YORKAT{VERS KURALLARI 2004, KURAL X'LIN
(BARTNMA LIMANT r\{ASRAFT,ART) DE GERLENninir,n
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Dog.Dr Did.em
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Bon'nma Lirnant. Mosroflart

as.

a. (i) Bir getni, miigterek selamct igin zorunlu oldufiunda, kaza,
lima'
fedakdrhk aeyo diser olo$aniistii haller nedenfitle bir barr'ntna
'nt,
bu
d.iinmiigse
limantna
aelpt yerine ginnig aqto yiikleme yerine aeyo
Gemied'ilecehtir.
hobul
liman veya girig tnosraflart miigtereh aaaryftI
nin bu lim,an veyo Sterden itk yiikiiniin tiimii ya d.a bir htsmt, ile sefere
gtkmast, halind,e bu gtere girmenin aeyto d,hnmcnin sonueu olon gt'ktg
masraflan. benzer gekilde miigterek oaor'lta olarah kabul edilecektin
(ii) Bir gemi herhangi bir bannma lima,nt, aeyo yerind'e bulunur
ve bu limon veStayerd.e tamirin yapthnast. miimkiin ohna.d'r'ptndan
bagha bir bannmo limontna aeya.yere gitmcsi gerehtipind.e bu Kural
hiikmii ikinei ba,rtnmo limont. aeya yeri igin d.e barr.nrna liman aeya
yeriymig gibi aynen uygulonocah ae gegici totnir ue gehme rnasraflan d.ahit olmak iizere bu yer d.epigtirmenin ned.en old.upu ha'rcama
mitgtereh oaaryo kabut edileeektin Bu yer depigim ned.eniyle uzayan
y oleulup a Kurol XI hiikiimleri uygula,nacohtr.n
b. (i) Yiik, Stoktt ue kumanSrolann gemi iginde elden gegirilmesi
aeyo yiihlerne aeJt& bortnmo ueyo upromo yerind.e aeya limantnd,a
boglo,ttlma,st. igin Stapilon mosraflor, bu elden gegirmenin veyo bo'
galtmantn miigtereh selannetin temini aego fedakd.rltk aeya haza sonucu gernide d.opmug hasortn tomiri igin gerekli olmoh ae ayrvca yolculupa giiuenlih igind.e deaom, tamirin yapthnast na ba$h. bulunmah
kogulu ile miigterek aaarya kabul edilecehtin Ancah yiihleme ya d'a
uPrama yeri ya d.a limantnda ortoya gtkan hasar yolculuk slro,ar,nbulunmazsa' el'
d.aki bir kaza ueStaolapaniistii bir d.urum ile'ilgili
olorak kabul
giderleri
ouaryo
miigterek
den geginne ae bogaltmantn
edilmeyecektin
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(ii) Yiik, yoktt yo d,a kumanyonrn yolculuh svastnd,o mqrd.ano
gelen istif bozuhlupunu diizeltmeh omoctylo gemi igind,e elden gegirilme ae bogaltr.lmo mosroflarr, bu iglemin miigterek selomet igin gerehli ohna.dthgo, miigterek ouanyo oloroh kobul ed.ilemcarccektin
eld,en gegirilmesi ae bogaltma
e. Yiik, yokr,t ae humonyalartn
rnasraflorrnrn miigterek oaotyo habul ed.ild.ipi hollerde bunlann yeni.den yiihleme ae gemi.de istifleme masraflort ile depolama gid.erleri ae mokul gekild.e yoptlmak gartqtla, sigorta ma.sroflart' d,o d'ahil
miigterek oaoryo olorak hobul edilecehtir. Yeniden yiihleme oe istifleme igin harcanon fozlo zornon igin Kurol XI'in hiikiimleri uygulanqaokttn
Ancak, gemi m,ahkum ed.ihnig t)ela ilh yolculupuno deaam etmezse, geminin mahhum ed,ild.i$i lo do yolculupun btrahr.ld,t$t. tarihe
hodar olon depolomo rnasraflartr yo d,o geminin mohkum edilmesi
yo do yolculupun btra.ht lmosr. yiih bogaltma.ru.n tannomlonmast nd,an
iineehi bir torihte meydona gelmigse bu boEoltmontn tarnomland'tpt'
tarihe kadar olon depolamo rnosraflarr, miigterek aaarya olarah habul edilecektin
$ I. Kural Xun Tarihi Diizenleme ve De$igiklikteri
Kural X, ilk defa 1860 Glasgow Konferansr'nda kabul edilerek, Glasgow
Kararlan 1860, No.6 gere$nce "bir barrnma limamnda ytiktin boqaltrlmasr
gereklilili nedeniyle kiralanan depo masraflanyla yeniden ytikleme masraflan ve liman giderleri mtiqterek avaryaya kabul edilecektir." qeklinde diizenlenmiqtir. Bu diizenlemede, bannma limamna giriq masraflarlna yer verilmemesi nedeniyle 1864 York Konferansr'nda, barrnrna limamndaki masraflanmn miiqterek avaryaya kabulti agrsrndan uygulama alammn geniqletilmesine karar verilmig ve Kural VIII altrnda barrnma limam masraflarr
diizenlenmiqtirr. Bu yeni dtizenleme gerefince, bir gemi bannma qartlar altrnda bir bannma limamna girmesi ve bu limandan ilk yiikiiniin tamamrm
veya bir krsmr ile hareketinde grkrq masraflan, barrnma limamnda yiikiin
boqaltma masraflan gibi gemi iginde yeniden ytikleme ve istif masraflan
miiqterek avarya kabul edilmiq ancak, ytikiin bir krsmrmn bu yiiktin taqrnmaslmn uygun olmamasr veya geminin uygun olmamasr ve bu ytikii taqrma
kabiliyeti bulunmamasrndan dolayr bannma limamnda brralalmasr halinde
bu krsrm miiqterek avaryaya dahil edilmeyecefi kabul edilmiqtir.
1877 yrhnda Antwerp Konferansr'nda, Kural VII'deki yiikiin bir krsmrmn bu yiikiin taqrnmasrnm uygun olmamasr veya geminin uygun olmamasr
ve bu yiikii taqrma kabiliyeti bulunmamasrndan dolayr bannma limamnda
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brrahrlmasr halinde bu krsrm mtiqterek avaryaya dahil edilmeyece[ine dair
istisnai diizenlemenin kaldrnlmasrna karar verilmiqtir2.
1890 yrhnda Liverpool Konferasrnda, barrnma limamndaki masraflann, Kural X altrnda diizenlenmesine karar verilerek, kapsamr genigletilmigtir. Bannma limamnda masraflan dtizenleyen Kural X gereflnce, iig farkh
masraf ele afinmrgtrr. Bunlardan ilki, "liman masraflar/, ikincisi, "yi)h, ya'
kr.tue kumanyalann gemi igind.eelden gegirilmesi" iigiinciisii, "yi)klerne ueya
barr,nma ueya u$rama yerinde ueya lirnant'nda boglatt'Imast,igin yapr'lan
masraflar,,dt Bunlardan her birinin tarihi geliqimini ayn ayrr incelemeyi
uygun giirmekteyiz
1. Kural X (a)
Kural X (a) (i), ilk defa 1890 Liverpool Konferansr'nda kabul edilmiq
olup, metne, geminin bannma limamndan veya yerden ilk yiikiiniin ti.imii
ya da bir krsmr ile sefere grkmasr halinde bu yere girmenin veya diinmenin
sonucu olan grkrg masraflanmn miiqterek avarya olarak kabulii edilecefii
eklenmiqtir. 1890 yrhndan 2004 yrhna kadar Kural X (a) (i) metninde herhangr bir deliqiklik yaprlmamrqtrr.
York Anvers Kurallan L950 Kural X (a) (ii) eklenerek, bir geminin herhangr bir barrnma limam veya yerinde bulunur ve bu liman veya yerde tamirin yaprlmasr mtimkiin olmadrfrndan bagka bir liman veya yere gitmesi
gerekirse, bu Kural hiikmiiniin ikinci liman veya yer igin de bannma liman
veya yeriymiq gibi aJrnen uygulanacafl ve yine bu yer depiqim nedeniyle
uzayan yolculufa Kural XI hiikiimleri uygu]anacalr belirtilmiqtir.
YorkAnvers Kurallarr 1974 Kural X (a) (ii)'ye, gegici tamir ve gekmeden
ileri gelenlerde dahil olmak izere,biiyle bir yer de[iqtirmenin masraflarrmn
miigterek avaryaya dahil edilecefi eklenmiqtir.
'de herhangi deliqiklik yaYork Anvers Kurallarr 1994 Kural X (a) (ii)
prlmamrqtrr. York Anvers Kurallan 2004 Kural X (aXii)ye, geminin bir bannma limamndan tamir igin baqka bir liman veya yere gitmesi halinde bu
yerinde "barlnnLd, Iimanr, ueya yeri" olduffuna agrkhk getirmek amacryla
o
metne sadece bart nn1.e,"kelimesi eklenmiqtir.
2. Kural X (b)
Kural X (b)'ye ilk defa York Kurallan 1864 Kural VII ve York Anvers
Kurallan 1877 Kural VII'de "bo,rtnma limantnda yiihiin bogaltma masraflart.gibi gemi iginde yeniden yilkleme ue istif rnasraflart' da milgterek auarya
h,abul edilece{i" belirtilmek suretiyle yer verilmiqtir. Ancak bu diizenlemede, paylaqtrrmarun yaprlaca$ yerdeki uygulama ve kanuna gdre belirlene2

York Anvers Kurallan 18?? Kural VIII
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cek bogaltma masraflanmn hangi qartlarda mtiqterek avarya olarak kabul
edileceli konusunda agrkhk bulunmamaktaydr. Bu sorun, 1890 Liverpool
Konferansr'nda giindeme getirilmiqtir. Kural X (b) gereEince,ytikii gemiden
ytikleme ya da bannma yerinde veya limanda boqaltma masraflanmn mtigterek avarya olarak kabulii igin, boqaltmamn miiqterek selamet u!"runa yaprlmrq olmasr veya yolculuk srrasrnda fedakdrhk veya kazadan ileri gelen
hasann tamiri igin gerekli oldulu hallerde ve yolculu!'un emniyet iginde devam tamirin yaprlmasrna baflr bulunmak koqulu aranmrqtrr.
York Anvers Kurallarr L924 Kural X (b) iizerinde iki de!'igiklik yaprlmrqtrr. Bunlardan ilki, metne "yiik, ya}at ve kumanyalann gemi iginde elden gegirilmesi" masraflan mtiqterek avaryaya dahil edilmesi, ikincisi de metinden "yolculuk srrasrnda" ifadesinin gr.karrlmasrdrr.
York Anvers Kurallan 1950 Kural X (b)'de degiqiklik yaprlmamrqtrr.
York Anvers Kurallan 1974 Kural (b)'nin birinci paragrafina yiikleme
ya da u$rama yeri ya da limamnda ortaya grkan hasar, yolculuk strasrndaki bir kazaveya olapantistti bir durum ile ilgili bulunmazsa, elden gegirme
ve boqaltmamn giderleri mtigterek avarya olarak kabul edilmeyeceii eklenmiqtir. Aynca ikinci paragraf olarak da ytik, yakrt ya da kumanyamn yolculuk srrasrndan meydana gelen istif bozuklufunu diizeltmek amacryla gemi
iginde elden gegirilme ve boqaltrlma masraflan bu iqlemin miiqterek selamet
igin gerekli olmadrkga, miiqterek avarya olarak kabul edilemeyece[i eklenmiqtir.
York Anvers Kurallan 1994 ve York Anvers Kurallarr 2004 Kural X
(b)'de herhangi bir de[igiklik yaprlmadan bugiinkii qeklini muhaza etmiqtir.
3. Kural X (c)
York Anvers Kurallan 1890 Kural X (c), yiikiin gemiden boqaltma masraflannrn miiqterek avaryaya kabul olunduiu herhalde yiikiin yeniden ytikleme ve gemide istif edilme masraflan ile depo masraflarrmn da miiqterek
avarya kabul edilecepi ancak, gemi mahkum edilir veya baqladrlr yolculu$a
devam etmezse, geminin mahkumiyetine htikmolunmasr veya yolculu!-un
terki tarihinden sonra dofan depo masrafimn miiqterek avarya kabul edilmeyeceii qeklinde dtizenlemiqtir.
1924 Stokholm Konferansr'nda, Kural X (c)'de {ig temel diizenleme yaprlmrqtrr. Bunlardan ilki, yiik, yakrt, kumanyamn elden gegirme veya boqaltma masraflanmn miiqterek avaryaya kabul olundu!'u hallerde bunlann
yeniden ytikleme ve istif masraflan ile miiqterek avarya olarak kabul edilmesi; ikincisi, depo masraflan yangrn sigortasr da dahil olmak iizere miiqterek avarya olarak kabul edilmesi; iigtinciisii ise, yiikiin boqaltrlmasr sona ermeden iince gemi mahkum edildili veya yolculuktan vazgeqildifi takdirde,
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yukanda belirtilen depo masraflan boqaltmamn sona ermesi tarihine kadar
mtiqterek av^ryakabul edilmesidirs.
da
York Anvers Kurallan 1"950Kural X (c)'de sadece,"yangtn sigortasr
sigortamasrafqartryla
dahil olmak :irzere"deyimi, "makul qekilde yaprlmak
Ianmn dahil olduflu" deyimi qeklinde defiqtirilmigtir'
getirilerek,
York Anvers Kurallan 19?4 Kural X (c), iki pdragraf haline
bir de!imetinde
bakrmrndan
daha krsa qekilde ifade edilmiq, fakat anlam
qiklik yaprlmamrqtrr.
York Anvers Kurallan 1994 Kural X (c)'nin ilk paragrafina, yeniden
ytikleme ve istifleme igin harcanan fazla zaman igin Kural XI'in htikiimleri
uygulanacalr eklenmiqtir.
yaprlYork Anvers Kurallan 2004 Kural (c)'de herhangi bir de$qiklik
mamrqur.
4. Kural X (d)
yolYork Anvers Kurallan 1890 Kural X (d) "hasara uiramrq bir gemi,
libir
yaprlacafr
tam{
qekilde
culuia btittin ytikii ile devamrm temin edecek
baqigin
tamir
maksadryla
*ur,1"yu y"ri" bulunur da, masraftan tasarruf
yiik krska bir liman veya yere veya varma limamna yedekte gekilir veya
qekilde
bir
men veya ramamen baqka bir gemiye aktanlrrsa veya herhangi
yollayeniden
yola grka'Irrsa, sarf edilecek fevkAlade riimorkaj, aktarma ve
(sarfrndan
ma veya bunlardan birinin liizum giisterdili fevkalade masraf
kurtuh,rnmuq miktara kadar) yolculukla itgitiler arasrnda kurtulduklan
masraf oramnda paylaqtrnlacaktrr" geklinde diizenlenmiqtir'
yorkAnvers Kurallan L924ve 1950 Kural X(d)'de herhangi bir deiigikIik yaprlmamrqtrr. Kural X (d)'nin igeri[i, Kural F gere$nce def'erlendirilmesi,redetriyle York Anvers Kurallar t 1974 metnine ahnmamrqtrr. B annma
ilmiiqterek avaryasrna iliqkin olarak yaprlan ikame masraflarr, yolculukla
paygiliierin kagrmlan masraflan giiz dntine ahnmaksrzrn miiqterek avarya
l'"q*."rr,r girecektir. Bu diizenleme, iizellikle dispeginin yaprlmasrnda kolayhk sa!'Iamrqtrl.
$ II. Kural )fun KaPsamr
iizere, KuKural X'un tarihi diizenlenmeleri incelenirken belirttilimiz *liman
masral X geresince, iig farkh masraf ele ahnmrqtf. Bunlardan ilki,
';yi)h, yakr.t ue humanyalann gemi iginde elden gegirilmesi"
rapari,', ikincisi,
tiitinctisti, "yiihlerne ueya bartnrna ueyd u$rama yerinde ueya litnantnda bog3
a

YorkAnvers Kurallarr 1924, Kural X (c)
qf1.iNCif-, E. ; "Miiqterek Avaryada Yeni Diizenleme 19?4York- Anvers Kurallan", Banka ve ficaret Hukuku Dergisi, C. XI, S.4, Arahk 1982' sh' 55'
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lattlmast, igin yaptlan masraflar"drr. Bunlardan herbirinin kapsamrm da
ayrr aJm incelemeyi uygun giirmekteyiz
1. Kural X (a) Bannma

Linamna

Girig ve Qrkrq Masraflan

a. Kural X (a) (i)
Kural X (a) (i) gere$nce, bir geminin bannma limamna girmesi veya
yiikleme limamna diinmesi halinde hangi qartlar altrnda miiqterek avarya
paylagrmrmn kabul edilecefi iingiiriilmektedir. Bir geminin bannma limamna girmesinin veya ytikleme limamna veya yerine diinmesinin bir miiqterek
avarya paylaqmasrna sebepolmasr igin bu giriq veya diinmenin sadece"mi)Qterek selarnef uSruna" yaprlmrg olmasr gereklidirs. Kural A gereiince, miiqterek deniz sergtizeqtine atrlmrq mal varhklanm bir tehlikeden korumak gayesiyle yapilan barrnma hareketinin, miiqterek selamet uiruna yaprlmasr
gereklidir. Orneiin, geminin ufradr[r kaza sonucu hasar giirtir ve geminin
tamir edilmesi yolculuiun emniyeti agrsrndangerekli olupta, eper tamir yaprlmazsa mtiqterek deniz sergiizeqtine katrlan mal varhklan tehlike iginde
kalacaktrr. Bu halde kaptan geminin tamiri igin, normal bir seyir programr
drgrnda bir bannma limamna veya yerine girer veya yiikleme yerine veya limamna dtinme kararr alabilir. Bannma limamn en yalan liman olmasr gerekmez. Ancak kaptan iginde bulunulan qartlar altrnda, bannma limamm
segerken Ustiin Kural gereiince makul surette hareket etmeli, iirneiin bazr
tamirlerin yaprlmasr gerekmekte ise, barrnma liman veya yerini segerken
tamirin ucuzluk, teknik imkanlar, gabukluk gibi bakrmlardan en uygun liman veya yeri segmelidir6*7.
Bannmamn sebebi, bir kaza, fedakdrhk veya olafantistti bir halin yolculu!'a devam etmeyr tehlikeli bir duruma getirmesi gerektir. Bu halde tehLOWNDES/RUDOLF, The Law of GeneralAverage andYork-Antwerp
D.J. Wrlson / J.H.S. Cooke)London 1987,sh. 371.

Rules, 12.ed.,(by

IIIIDSON, G. N.; The York Antwerp Rules, 2. ed. London 1996, sh. 153; ARSEVEN, II.;
Miigterek Avaryalar, Umumi Prensipler ve Mtinferit Mtigterek Avarya, istanbul 1961, sh.
115; SOZER, B.; Bannma Mtiqterek Avaryasr, Muhayeseli Hukuk Aragtrrmalan Dergisi,
Y.5,S.8, 1971,sh. 101.
"Phelps (James) & Co. v. Hill" ismi ile anrlanda davasrnda, yolculuiu srrasrnda hasara u[rayan gemi Queenstown bannma limanrna girmigtir. Donatan ve kaptan tarafindan geminin daimi tamirinin ya Bristol'da veya Swansea'deyaprlacalr deferlendirilmiqtir. Donatan,
sigortacrsrna damgtrktan sonra geminin tamirinin, aynr zamanda geminin inqa edildigi yer
olan Bristol'da yaprlmasrna karar vermigtir. Geminin Bristol'a yolculu['u srrasrnda, bir gemiye gatmasr sonucunda, gemi yiikti ile birlikte batmrqtrr. Yiik sahipleri, Mahkeme'de u!radrklan zararln, donatamn geminin tamiri igin yanhg limam segmesisonucundan dofdulunu iddia etmiq ise de, ingiliz llemyiz Mahkemesi, dontamn geminin tamiri igin en uygun
'?helps (James) & Co.
limam seqme yetkisine sahip oldufuna karar vermigtir,
v. Hill,
(1891) 1 Q.B. 605"; HUDSON, sh. 153; Amerikan Mahkemesinin vermig olduiu benzer bir
karar igin bkz. "Kansas City Fire & Marinw Insurance Co. v. DanArias Shrimp Co." (1959)
AMC 135, BUGLASS, L. .I.; Marine Insurance and General Average In The United States,
3. ed.,1991,sh. 177.
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likeli durumunun, iginde bulunan anda mevcut olmasr gart olmayrp, yolculufa devam edildifi takdirde ortaya grkmasr muhtemel olan mtistakbel bir
tehlike olabilirs. Kaza, tesadiif sonucu ortaya grkan bir olaydrr. OrneSn makinenin normal kullamm sonucu krnlmasr dahi bir kazadrr. Bu halde normal kullamm sonucu krnlan parga, artrk fonksiyonunu yerine getiremez hale gelmiqtir.9. Yine, geminin karaya oturmasr sonucunda kaptan geminin su
altrnda kalan krsmrmn hasara uiradrlrm ve bu hasann geminin denize elveriqsiz bir hale getirme tehlikesi olduf'u dtiqiincesi ile ve geminin yolculu$unu emniyetli bir gekilde tamamlamasr igin bir bannma limamna girebilir
ve bu limanda yaprlan scirvey sonucunda hasarrn olmadrfi tespit edilse dahi, bu barrnma limamna girme masraflarr miigterek avarya olarak kabul
edilecektirl0. Fedakarhk ise, Kural A geref'ince, miiqterek deniz sergiizeqtine atrlmrg mal varhklanm bir tehlikeden korumak gayesiyle miigterek selamet u!'runa bilerek ve makul surette yaprlan bir harekettir. Ola$antistii haller ise, 6rneiin, gemi adamlanmn ciddi bir bulaqrcr hastah!'a yakalanmasr,
yakrt veya kumanya noksanh[r (yeterli suyun bulunmamasr sebebiyle gemi
adamlarrmn hareket kabiliyetini etkileyecek derece ve siirede sussuz kalmalarr gibi), kaptamn iildiiriilmesi, dtiqman gemisinin takibinden kurtulmak gibi ola[aniistti haller nedeniyle geminin idare edilememesi tehlikesi
iginde bulunmasr ve bunun sonucu olarak miigterek selamet uiruna bir bannma hareketinin siiz konusu olmasrdrrll.
Bir geminin bannma limamna girmesi veya yiikleme limanrna ddnmesi halinde liman masraflan, limana giriq masraflarr, geminin bu liman veya yerden ilk yiiktiniin tiimii ya da bir krsmr ile sefere devamr sdz konusu
olduiu hallerde bu yere girmenin veya diinmenin sonucu olan Iimandan qrkrq masraflan miiqterek avarya olarak kabul edilir. Bu masraflara, girme
ve grkmaya iliqkin krlavuz ticretleri, liman ve giimrtik vergi, resim ve harglan dahil oldu['ur2 gibi, eper gerekli gdriilmiig ise hafifletme masraflarr dahildir. ingitiz Hukukunda aJrrrca,barrnma limam iginde nhtrma yanaqma

8

BUGLASS,sh. 246isozER,sh. 99.

e

IruDsoN, sh. 151.
10 IruDsoN, sh. 1EB.
u LowNDEs/RuDoLF,

sh. BTl; BUGr,Ass, sh. 247; TEKiL, F.; Trirk Hukukunda MiiqterekAvarya, Deniz Nakliyatr ve Sigorta Hukuku ihtilaflan, istanbul 1965 (krs. TEKit , NttiqterekAvarya), sh. 195.
L2 *Westfall'Carter"ismiile amlan davada, mahkeme geminin bannma limanrndan grkrqrsrasrnda etrafrn buzla kaph olmasr nedeniyle buzlann yanlmast sonucunda ortaya grkan masraflan miigterek avarya olarak kabul etmemiqtir. Doktrin ise, bu kararrn yanhg verildili
giiriiqiindedir. Zira, doktrin gereiince grkrgta rastlanilan gtigltiklerin iinceden giiriilebilir olsun veya olmasrn, giriqi gerektiren miiqterek selamet ufruna yaprlmasr ile baplantr[ olduiu ve nitekim Kural X (a) (i) gerelince de agrkgagrkrq masraflanmn miiqterek avarya kabul edildigini belirtmektedir. LOWNDES/RIJDOLB sh.3?4; ARSEVEN, sh. 121; TEKiL,
Miigterek Avarya, sh. 196.
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masraflan veya yer depiqtirme masraflan limana giriq masraflan olarak
kabul edilmektedirls. Ornefin; kaptan geminin makine aruasr nedeniyle
bannma limamna girebilir ve geminin demirdeyken tamir edilmesinin
miimktin olabilecef'i diiqtincesi ile limanda uygun bir yere demirleyebilir.
Ancak, yaprlan siirvey sonucunda geminin tamirinin demirdeyken yaprlmasrmn miimktin olmadrpr tespit edilir, geminin liman iginde yer de$qtirerek
nhtrma yanagtrrrlmasr zorunlulufu siiz konusu olabilir, bdyle bir yer defiqtirme masraflan, tamir masraflan tutannda da olsa, bu masraflar ingiliz
Hukukunda "barlnma limamna girig masrafl an" kapsamrnda dep'erlendirilerek mi.iqterek avarya olarak kabul edilmektedirla. ingiliz Hukukunda kabul edilen genel prensip, giriqe baph ve onun tabi sonucu ortaya grkan bazr
hareketlerden do[an masraflann miigterek avaryaya kabul edilmesi qeklindedir15.
b. Kural X (a) (ii)
Kural X (a) (ii) gere$ince,bir gemi tamir edilmesi iqin bir barrnma limam veya yerine girer, ancak gerekli tamirin burada yaprlmasrmn miimkiin olmamasr nedeniyle geminin tamir edilece$ bir baqka limamna veya yerine
giitiirtilmesi halinde, bu ikinci limanda bir bannma limam olarak kabul edilir. Bdylelikle ikinci limana giriq, bu limandan grkrq,ytikti boqaltma ve depolama msraflan da miigterek avaryaya dahil edilir.
ilk bannma limamnda ytiktin tamamr ve bir krsmr gemiden boqaltrlmrq
ve difer vasrtalarla varma limamna sevk edilmiq ve gemi tamir igin ikinci
barrnma limamna bog veya krsmi dolu olarak gtmiq olsa dahi, Kural G (3)16
13 CARVER: Carriage by Sea, British Shipping Laws Series, Vol.3, (by COLINVAUX, R.) 11
ed., London 1963, sh. 916; LOIYNDES/RIIDOLF, sh. 374
14 sOzER, sh.112.
15 cARvER, sh. zb8; sdzER, sh. 113
16 YorkAnvers Kurallan 1994 Kural G'ye 3. paragraf olarak eklenen "Non- Separation Klozu"
gere[ince, bir geminin Kural X ve Kural XI uyannca, miigterek avarya kabul edilebilecek
bir durumda bir liman veya yerde bulunmasr gartr aranmaktadrr. Ytikiin tamamrmn ve bir
krsmrnrn difer vasrtalarla varrna yerine sevk edilmesinde "diper vantalnr" deyiminden ifade edilmek istenen, genellikle ytik bagka bir gemi ile sevk edilmesine rafmen tirne$n bannma limammn, yiikiin varma limamna gdnderilme hattrmn kapah olmasr gibi sebepler
nedeniyle yiiktin mavnalarla veya demir yolu ile sevk edilmesi miimktin olabilir. Metinde
agrkga belirgin olmamasrna rafmen, sevk masraflanmn donatan tarafmdan yaprlmasr
"Non -Separation Anlaqmasrmn" uygulanmasr igin genel bir garttrr. Uygulamada "Non- Separation Anlagmalan" genellikle, gemi ve yiik ilgileri arasrnda mtiqterek avaryaya sebep
olan kazamn hemen ardrndan imzalanmakta olduiundan, biiyle bir durum igindeyken yiik
ilgililerin itiraz etme ganslannrn fazla olmadr!,r hususu York Anvers Kurallan 1994 metni
hazrrlamrken nazara ahnmrg ve Kural Gnin 3. paragrafrnda yiik ilgililerine bannma limanmda yiikti teslim alma veya yiiktin bannma limanrndan sevk edilmesi konusunda karar
verme imkam saflanmrqtrr. Kural G hakkrnda, aynntr]r bilgi igin bkz. ALGANILIRK
LIGHT, D.; York Anvers Kurallan 2004 Miiqterek Avarya (Tarihi Dtizenlemeleri ile Karqrlaqtrrmah Olarak), istanbul 2005, sh. 139-150.

Dog. Dr. Mehmet Somer'in Aru'slna ArmaPan

445

miiqteAynlmazhk siizleqmesi" (Non- seperation Agreementl?) gerefince,
ve
qartlan
I'ek deniz sergiizeqti devam ediyormuqgasrnave navlun sozleqme
mas(iil gere$ince, dofan
egemen hukuka uygun oldufu iilgtide Kural x a
edilecektirls'
kabul
tln* mtqterek avarya olarak
imkanilk bannma limamnda tamirin mtimkiin olup olmadr!-r, teknik
tespit
lar, elde edilebilecek tasarmf ve kazamlan zarnan deierlendirilerek
tamirin
edilirlg. Kural agrsrndan,ilk bannma limamnda miimkiin olmayan
geqici tamir veya nihai tamir olup olmamasr 6nem arz etmemektedir. Buraigin
Ia iinemli olan geminin yolculu!-unu emniyetti bir qekilde tamamlamasr
gerekli olan tamirdir2o.
Kural X a (ii) gerefince, geminin ilk bannma limamndan tamir amacryla ikinci bannma limamna gekme ve gegici tamir masraflan dahil olmak
olaiizere bu yer de$qtirmenin ttld"tt olduflu masraflarda miigterek avarya
hal6zel
masraflan
gegici
tamir
ve
gekme
rak kabui edilmektedir. Kural'da
kapsamrm
ler olarak, bannma limamndaki miiqterek avarya masraflanmn
hageminin
krlavuzluk,
yedekleme,
geniqletmektedir. Qekme masraflanna,
de
dahildir2l'
primleri
larh-bir gekilmesi nedeniyle iidenecek ilave sigorta
faGegici tamir masrafr, mutlaka yolculuiu tamamlanmasr amacryla de[il,
amatemin
gidiqini
kat geminin kesin tamir igin dif'er bir bannma limamna
farkh
crylJyaprlmrq olmasr g"""ki". Buradaki gegici tamirin, Kr11alXIVden
tamiyaprlan
olarak bir ikame masiafr nitelifi bulunmamaktadp. Nitekim,
rin nitelipi de ikame masrafrna uygun depildirzz'
masKural XA(ii)'de geminin bu ikinci bannma limamna giriq ve grloq
yolla(a)',ya
yapilan
XI
gibi,
Kural
raflan miiqterek ^rr"ry" kabul edileceli
1? Non- Seperation Agreement (Aynlmazhk Stizleqmesi);Donatan veya ta$ryamn, bagka gemi.\reyabunun bir krsmrnr varma limamna sevk etmesi, miiqteIerle veya kara yolu ile yiikti
niyetleri, kanur"k auarya sorumluluk ve haklannr etkilemeyecektir. Bu halde taraflann
yaprlmamrq ve tamir
na ve navlun siizlegmesineayktn olmadrkga sanki, biiyle bir sevkiyat
paylagrmrna kaedilmesinden sonra gemi yolcululunu tamamlamrg gibi mtiEterek avarya
g6re belirlenir'
trlmaktrr, Moqterek r.r"ryu krtrlt* paylan, varma limamndaki deferlerine
ile katrlayerdeki
deferi
satrldrlr
halinde,
Ancak ytiktin varma limimna s"rrk
"diltttemesi
halinde, boqaltma limataqlmamasl
limamna
yrikii
varma
hiqbir
ise,
de[eri
caktrr, leminin
gerefince, ytiktin sorumlumndaki deferi ile katrlacaktrr. Anlaqrlmaktadrr ki, bu siizleqme
varma limamna
luk degeri,-eEerytik barrnma limamnda teslim edilmig olsaydr veya.yiik
aqamaz'
de!'erini
masraf
dofacak
olsaydr
edilmig
Vtif< ifgilileri iarafrndan sevk
18 LoWNDES/BUDoLF,
sh.375.
le s0zEn, sh. 101; rilJDsoN' sh. 157.
z0 LOWNDES/RUDOLF, sh.B7b; Bijela" isimle amlan davada, mahkeme geminin yiikii ile
ve geminin ytikii
birlikte havuza girme masrallanm ikame masrafr olarak kabul etmemiq
hasann tamir edilebilile birlikte havuz ahnmasr halinde Kural X (b) geref'ince "gemideki
mtimkiin olmayacairm
mesi', igin ytikiin boqaltrknasr gereklili[i iddiasrnda da bulunmamn
belirtmiqtir, "The Bijela" Lggz,2 Llovd's Rep' 1' sh' 634'
21 rillDsoN,

sh. 156.

zz qrriNcir,, sh.49.
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ma nedeniyle tahdidi olarak belirtilmiq olan birinci bannma limamndan
ikinci barrnma limamna gidilirken ve ikinciden tamirin tamamlanmasr ile
yolculufa devam igin normal rotasrna ulagtr$ yere kadar uzayan yolculukta tiiketilen sadeceyakrt, kumanya bedelleri gemi adamlarrmn iicretleri ve
bakrm masraflan mtigterek avarya olarak kabul edilir23.
2. Kural X (b) Yiilq Yakrt, ve Kumanyalann
Bogaltmasr Masraflan

Elden Gegirilmesi

veya

a.KuralXb(i)
Kural X b (i) gere!'ince, yiik, yalut ve kumanyalann gemi iginde elden
gegirilmesi veya boqlatrlmasr igin yaprlan masraflann mtiqterek avaryaya
kabul edilmesi ya bu iqlemlerin mtigterek selamet uSruna bir bagka ifade ile
miiqterek deniz sergtizeqtine giriqmiq malvahklanm bir tehlikeden korumak amacryla veyahut yolculu!'un govenli bir gekilde devamr bakrmrndan
fedakdrlrk veyakaza sonucu geminin u$adrlr hasann tamiri igin yaprlmrq
olmasr gerekir. YtiLk,yakrt, kumanyalann elden gegirilmesi veya bogaltrlmasr geminin bulundupu limamn bannma limam veya yerinde olmasr, ytikleme limamnda veya uframa limamnda olmasrmn iinemi yoktur2+.
Ytik, yakrt, ve kumanyalann elden gegirilmesi veya boqaltrlmasrmn mtiqterek selamet uiruna yaprlarak Kural X (b) (i) gerefince mtigterek avarya
masrafr olarak kabul edilmesine iligkin uygulamada en gok rastlanan iirnek
olaylar qunlardrr; Qatma sonucunda gemide meydana gelen delikten srzan su
nedeniyle, ytikiin gemiden boqaltrlmasr halinde gemi hafifler ve su delifi su
tistiine grkabilir ve biiylelikle delikten su girmesi engellenir; gemide grkan
yangn nedeniyle yukiin bogaltrlmasr veya yer de['iLgtirmesiyiiktin kurtulmasrm saplayabilir ve yangrn siindiirme gahgmalan daha etkili hale getirilerek
geminin yangudan dolayr daha gok hasar giirmesi engellenebilir2s.
Miigterek selamet u$runa de!'il de, sadecegeminin tamiri edilmesi igin
yiikii:n boglatrlmasr veya elden gegirilmesi halinde elden gegirme ve bogaltma masraflarr mtiqterek avarya masrafr olarak kabul edilemez26. Bu durumda tamir masraflan gartlarr varsa Kural A ve Kural C gere!'ince talep
edilebilir2T.
ze gnriNcil., sh.Eo;r[JDsoN, sh.156.
zl gutinGiI,, sh.b2
25 LoWNDES/RUDoL,F,
sh.161;HLrDsoN,sh.160
26 fialmel VP. O. S.N. Co", ismi ile amlan davada, ytikiin gerniden bogaltrlmasr srrasrnda u[radr$ hasar igin ytik ilgilileri donatamn miiqterek avarya paylagrmrna katrlmasrm talep et'
miqtir. Mahkeme, yiikiin hig bir zaman tehlike iginde bulunmadrf:m, boglatmadan iince bir
miigterek avarya hareketinin bulunmadrfi ve bogaltmamn da bir miigterek avarya hareketi olmamasr nedeniyle ytik ilgillerinin talebini red etmigtir, (1908) 2 K.B' 298, CARVER,
sh. 920
27 TE,IKiE,MtigterekAvarya, sh. 1,9?
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Kural gere[i.nce, geminin bir ytikleme limamnda bulunmasr srrasrnda
yolculuffunu giivenli bir qekilde tamamlamak amacryla gemi hasanmn tamiri igin yiik, yakrt, kumanyamn elden gegirilmesi masraflarr Kural A gartIanmn gergeklegmesine gerek olmaksrzrn miiqterek avarya olarak kabul
edilir28. Burada tinemli olan, geminin uiradrfl'r hasann fedakdrhk veya kaza sonucu ortaya grkmasr ve yolculufun giivenli bir gekilde devamrmn tamirin yaprlmasrna bafh olmasr gerekir. EEer, bu qartlar gergekleqmemiqve gemi hasarh hali ile yolculuiu gtivenli bir gekilde tamamlayacak durumda ise,
elden gegirme ve boqaltma masraflan miigterek avarya olarak kabul edilemez. Geminin u!-radrlr hasar mtiqterek avarya fedAkarhlr sonucunda meydana gelmiq olsa dahi sonug defiiqmez.2e
Gemideki hasar, yiikleme veya uf.rama limam veya yerinde ortaya grkmasr halinde, bu hasann yoleuluk srrasmdaki bir kaza veya ola!'antistii bir
durum ile herhangi bir iliqkisi bulunmadrlr takdirde, elden geqirme ve bogaltmamn giderleri miiqterek avarya olarak kabul edilmeyecektir. OrneSn,
ytikl"m" yaprlrrken geminin ana makinelerimn olafan tetkikinde, qafta bir
gatlak olduiu tesbit edilir ancak bu qatla[rn yolculuktan ewel baqlayan
uzun bir stire iginde devam eden bir geligmenin sonucunda ortaya grktr$ anlaqrlrr. Olayda hasar, yolculuk srrasrndaki bir kaza veya ola!'aniistii bir durum sonucu ortaya grkmadr[rndan yolcululun gtivenli bir qekilde devam etmesi amacryla yaprlacak tamirin ve bu tamir siiresinde geminin limanda
ahkonulmasr ve yiikii'n elden gegirme ve boqaltmamn giderleri miiqterek
avarya olarak kabul edilemez.3o.Bir baqka iirnek ise, yolculufa baqlamadan
geminin drq sagrnda hig dikkat edilmeyen bir gatlak meydana gelir ve yiikleme ile biilikte, yiiklii gemi a[rrlaqtrfrndan delik su yiizeyinin altrnda kalrr ve delikten ambara su girer, geminin yolculuiunun giivenli bir gekilde
devam etmesi amacryla tamir giirmesi gerektiiinden yiik bogaltrhr. Her ne
kadar delik, yolculu!"un baqlamasrndan tince mevcut olsa da yiikleme ile birlikte suyun ambarlara girmesi neticesinde meydana gelen kaza sebebiyle,
boqaltma masraflarr miiqterek avarya olarak kabul edilecektirsl'
b.KuralXb(ii)
Yiik, yalut veya kumanyamn yolculuk srasrnda meydana gelen istif bozuklufunu diizeltmek amacryla gemi iginde elden gegirilme ve boqaltrlma
28 Kural X (b) gereiince, bannma limanrnda "tehlike unsuruo yerine, yolculufun selameti u!runa bir Uaqka ifaae ile yolculufun gtivenli bir gekilde sona erdirilmesi" amacryla yaprlan
masraflar mtiqterek avarya kabul edilmektedir, Bu sebeple Kural lfda ki tehlike unsurundan fark[ olarak, "siizlegme yolu ile" veya "suni olarak" yaratrlan bir mriqterek avaryamn
var6[r s6z konusudur.BUGlAfls, sh. 206; TETLEY, ]lt; "GeneralAverage Now and In The
Future", www.tetley.law.mcgill.calmaritimey'law/eenaverage.pdf.,1.1.2005, sh. 25.

29 lrrrDsoN, sh.161.
30 LowNDEs/RrrDoLF,sh.382;QETiNGiL,sh.ss.
31 t owNoEs/RrrDoL'F,sh.383.
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masraflan bu iqlemin mtiqterek selamet ufruna yaprlmadrkga, miiqterek
avarya olarak kabul edilmeyecektir. Bu durumda, miiqterek avaryamn varh[r igin bannma limamnda yeniden istiflemek amacryla elden gegirme ve
boqaltmamn sadecemiigterek selamet up-runa yaprlmasr gereklidirs2. Orne[in, ktitii hava qartlan nedeniyle yolculuk srasrnda meydana gelen istif bozuklu['u nedeniyle yiiktin bozulmasr veya daha fazla ezilmesini engellemek
igin, yiikiln yeniden istiflenmesi srrasrndan ytiLkiin elden gegirilmesi veya
boqaltrlmasr masraflan mtiqterek selamet up"runa yaprlmrg olmadrf'rndan
miigterek avarya olarak kabul edilemeyecektir.
Uygulamada, yolculuiun selametle tamamlanmasr amacryla yaprlan
yeniden istif igin elden gegirme ve yeniden istif masraflan Kural X b (ii) gere$ince miigterek avarya masrafi olarak kabul edilmemektedir. Nitekim Kural gereiince, bu masraflann miiqterek selamet uiruna yaprlmasr aranmaktadrr. istif bozukluiu sebebiyle, ortaya grkan bu masraflar donatan tarafrndan karqrlanlrsa, garter parti qartlan gere$nce istiften sorumlu olan garterere riicu etme imkamna sahiptir. Ancak, garter partide istif iglemlerinin
kaptamn nezaretinde yaprlacaprna iliqkin bir hiikiim mevcut ise, donatan
bu masraflara kendisi katlanacaktrr. Donatan son gare olarak bu tiiLr masraflanm, teminat altrna alan P&I kuliibiinden talep etme imkamna sahiptir33.
Yeniden istifleme ihtiyacrnda bulunan yiike, ulaqma amacryla yaprlan
elden gegirme veya boqaltma masraflan miiqterek avarya olarak kabul ediIemeyecektir. York Anvers Kurallan 1994'den iinceki diinemde AIDE (Uluslararasr Awupa Dispeggiler Dernegi) Qahgma Grubu tarafrndan bu konu
iizerinde durulmuqtur. AIDE Genel Kurul toplantrsrnda fedakArhk veya kaza sonucu ortaya grkan geminin ufradr[r hasartn, yolculupu gtivenli bir qekilde devamrmn tamirin yaprlmasrna baph olmasr halinde ytik, yakrt ve kumanyamn elden gegirilmesi masraflanmn Kural X (b) (i) kapsamrnda mtiqterek avaryaya kabul edildi[ine gtire, yeniden istifleme ihtiyacrnda bulunan
gemideki yiike ulagma amacryla yaprlan elden gegirme veya boqaltma masraflannrn miiqterek avaryaya kabul edilmesi gerektili konusunda gOriiqbirIi!'ine vanlmrqtrr. Toplantrda, Kural X b (ii) paragrafimtr "sadecemilgterek
selamet upruna de$il, yolculu$un gilvenli bir geb,ildetamamlanmasl o.rnactyIa ya,pilan elden gegirrne ueyq bogaltma masraflannt'n miigterek q.ua'rydyo'
habut edilmesi" qeklinde deflqtirilmesi igin bir teklif hazrrlanmrgtu. Bu teklifleri, CMI'rn L994 yrhndaki toplantrsrnda ileri siiriilmiiq ise de, miiqterek
avarya masraflanmn kapsamrm genigletme niyetinde olmayan delegeler tarafindan destek gdrmemiqtirsa.

sz qETiNGiL, sh, bg.
33 HUDsoN, sh. LG4.
34 HUDsoN, sh.LoA.
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3. Kural X (c)
Yiik, yaket ve kumanyalann elden gegirilmesi ve boqaltma masraflarrmn miiqterek avarya kabul edilmesi halinde, bunlann yeniden yiikleme ve
gemide istifleme masraflan ile ytiklerin karada depolama gidenleri ve sigorta masraflarr makul gekilde yaprlmak qartryla miiqterek avarya olarak kabul edilecektir. Yiiktin depolama masraflarr ancak depolamamn miigterek
selamet u$runa yaprlmrg bir hareket olmasr halinde masraflar mtiqterek
avarya olarak kabul edilir. Depolamamn miigterek selamet amacr ile yaprlmadrfr takdirde tirneiin sadeceytiktin veyahut geminin menfaati amacryla
yaprlmasr halinde masraflar ilgililer tarafrndan iidenirsb. Depo masraflarrmn Usti.in Kural gereiince makul olmasr gerekir36.
Yiikii gemiden depolara sevk edilme masraflan, depo kirasr, buna ba[h masraflar, eger depo agrksayiikiin tizerine konan gadrr veya 0zel ijrtri masraflarr, bekqi ve grivenlik masraflan depolamagiderlerine dahildirsz.
Gemiden boqaltrlmak suretiyle depolara konmuq yiik sigorta ettirildigi
takirde makul qekilde yaptrnlmrg olmasr qartryla ddenenprimler de mtigterek avaryaya dahildir. Makul olma qartr hem sigortamn tiiriine hem de tjdenen sigorta prim miktanna iliqkindir. Orneflin yiiktin gahnmasr, deprem,
yangrn gibi farkh rizikolara kargr ytiktin sigorta ettirilmesi mtimkiindiir. Yaprlan sigortamn risk yontinden delerlendirilmesi gerekir ki, bu da ytikrin
depolandr[r yere ve qartlara grire belirlenir3s. ytiktin konulacalr depolann
ytikiin nitelili icabr maksat ve ihtiyaca uygun olmasr gerekir. Ornelin bozulacak bir yrik ise, soiuk hava depolarrna konmasr gibi. sigorta bedelinin ve
ijdenecekprimlerin belirlenmesinde geminin limanda kalacalr ve depolama
siiresi nazara ahnmasr gereklidirSg.
Mtiqterek avarya hareketi olarak yaprlan yeniden yrikleme ve istifleme
srrasrnda harcanan fazla zaman igin Kural XI'in htiktimleri uygulanrr. Kural XI (c) gere[{nce bu siire igerisinde miiqterek avarya masraflan olarak
kabul edilen masraflar, harcanan yakrt ve kumanyalar ve liman masraflarrdrr.

35 "Atwood u. Sellar" ismi ile amlan davada
ingiliz Mahkemesi, bir miigterek avarya fedAkarhfr neticesinde bannma limanrndaki bogaltma, depolama ve yeniden yiikleme masraflanm mtiqterek avarya olarak kabul etmiqtir, (1994) 1g e.B.D.69., CARVER, sh. 92?. Benzer
qekilde "Suendsenu Wallace" davasrnda ingiliz Mahkemesi, bannma bir mriqterek
avarya
hareketi neticesinde yaprlmamrq ise, geminin tamir masrallanndan donatamn, depolama
masraflarrndan ise yiik ilgililerin sorumlu oldufuna karar vermiqtir, (1s99) 2
e.8.408,
CA"R\IER, sh. 927.
36 ustrin Kural hakkrnda ayntnrh bile'i
igin bkz. ALGAIvrtrn r-rcrrt, sh. 89-90.
37 LOWNDDS/RUDoLF, sh.389 HUDsoN,
sh. 166.
38 TEKiL, MriqterekAvarya, sh. 2lg.
3e ARSEVEN, sh. 12b; sozER. sh.
il8.
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Kural X (c)'nin ikinci paragrafr gere!'ince, gemi mahkum edilmig veya
yoleuluk o gemi ile yaprlmaktan vazgegilmiq olmasr halinde, bu tarihten
sonraki masraflar miiqterek avaryaya dahit de[ildir. Bu tarihten sonra gemi ile yiik arasrndaki kader birlili sona ermiq olmasr nedeniyle Kural sadece bu tarihe kadar olan masraflan miigterek avarya masraflan olarak kabul
edelo.
Kural X (c) gereEince,geminin mahkum olmasr geminin tamirinin teknik ve iktisadi bakrmdan miimkiin olmamasr ve yolculuf"u ytik ile birlikte bitiremeyecek durumda bulunmasrdrr. Aynca, geminin bu durumu nedeniyle
donatan taqryan srfatr ile gerekli tamiri yaptrnp yolculuffuna devam etme
ytiktimltilii!"tinden kurtulmaktadr#1. Geminin mahkum edilmesi halinde,
teknik ve ticari menfaati nedeniyle donatamn gemisini tamir ettirme iste[inin bulunmadrlr kabul edilir. Bu halde, Kural X (b) gereEinceyiikiin boqaltrlma masraflan, Kural X (c) gereEincedepolama masraflan miiqterek selamet uiruna yaprlmasr halinde mtigterek avaya olarak kabul ediliraz.
Kural X (c)'de, gemi ile yiik arasrndaki kader birlifini ortadan kaldrran
hallerden bir diperi ise, ilk yolculuiun brrakrlmasr halidir. Ornefin, ytik sahibi ile tagryan anlagmasr veya geminin ulradrflr hasann tamir edilme siiresi nedeniyle yolculu$un engellenmesi gibi43.Geminin hasan drqrndaki sebepler nedeniyle, yoculu!'un engellenmesi veya geminin yolculuiunu brrakmasr
halinde, donatan yeni bir navlun siizlegmesi yapmak amacryla gemisini bir
an dnce tamir ettirmek isteyebilir. Yolculu!'un taraflar arasrndaki anlaqma
nedeniyle brrakrlmasr halinde ise, bu anlaqmamn qartlannda yiik sahibinin
barrnma limamnda yiiktnii teslim ahp almayacaflmn veya yiiktin varma limamna sevk edilip edilmeyece[i, efer edileceksebu masraflar kimin tarafrndan karqrlanaca$. ve Kural G gerefince "A5rrrlmazhk Klozu'nun" "Non-Seperation Klozunun" uygUlamp uygulanmayaca$mn belirlenmesi gerekir++.Donatan, yolculuiu hatah bir qekilde brrakma karan alrrsa, bu nedenle do!'an
hasardan sorumludur ve bu durumda Kural D uygUlama alam bulacaktrras'
Geminin mahkum edilmesi veya yolculuffun terkedilmesi halinde, ytiktin ne olacalr hakhrnda taraflann karar vermeleri gereki#6. Eper miiqte40 ARSEVEN, sh. 125; TtsKiL, MtiqterekAvarya, sh. 218.
4 L LOWNDES/R{JDOLF' sh.391.
42 HUDSON, sh. 168.
43 ARSEVEN, sh. 125; HUDSON, sh. 167'
44 IilJDSON, sh. 168.
45 LOWhIDES/RIIDOLF' sh.39 1.
46 "Medina Princess" ismi ile amlan davada, geminin tamirinin yolculuiun gtivenli bir qekil-

de tamamlanmasr agrsrndanyaprlmasr zorunlu olupta bu yolculuk yaprlmamrq olmasr nedneiyler yiiktin tamir igin gemiden boqaltma masraflan, siizleqmedeaksi tingiiriilmemiq ise,
yiik ilgilileri tarafmdan kargrlanacaktrr geklinde karar verilmigtir. (1965( 1. L.L.R.' BUGLASS, sh. 252;CMlYearbook 2000, sh.319.
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rek selamet u!'runa yiikiin boqaltrlmasr gerekmiyorsa, yiikiin akibeti haklilnda karar verilinceye kadar, ytik gemide kalabilir ve donatan navlun stizIeqmesi gereiince ytike bu stire igerisinde nezaret etme yiikrimliilii!'iindedir.
Bu ytiktimliiliik, ytiktin tamamrmn gemiden boqaltrlmasrna kadar devam
eder47.Geminin mahkumiyeti veya yolculuf'un brrakrlmasr karan yiiktin tamamuun boqaltrlmasrndan ijnce ahnmrgsa, depolama masraflan boqaltmanrn sona erdifi tarihe kadar miigterek avarya masrafr olarak kabul ediliras.
Kural Xun uygulanmasrna iliqkin drnek iki olay inceleyelim:ae
Olay l: Kutu, anbalaj, balya, gantalardan olugan karrgrk ytik
ambardan srzan su nedeniyle rslarrn Ytik kryrya bogaltrhr ve burdan da depolara sevk edilir ve depolarda yaprlan cinslerine gtire
aJnnm sonucunda; ytikiin bir krsmrmn, geminin tamirinden sonra
yeniden yiiklemeye uygrrn olduiu, bir krsmrmn yeniden incelendikten ilk gemiye veya bagka bir gemiye yiiklenebilir
oldu!'u, bir krsmrmn hasar giirdiifii ve bulundu$u yerde satrlmasrnrn miimkiin oldu9u ve bir krsmrrrn ise de$erinin yitirilmiE olduSu ve atrlmasr gerekti$i belirlenmiEtin
Yil,kiin bogaltma masraflart.' Geminin tamir edilmesi
amacryla yolculuiun giivenli bir gekilde tamamlanmasr amacryla yaprldrlrndan Kural X (b) gereEince miiqterek avarya masrafi olarak kabul edilir.
Depolara seuk masraft:Kural X (c) gerepince mtiqterek avarya masrafi olarak kabul edilir. futrma ue gruplama masrafr.: Sadeceyliktin menfaati igin
yaprlmrq olduiundan bu masraflar ytk ilgililerine aitlfu. Yeniden inceleme
masraflart,.' Sadeceytikiin menfaati igin yaprlmrg olduiundan bu masraflar
yiik ilgililerine aittir. Yiiki.in ahlma masraflart: Bu masraf, donatana aittir.
Ancak donatamn yiik ilgililerinden talep etmiq olmasr halinde atrlan yiik sahibinden bir cevap gelmeyebilir Bu halde bu masraflara donatan katlamr
veya P&I kuliibiinden talep eder. Depo kirast.' Kural X (c) gereEincemiiqterek avarya masrafr olarak kabul edilir. Yenidenyi)klerne masraflart: Bir }esrm yiiktin orjinal gemiye yeniden ytikleme masraflan Kural X (c) gereEince miiqterek avarya kabul edilir. Bagka bir gemiye yiiklemede ise, ashnda
ilk gemi ile kader birlifi sona ermiqtir. Ancak ilk gemiye yiikleme masraflarr ile aym tutuyorsa bu miktara kadar miiqterek avarya masrafr olarak kabul edilmelidir.
Olay 2: Gemi, dtikme yiik olan bu$day tagr4 ambarda etkilenmemig yiik gemiden mavnalara bogaltrh4 ordan hububat asansiirlerine sevk edilir ve geminin tamirinin tamamlanmasr ile gemiye yenide ytiklenin Ambarda hasar giirmiig yiik ise, karnyonlara boqaltrlrr
ve bog bir alana sevk edilerek atrhn Maunalara ueya kamyonlara bo47 HUDsoN, sh. 169.
48 ARSE\IEN, sh. LZG;TEKiL, Mriqterek Avary&, sh. z1?.
4e LOwNDES/RUDOLF, sh.g9b-89?.
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Ealtma rnasraflart, Kural X (b) gereE"incemiiqterek avaryaya kabul edilir.
Mauna hirast: Depolara sevk igin mavna kiralanmrg oldufundan mavna kirasr sevk masraflanna dahildir ve Kural X (c) gereE'incebu masraflar miiqterek avarya masrafr olarak kabul edilir. Kamyon hirast: Defersiz yriktin
atrlmasr amacryla tagrnmasr siiz konusu oldufundan bu masraflara donatan
katlamr veya P&I kuliibiinden talep eder.
$ III. fiirk

Hukuku'ndaki

1. Tiirk ficaret

Dtizenleme

Kanunu

Ttirk Ticaret Kanunu'nun 1190. maddesinin birinci frkrasrndan 5. frkrasrna kadar olan btiliimde yer alan bannma mtiqterek avarya masraflan,
YorkAnvers Kurallarr 1950 Kural X gtiztiniine alrnarak dtizenlenmektedirso.
Tiirk Ticaret Kanunun 1190. maddesinin ilgili fikralarrna, York Anvers Kurallan 1950 metninden sonraki yaprlan yenilik ve deliqiklikler yansrmadrlrndan aqaSda, bu hususlar belirlenerek, farkhhklar agrklanacaktrr.
Tiirk Ticaret Kanunu'nun 1190 maddesi ilk paragrafrnda barrnma miiqterek avaryasr igin genel bir htiktim dtizenledikten sonra, barrnma limamndaki mtiqterek avarya zarar ve masraflan numaralandrrarak srralamrqtrr.
a. Madde 1190 / no. I
Tiirk ficaret Kanunu'nun 1190 maddesinde ilk frkrasrnda genel bir dtizenleme yaprlarak, Kural X (a)'ya yer verilmiqtir. Ancak madde de, Kural X
(a)'dan farkh olarak, bannma limamnda tamiratrn yaprlmama karqrsrnda
bir ikinci limana gidiqin dahi miiqterek selamet yiiniinden yaprlmasr qartr
aranmaktadrr. Oysa, geminin baqka bir barrnma limamna gitmesi, yolculuiun giivenli bir qekilde tamamlanmasr amacryla gergekleqmiqtir5l.
Kural X (a)'ya 1974 yrhnda eklenen (ii) gere[ince, geqici tamir ve qek5 0 "Bannma miigterek avaryasrndan bahsedilmek igin mevcut veya nerede ise g*acak bir teh-

likenin varhfr qart oldugu g:ibi geminin kendi vasrtalan ile liman girmig veya iltica etmiq
olmasr ve hareketin bir kurtarma veya yardrm mahiyeti arzetmemesi lazrmdrr.Esasen gemi seyre kabiliyetsiz hale geldikten sonra yaprlan masraflar da bannma mrigterek avaryasrna girmez", Tem. Tic. D. 3.11.1959,E. 1588K.2657, OKAI O.; Deniz Ticareti Hukukuna
'York Anvers Kaideleri muiligkin Yargrtay Kararlan (1946-1961), istanbul 1963, sh.566;
yola
giirmedikge
uzun
tahammiilti
bulunmadrfr aqikar
vacehesinde, eski olup esash tamir
olan geminin su borulu kazanlannrn ve sair aksamlnln arlza yapmasr, binnetice kumandaya cevaz vermez bir halde kalmasr halinde bu geminin limana gektirilmesini miigterek
avarya olarak kabule imkan yoktur." OKAI sh. 592,"Ozel avarya sonucu agrk denizde kumandaya cevap veremez hale gelen gemiyi ve ytkii tehdit edici mtiqterek bir tehlikenin viicudu ve mtigterek selamet igin bannma limamna girme mecburiyeti Kural X ve XI geregi
miiqterek avaryaya yol aqarsa da gemi onarrm masraflan miigterek avaryaya girmez. Ancak geqici onanm masraflan, ikame masrafr olarak o sayede ekonomi edilmiq miiqterek
avarya masraflarrnl agmamak iizere miiqterek avaryaya girer, Y. Tic. D. 8.11. 1958, E. 1068,
K.2756, TEKIL, Deniz Hukuku, istanbul 2001, (krs. TEKiL Deniz Hukuku), sh. 415.
5 1 ARSEVEN, sh.121;TEKiL, MiiqterekAvarya, sh. 19?; SOZER, Bannma, sh. 101.
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meden ileri gelenlerde dahil olmak tizere, bdyle bir yer de[iqtirmenin masraflanmn miiqterek avaryaya dahil edileceSne dair bir dtizenleme, Ttirk Ticaret Kanunun 1190. maddesinin birinci frkrasrnda yer almamaktadrr.
b. Madde 1190/ no.2
Tiirk Ticaret Kanunun 1190 maddesinin ikinci frkrasr, Kural X (b)'den
farkhdrr. Tiirk Ticaret Kanunun 1190. maddesinin birinci frkrasrnda bannma halleri igin miiqterek selamet kogulu arandr$ndan, geminin u[radr[r
hasarrn tamiri miinhasrran miigterek selamet uiruna yaprlmasr gereklidir.
Geminin bannma limamna girdikten ve tehlikeden kurtulduktan sonra
mtiqterek selamet uiruna tamirin yaprlmasr siiz konusu olamayaca$ndan,
Kural X (b) mtiqterek selamet yerine, "yolculufu giiven iginde devam" unsurunu aramaktadrrs2.
c. Madde 1190/ no.3
Tiirk Ticaret Kanunun 1,190maddesinin iiqiincti frkrasrnda yer alan, barlnma limamnda depolama giderleri ve tekrar yiikleme yrikleme masraflan
Kural X (c) ile benzer diizenlemededir.
d. Madde ll9oi no.4
Tiirk Ticaret Kanunun 1190 maddesinin diirdiincii frkrasr, York Anvers
Kurallan 1950 Kural X (d) bendinden ahnmak suretiyle, bannma limamnda ikame masraflan diizenlenmiqtir. Kural X (d), York Anvers Kurallan
1,974metninde grkarrlmrq ve bu masraflann Kural F gereflince deflerlendirilme si dngiirtil miiqtiir.
2. Tiirk Ticaret Kanunu Tasarrsr
Tiirk Ticaret Kanunu Tasansr'nda, Ttirk Ticaret Kanunun 1190. maddesi kaldrnlmakta olup, Tiirk Ticaret Kanunun 1273.maddesinde,YorkAnvers Kurallan'mn en son tarihli metnine atrfta bulunarak Kurallan'n Sigortacrhk Genel Mtidiirliipli ile Denizcilik Mtisteqarh[.r tarafrndan kurulacak
bir ihtisas Komitesi tarafindan terciime edilip Resmi Gazete'deilan edilmesi usulii kabul edilmektedir. Uluslararasr uygulamada, York Anvers KuralIarr'na ya iktibas suretiyle veya milli kanunlarda bu Kurallay'a atrf suretiyle milli hukuklara ahnmaktadrr. Burada temel olarak iinem arz eden, milli
hukukun uluslararasr alanda yaprlan de[iqim ve geliqmeleri takip etmesi ve
milli kanunlar ile uluslararasr uygulama arasrndaki farkhhlrn ortadan kaldrnlmasrmn saSlanmasrdrr.

52 ARSE\DN, sh. L22; TEKIL, Mtiqterek Avarys, sh. 192.

