allowed as general average.  
(e) Mails, passengers' luggage, personal effects and accompanied private motor vehicles shall not contribute to 
general average. 

Rule XVIII. Damage to ship - The amount to be allowed as general average for damage or loss to the ship, 
her machinery and/or gear caused by a general average act shall be as follows: (a) When repaired or replaced, 
The actual reasonable cost of repairing or replacing such damage or loss, subject to deductions in accordance 
with Rule XIII;   (b)When not repaired or replaced, The reasonable depreciation arising from such damage or 
loss, but not exceeding the estimated cost of repairs. But where the ship is an actual total loss or when the cost 
of repairs of the damage would exceed the value of the ship when repaired, the amount to be allowed as 
general average shall be the difference between the estimated sound value of the ship after deducting therefrom 
the estimated cost of repairing damage which is not general average and the value of the ship in her damaged 
state which may be measured by the net proceeds of sale, if any. 

Rule XIX. Undeclared or wrongfully declared cargo – (a) Damage or loss caused to goods loaded without 
the knowledge of the shipowner or his agent or to goods wilfully misdescribed at time of shipment shall not be 
allowed as general average, but such goods shall remain liable to contribute, if saved. (b) Damage or loss 
caused to goods which have been wrongfully declared on shipment at a value which is lower than their real 
value shall be contributed for at the declared value, but such goods shall contribute upon their actual value. 

Rule XX. Provision of funds -  (a) The capital loss sustained by the owners of goods sold for the purpose of 
raising funds to defray general average disbursements shall be allowed in general average. (b) The cost of 
insuring average disbursements shall also be allowed in general average. 

Rule XXI. Interest on losses allowed in general average – (a) Interest shall be allowed on expenditure, 
sacrifices and allowances in general average until three months after the date of issue of the general average 
adjustment, due allowance being made for any payment on account by the contributory interests or from the 
general average deposit fund. (b) Each year the Assembly of the Comité Maritime International shall decide 
the rate of interest which shall apply. This rate shall be used for calculating interest accruing during the 
following calendar year. 

Rule XXII. Treatment of cash deposits - Where cash deposits have been collected in respect of cargo's 
liability for general average, salvage or special charges such deposits shall be paid without any delay into a 
special account in the joint names of a representative nominated on behalf of the shipowner and a 
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representative nominated on behalf of the depositors in a bank to be approved by both. The sum so deposited 
together with accrued interest, if any, shall be held as security for payment to the parties entitled thereto of the 
general average, salvage or special charges payable by cargo in respect of which the deposits have been 
collected. Payments on account or refunds of deposits may be made if certified to in writing by the average 
adjuster. Such deposits and payments or refunds shall be without prejudice to the ultimate liability of the 
parties.  

Rule XXIII. Time bar for contributions to general average – (a) Subject always to any mandatory rule on 
time limitation contained in any applicable law: (i) Any rights to general average contribution, including any 
rights to claim under general average bonds and guarantees, shall be extinguished unless an action is brought 
by the party claiming such contribution within a period of one year after the date upon which the general 
average adjustment was issued. However, in no case shall such an action be brought after six years from the 
date of the termination of the common maritime adventure. (ii) These periods may be extended if the parties so 
agree after the termination of the common maritime adventure. (b) This Rule shall not apply as between the 
parties to the general average and their respective insurers 
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