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A) Uygulanacak

hukuk

Madde lg28 - (1) Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebri icra yoluyla satrgr ve
miilkiyetin intikali de dahil olmak tizere bu satrgrn sonuglan ve cebri icraya iliqkin diper biittin
iqlem ve tasarruflar, geminin bu iqlem ve tasarrullann yaprldrfr srrada bulunduflu tilkenin hukukuna tAbidir. $u kadar ki, Ttrkbayrakh bir geminin yurtdrgrnda cebri icra yoluyla satrgr ha'
linde, artrrmayr yapan merci tarafrndan, bu satrqtan en az otuz g0n 6nce artrrmanrn:
a) geminin kayrth oldulu fiirk Gemi Siciline,
b) geminin sicile kayrth malikine,
c) gemi siciline tescil edilmiq diper haklann ve alacaklann sahiplerine'
bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim yapilmaksrzrn geminin yurtdrgrnda cebri icra yoluyla satrgr halinde kaydr terkin olunmaz ve gemi iizerinde Tiirk gemi siciline kayrth haklar ve
alacaklar sakh kalrr.

DeEerlendirme: Tasanmn 1328. maddesinin (1). frkrasr, hem Tiirk
gemilerinin hem de yabancr gemilerin ihtiyati ve icrai haczine iliqkin bir
hiikiimdi.ir. Madde, iki yiinlii kanunlar ihtilAfr kurah qeklinde dtizenlenmiqtir. Diper bir ifadeyle, yabancr bir iilkede geminin ihtiyati veya icrai haczi
ile bu haczin sonuglarr siiz konusu iilkenin hukukuna tabi olacaktrr. Eper
gemi Ttirkiye'de bulunuyorsa Tiirk hukuku uygulanacaktrr. ihtiyati veya
icrai haczin devletin egemenli['ine iliqkin bir konu olmasr sebebiyle maddenin iki ytinlii kanunlar ihtilAfr kurah geklinde diizenlenmesi miimkiin deyiineEildir. Yabancr bir tilkede gergekleqecekolan icrai veya ihtiyati hacze
bir
bulunan
giire
maddenin
yaprlamayacalrna
"Tiirkiye'de
iik dtizenleme
intimtilkiyetin
yoluyla
satrgr,
icra
cebri
geminin ihtiyati veya icrai haczi,
istanbul Bilgi Universitesi Hukuk Faktiltesi tarafindan diizenlenen ve Prof. Dr. Unal TEK|NALP baqkanhgnda 6.6.2005 tarihinde Dolapdere Kamptisii'ndg gergekleqtirilen "Tiirk
Pane'
Kanunu Tasarrsrnda Deniz Cebri icra Hakkrnda Ozel lliikiimler
ficaret
li'nde sunulan teblif.
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kali de dahil olmak tizere satrqrn sonuglan ve cebri icraya iligkin difer btittin iqlem ve tasarruflar Tiirk hukukuna tabidir" qeklinde de[igtirilmesi gerekir.
Tiirk bayrakh bir geminin yurtdrqrnda cebri icra yoluyla satrgr halinde,
bu satrqtan en az otuz giin dnce yabancr merci tarafindan artrrmamn, geminin kayrth olduiu Tiirk gemi siciline, geminin sicile kayrth malikine, gemi siciline tescil edilmig di!'er haklann ve alacaklann sahiplerine bildirilmesi zorunlululu getirilmigtir. Bu dtizenleme bazr sorunlarr beraberinde
getirecektir. Bildirimin, Ttirk gemi siciline kayrth geminin satrqrm yapacak
olan yabancr merci tarafrndan yaprlmasr iingiirtilmtigtiir. Htikiim bu qekilde yorumlanrrsa, Ttirk kanununun yabancr iilkedeki icra prosediirrine miidahale etmesi ve bu prosediire iliqkin diizenleme getirmesi stiz konusu olaeaktrr. oysa, Iex fori prensibi uyarrnca usuli konular ve cebri icra iqlemleri
her devletin kendi hukukuna tabidir. Bu konularda yabancr hukuklann ne
ydnde diizenleme getirdi[inin bir iinemi yoktur. o halde, yabancr icra dairelerinden TTKdaki htikme giire iglem yapmalanm beklemek miimktin de!ildir.
satrqr yapacak olan yabancr merci tarafindan bildirimin yaprlmamasrmn yaptrnmr da dtizenlenmiqtir. Bu bildirim yaprlmaksrzrn geminin yurtdrqrnda cebri icra yoluyla satrgr halinde geminin Ttirkiye'deki kaydr terkin olunmaz; gemi iizerinde Ttirk gemi siciline kayrth haklar ve alacaklar
sakh kalrr. Bu sonug, Ti.irkiye'nin taraf oldu!.u hukuki ve ticari konularda
adli yardrmlagma anlaqmalannda yer alan htiktimlerle bapdaqmamaktadrr.
Tasla[rn 965. maddesinin (3). fikrasrnda terkin talebi ile birlikte ipotek
alacakhlanrun ve gemi sicilindeki kayrt ve belgelere giire ipotek iizerinde
hak sahibi olan iigiincii kiqilerin rtzalan aranmrqtrr. Tiirk bayrakh gemi yabancr tilkede satrldrlrnda yeni malik ipotek alacakhlarr ile ipotek iizerinde
hak sahibi olan iigiincii kiqilerin nzalarrm belgeledilinde geminin Ttirk bayrafinr gekme hakl<rru kaybettiii gecikmeksizin gemi siciline kaydedilir. Geminin Trirk bayra[rm gekme hakkrm yitirdili yabancr makamlar tarafrndan
diizenlenen belgelerle teyit edilecektir. Yabancr tilkedeki resmi makamlar,
tarafrndan dtizenlenen belgelerin Ttirkiye'de resmi belge olarak dikkate ahnabilmesi, diSer bir ifadeyle bunlara istinaden terkin iqleminin yaprlabilmesi igin bu belgelerin dtizenlendikleri yerdeki Tiirk konsolosu tarafrndan tasdik edilmesi veya Yabancr.Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldrnlmast Antlagmastnar taraf devletlerde dtizenlenen resmi belgelerde Antlagma hiiktimlerine uygun olarak tasdik gerhinin (apostille) bulunmasr gerekir.
O halde, gemi satrqrna iligkin yabancr icra dairesi tarafrndan diizenlenen satrg belgesinin ve geminin satrgtan sonra kaydedildi!'i yabancr sicile iliqkin
1
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belgelerin vb. belirtilen gekilde onaylanmrg olmalan gerekir.-Aksi halde siiz
tilkorioso belgeler Ttirkiye;de resmi belge olarak iqlem gtirmezler. Yabancr
de
belge
kede icra memuru tarafrndan yaprlan satrq neticesinde diizenlenen
apostille
veya
Antlaqmanrn kapsamrna girmektedir. Konsolosluk tasdiki
ol-ukla beraber Tiirkiye'nin taraf oldu!'u hukuki ve ticari konularda
yetki""u,
adli yardrmlaqma antlaqmalannda Akit taraflardan birinin tilkesinde
mtili makamlar tarafrndan tanzim edilmiq, verilmiq veya onanmrq ve resmi
akit
iilkenin
diser
tirneklerinin
htr taqryan belgeler ile bunlann tasdikli
gerek butopraki#nda hukuken gegerli olabilmesi igin bagkaca bir iqleme
belgelerin
resmi
lunmadrlr; dkit taraflardan birinin iilkesinde diizenlenen
kuvdiEerinin topraklannda diizenlenen resmi belgelerle aym oranda ispat
vetine sahip oldufiu ifade edilmiqtirz.
Meseleye Tiirk hukuku ytintinden bakrldr[rnda bu gtinkti mevcut duruma gdre, Ttirk gemi sicilinde kayrth olmakla beraber yabancr bir iilkede saterkin
trtan geminin satrqrna iliqkin resmi belgelerin ibrazt halinde sicilden
saiilkedeki
yabancr
iqlemlnin yaprlmasr gerekmektedirs. Bununla beraber,
gergekleqtigtire
tiqr' g"-i sahipleri agsrndan riskli olan usul ve esaslara
halinde bu durumun Tiirk denizcilik sekttiriine verece["i zararlarr da
"ii-"si
dikkate almak gerekir. Bu zararlan iinlemek ve icra hukukunun temel prensipleri ile ba!.daqmayan satrglann Ttirkiye'de sonug dofurmasrmn dniine
MilletlerageqmeX.r.."k farkh bir yasal dtizenleme ile miimkiin -oll:*ut
(MOHUK)'ur,
42' madKanun
Hakkrnda
iarr O""t Hukuk ve Usui Hukuku
Tiirkidayamlarak
ildmrna
mahkeme
desinin son frkrasrna gdre, "yabanct
Ornefln,
gerekir.
tamnmasr
ilAmrn
igin
ye,de idari bir iglemin-yrprirbil*".i
Avusturva (RG
Trirkiye ile italya (RG 3.3.1929/1133);Almanya (RG 4.6.1930/1611);
9'7.19321
qetostovakya
Cumhuriyeti.(RG
(RG
5.?.193ZifaZ);
4.8.1981/1864);ingiltere
a.7.Lsiat2?48);yusoslavya (RG 4.1.1e36/31e?);iran (RG 2r.6.te37/
i;;t;-ir;ic;'<si
ingiltere ve irlanda (RG 29.10.1940/46?3);Irak
iOSOiiI,I*ur Kralhlr (RG 2?.12.1939/$;95);
Bulga(Rc t2.9.194?/6?0bj;Romanya(RG t7.5.ts72/14r90);Urdtin (RG 5.9.19?5615347);
ile Pacumhuriyeti
Tiirkiye
(RG
31.?.19821L7768i/;
Pakistan
(RG
24.5.tg781L62g6);
ristan
AnlaEkistan islam Cumhuriyeti.{rasrrrda Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardrmlaqma
(RG 10.2'2005/
Protokol
Ek
Dair
Yaprlmasrna
De[{qiklik
Maddesinde
masrnrn 9 uncu
(RG 23.7.1990/
25723);I\rnus (RG 77.3.Ig83/n{ilj); xxrq tnc 13.2.1989/200?9);Mrsrr
Fas (RG 8.9'1991/
Hindistan (RG 23.?.1990/20583);
29b8g)ipolonya (RG 28.?.1990/20583);
(RG
20985j; ceziyir (Rc 8.9.1991/20985);Azerbaycan (Rc 25.S.1993/2L679);Qin
ArOzbekistan(RG ?'11.1997/23163);
I2.1L.1gg4Z,it1g\ Giircistan (RG 25.8.1997/23090);
(RG
Hrrvatistan
(RG
14'5'2000/24049);
Makedonya
(RG
9.11.199112316$;
navutluk
24.5.2000/2405$;Moldova(RG28.5.2000/24062);Tacikistan(RG30'5'2000/24064);Kuveyt
(RG30.5.2000iz4}M);Ukrayna(RG12.?.2003125324);Litvanva(RG20'4'2004/25439);Moarasrnda ikili adli vardtm
golistan (RG 4.8.2004t2b45i); Azerbaycan (RG 23.4.2004125411)
buIntlaqmalar yaprlmrgtrr. Bu'antlaqmalarrn goiunda resmi belgelerle ilgili diizenleme
Kazakistan,
Kuveyt,
Tacikistan,
Moldova,
Hrrvatistan,
ton*ut tuao. otnegitt, Makedonya,
R.nauutluL, Ozbeklstan, Giircistan, Qin, Azerbaycan ile yaprlan antlaqmalar. Antlaqmalara
Ulusiligkin onay kanunlarrnrn ve Bakanlai Kurulu kararlarrnrn listesi igin bkz. Nuray EkEi,
lararasr Ticaret Hukuku, (Mevzuat ve Antlagmalar) 2. basr, istanbul 2006, s. 198-203
Drqrnda
Aynntrh bilgi igin bkz. Nuray EK$i, ttirt Gemi sicilinde Kayrth Geminin Yurt
'
25-37
(2003)1-4
s'
DenizHD,
Clbri icra Yoluyla Satrqr,
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yabancr mahkeme tarafrndan verilen isim tashihi, yaq tashihi veya boqanma ilAmlarrna istinaden ntifusta tescil ya da terkin yaprlabilmesi siiz konusu ilAmlann tamnmasrna bafhdrr. Geminin sicilden terkini idari bir iglemdir. MOHUKun 42. maddesinden hareketle, Tiirk gemi siciline kayrth bir
geminin yabancr flIkede satrlmasrna iligkin hiikmiin aqalrdaki qekilde de[i gtirilmesi diigiiniilebilir :
"Tiirk bayrakh geminin yurt drqrnda cebri icra yoluyla satrgr halinde
resmi olarak diizenlenen ve bu tiye devlette yerine getirilebilir nitelik taqryan belgeler hakkrnda MOHUKun tamma ite ilgili hiikiimlerinde tingiiriilen
usul gergevesindeTiirk mahkemesi tarafindan tamma kararr verilebilir. ibraz edilen belgenin, diizenlendi!'i iilkede resmiyet kazanmasr igin aramlan
gartlan taqrmasr zorunludur".
E[er bu iineri kabul edilirse, bunun 1328. maddeye delil gemi sicilinden
terkini diizenleyen 965. maddenin (3). frkrasrna eklenmesi daha yerinde olacaktrr.
B) Tamamlayrcr

hiikiimler

Madde 1329-(1) Bu krsrmda iizel olarak diizenlenmeyen hususlarda, icra ve iflas Kanunu hiikiimleri uygulamr.
(2)Sicile kayrth olup olmadrlrna bakilmaksrzrn biittiLngemiler ve di!'er suda taqrma araglan icra ve iflas Kanununun tagrmrlara iliqkin hiikiimlerine tabidir. Bu krsrmda icra ve iflas
Kanununun tagmmazlara iliqkin hrikiimlerine tabi olacair agrkga bildirilen gemiler bundan
miistesnadrr.

De€erlendirme: Tasanmn 1328. maddesinde yer alan dtizenleme sebebiyle 1329. maddeye ihtiyag kalmamaktadrr. Veya Tasarrmn 1328. maddesi kaldrnlarak sadece 1329. maddedeki diizenleme korunmahdrr. Kanaatimizce, 1329. maddenin muhafaza edilmesi daha uygun olacaktrr.
C) Gemiler hakkrnda
I- ibtiyati

haeiz

l. Deniz alacaklarr
Madde 1330 - (f ) "Deniz alacaf.r" aqaflrdasa5nlanhususlann birinden ya da birkagrndan
dofan alacak anlamrna gelir:
a) geminin iqletilmesinin sebep oldu[-u ziya veya hasar;
b) geminin igletilmesi ile do!"rudan do!'ruya ilgili olarak, karada veya suda vuku bulan
can kaybr veya cismani zarar;
c) kurtarma faaliyeti veya her trirlti kurtarma stizleqmesi,bu meyanda gevre zaran tehdidi oluqturan bir gemi veya gemideki eqya ile ilgili kurtarma faaliyeti igin iidenecek
iizel tazminat;
d) gevreye,kryr geridine veya bunlara iligkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar iras etme tehdidi; bu zararr bnlemek, srmrlandrrmak veya ortadan kaldrrmak igin
ahnan iinlemler; hu zarar kargrhlr iidenecek tazminat; gevrenin eski hale getirilmesi
igin frilen ahnan veya ahnacak olan makul ijnlemlerin giderleri; bu zarar ile baplantrh olarak tigiincii kiqilerin maruz kaldrlr veya kalabilecef'i kayrplar ve iqbu bentte belirtilenlere benzer nitelikteki zarar, giderler veya kayrplar;
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e)gemininigindebulrrnanveyabulunmuqolan-qeylerdedahil.olmakiizere,batmr$,enveya terkedilmiq olan bir geminin yiizdiiriilmesi,
kaz haline g"t-ig, k;r;y.itor*og
getirilmesi igin yaprlan giqrkartrlmasr, kurtanlmisr, yok etliimeii veya zararsrz hale
derlerveharcamalarileterkedilmigbirgemininmuhafazasrvegemiadamlannrnia.
gesi ile ilgili giderler ve harcamalar;
0birgarterpartidiizenlenmigolupolmadr[,rnabakrlmaksrzrn,gemininkullanrlmasrve.
.
ya kiralanmasr maksadryla akdedilmiq her tiirlii s6zleqme;
gemide egya veya yolcu
g) bir garter parti dtizenlenmiq olup olmadrf-rna bakrlmaksrzm,
"
taqrnmasr maksadryla akdedilmiq her tiirlti sdzleqme;
eqyayla ilgili bulunan ziyaveya
h) gemide taqrnan, bagaj ilahil egyaya dnz olan veya bu
hasar;
i) miiqterek avarYa;
j)

rdmorkaj;

k) krlavuzluk;
balumr igin saflanan eqya' malzeme'
I) geminin igletilmesi, yiinetimi, mlh3faz-a1 veya
bu
maksatlarla verilen hizmetler;
ve
aririt teqhizat
kumanya, vurrt, ro"tuy"".t"i
m) geminin inqar, onanmr, taclili ya ila teghizi;
ve harqlan;
n) Iiman, kanal, dok, iskele ve nhtlm ile diler suyolu resim
gereken sosyal sigorta iqtirak
o) tilkelerine getirilme giderleri ve onlar adrna iidenmesi
istihdam edilmekte olmalan
gemide
gemi
adamlanna,
paylarr da dahil ot*ut. ti""'",
diEer meblaalara iliqkin tagereken
tidenmesi
onlara
ti.rett".i"]
tiaene"er.
dolayrsryla
lep haklan;
p) geminin ya da donatamn hesabrna yaprlmrq harcamalar;
ddenecek,kargrhkh sir) donatan veya gemi kiracrsr tarafrndan ya da onlann hesabrna
primleri;
sigorta
dahil
gorta aidatlan
s)donatanveyagemikiracrsrtarafrndanyadaonlannhesabnagemiyeiligkinolarak
iidenecek her ttirlti komisyon, brokaj veya acenta iicretleri;
uyuqmazhk;
t) geminin miilkiyeti veya zilyetliline iliqkin her ttirlti
u)gemininmtiqterekmalikleriarasrndagrkan,gemininiqletilmesineyadagemidensa[ianan hasrlata iliqkin her tiirlti uyuqmazhk;
v)gemirehniveyagemiipote!.iyadagemiiizerindeaynrniteliktekibirayniyiikiimliiliik;
y)gemininsatrmrnailiqkinbirsiizleqmedendoianherttirliiuyuqmazlrk.
2. ihtiyati haciz talep edebilme hakkr
igin' sadecegeminin ihtiMadde 13Sl - (f ) Deniz alacaklanmn giivence altma ahnmasr
tedbir konulmasr veya heryati traczine karar verilebilir; bu alacaklar igin gemi iizerine ihtiyati
olunamaz'
ir""gi l.qL. bir yoldan geminin seferden menedilmesi talep
hakkrnda da birinci frkalacaklan
deniz
edilmig
temin
(2) Akdi veya kanuni bir rehin ile
ra htikmti uYgulanr.
bagka ala(3) Geminin ihtiyati haczi, sadecedeniz alacaklanndan dolayr talep edilebilir;
verilemez'
caklar igin gemi hakkrnda ihtiyati haciz karan
haciz sebebi.
(4) AlacaErn, 1330 uncu maddede sayrlan bir deniz alacalr olmasr, ihtiyati
dir.

ihtiTasarmrn 1330 ve 1331. Maddelerine iliqkin De€erlendirme:
antbir
"deniz alacaklan" ile srmrlanmasr milletlerarasr
yrtl tt*it-*aece
sebeplerini srir**u ile kabul edilebilecek bir esastrr. Biiylece, ihtiyati haciz
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mrlayan bu esas ile birlikte, antlaqmaya taraf olan devletler karqrhkh olarak taiz vermig olacaktrr. Ttirkiye'de gerqekleqtirilecek ihtiyati hacizleri
deniz alacaklan ile srmrlamak Ti.irkiye'de bulunan alacakhlar agrsrnd.ansakrncah olabilir. Orne!'in, fiirk vatandaqlarrmn yabancr elgilik ve konsolosluklara kiraladrklan taqrnmaz mallara iligkin kira bedellerini tahsil etmek
amacryla aqtrklan davalarda, bu devletlere ait ticari amaglarla kullamlan
gemiler belki de yegane malvarhfrm teqkil edecektir. Gerqi, 1860. maddenin
(2). frkrasrnda gemilerin icraen haczinde, alacalrn 1880. maddede sayrlan
deniz alacaklarrndan olmasr qartrmn aranmayacalr ifade edilmiqtir. Ancak
Tasanmn 1330. maddesi, deniz alacakhlan drqrnda kalan alacakhlan ihtiyati haczin safladrlr korumadan mahrfim brrakmrqtrr.
iil(mn 25?. maddesine giire, ihtiyati haciz para borglarr igin talep edilebilir. oysa Tasanmn 1330. maddesinde sayrlan deniz alacaklarrndan bir
krsmr para borcu nitelilinde de!'ildir. Orne[in,
t) geminin miilkiyeti veya zilyetlipine iliqkin her trirlii uyuqmazhk;
u) geminin miiqterek malikleri arasrnda grkan, geminin iqletilmesine
ya da gemiden saflanan hasrlata iliqkin her ttirlti uyugmazhk;
v) gemi rehni veya gemi ipote!'i ya da gemi iizerinde aym nitelikteki bir
ayni yiiktimliiliik.
Tasanrun 1330. maddesinde "Gemilerin ihtiyati Haczine itighln ISSZ
Brii,ksel Konuansiyonu."nrtn1. maddesi ile "Gemilerin ihtiyati Haczine iugktn
1999 ceneure Konvansiyonu"tttttt 1. maddesine paralel bir diizenleme getirilmigtir. Gemilerin ihtiyati Haczine itiqkin 1gb2 Brtiksel Konvansiyonu 24 $ubat 1956yrhnda yiiriirhi!'e girmiqtir. Konvansiyona giire, gemi miilkiyetine dair iddialar da bir ihtiyati haciz sebebimeydana getirmektedir (md.Vo-p).yani
yalnrz para alacaklan de!'il, ayni nitelikteki iddialar da ihtiyati haciz sebebi
teqkil etmektedirler. Ancak Ttirk hukukunda olduiu gibi bazr hukuk sistemlerinde ihtiyatihaciz ancak para alacaklannda s6zkonusudur. Ayni haklara iliqkin taleplerde ise ihtiyati tedbir yoluna baqvurulmaktadrr. Fakat Konvansiyon,
ihtiyati haczin kapsamrm ihtiyati tedbirleri kapsayacak qekilde geniqletmiqtir.
Bununla beraber dkit taraflar, Konvansiyon'un 1/o-pmaddesine gekincekoyarak bu hususlarda kendi milli hukuklannda yer alan diizenlemenin uygulanacaSm beyan edebilirler (md. 10/a).NitekimAlman hukukunda bu alacaklar ihtiyati tedbir konusu teqkil etti$nden Almanya, 1. maddenin o-p benilerine gekince koymuqtur. Almanya'mn yam srra Mrsrr, italya, Hollanda, Ktiba, (eski)
Yugoslavya(yalmzca L/0 bendi) 1. maddenin o-p bentlerine gekincekoymuqlardrr.
Gemilerin ihtiyati haczine iliqkin 1952 Briiksel Konvansiyonu, birbirine ters iki radikal sistem arasrnda yani Anglo-Sakson sistemi ile Krta Avrupa sistemi arasrnda uzlaqma sa!'lamrqtrr. Anglo-Sakson hukukunda yalmz-
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edilebica geminin iqletilmesinden doian alacaklar igin ihtiyati haciz talep
Awupa
lir. Yani alacafrn menqei geminin iqletilmesine dayanmahdrr. Krta
bu aramallara,
ait
borgluya
olsun
olursa
ne
sisteminde ise, alacasn sebebi
sistem
bu
iki
Konvansiyon'da
da gemilerine de, ihtiyati haciz konulabilir.
konulmasrhaciz
ihtiyati
arasrnda uzlaqma saslamak igin, geminin tizerine
na sebep olan alacaklar tek tek sayrlmrqtrr'
3. Yetkili
a) ihtiyati

rnahkeme
haciz karan

bakrmrndan

aa) Dava agrlrradan iince
aaa) Tiirk bayrakh gemiler hakkrnda
MADDE1332-(r)Tiirkbayraklrgemilerhakkrndaihtiyatihacizkararrsadece,gemi.
tonoz,i baglandrlr, yanaEtrErveya krzafa alndr'' yer mah,ri' a"-t attrfr, qamand';t"
";y;
kemesiveyaa-qaErilabelirtilenmahkemelertarafrndanverilebilir:
a) Bir Ttirk gemi siciline kayrth gemilerde, sicil yeri mahkemesi;
kaytth olmayan gemilerde malikin yerleqim yeri mahkemesi;
b) Sicile
'Saf
gemilerde kirainci maddenin tigiincii frkrasr uyannca tutulan iizel sicile kayrth
c)
cmrn Yerleqim Yeri mahkemesi'
bbb) Yabancr baYrakh gemiler
hiiktimlerine g6re ihtiyaMadde 1s33 - (1) yabancr bayrakh gemiler haklonda bu krsrm
verilir:
tarafrndan
mahkemeler
belirtilen
aiagrda
ti haciz karan, Tiirkiye'de sadece
veya krzafia
yanaqtrgr
baflandrlr'
tonoza
veya
a) Geminin demir attrfi, qamandrraya
ahndrlr Yer mahkemesi;
b)Gemininyakrt,kumanya,yedekpargaalmak,gemiadamrde[iqtirmekveyamalzeme
yer mahkemesi'
indirmek gibi iq ve iqlemler igin krsa siireli de olsa durduiu

DeEerlendirme:Tasanmn1333'maddesinegdregeminindurmasr
bayrakTtirk mahkemelerinin yetkisinin gergekleqmesiigin qarttrr. Yabancr
daheniiz
mahkeme
qartr
olunca
h geminin,,durmasl,,y"txittirt gergekleqme
kaTiirk
veremez.
ha dormamrg geminin ihtiyati haczine qarth olarak karar
rasulanna girdigi andan itibaren yabano bir gemi, "transit 9e9is","zafarsrz
gegig",,'durmaksrzm geqiq"gibi milletlerarasr antlaqmalardan kaynaklanan
veya
.rrrrrl.mrl"I. bulunmuyorsa, Tiirk yarglsrna tabidir. Ttirk karasulanna
mahkemelerinin
Tiirk
iizerinde
igsulanna giren yabancr bayrakh gemiler
,.r."r, hakk " Ttirk Ticaret Kanununun sorunu defildir' Bu sorun devletler
umumi
umumi hukukuna gtire deierlendirilmelidir. Bu sebeple, devletler
tahukukuna iizgii mtiessese veya kawamlann ticari iligkileri diizenleyen
sanya konulmasr doiru de!'itdir.
atrf
iiK'da, ihtiyati hacizde mahkemenin yetkisi konusunda HUMK'a
gemileyaprlmrqtrr. ister Ttirk bayrakh gemilerin isterse yabancr bayrakh
getiren
itttivuti haczi stiz konusu olsun HIIMKda yeterli diizenleme
tasa"itr
hiiktimler bulunmaktadrr. HUMI(daki htikiimler yeterli oldufundan
Ozellikle,
bulunmamaktadrr.
nda iizel bir dtizenleme getirmeye ihtiyag
Tiirk
Ttirkiye'de ikametgdhr bolonmayan kigilere ait mallann haczinde
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mahkemelerinin yetkisi HUMKun 16. maddesi gergevesinde gergekleqecektir. Bir gok tilke ihtiyati haciz konusunda kendi mahkemelerine oldukqa genig yetki vermekte ve kendi iilkelerini ihtiyati haciz kararlarr igin
"yetki cenneti" haline getirmektedirler. Tasarrda Ti.irk mahkemelerinin
yetkisi daraltrlmrg ve krsrtlanmrgtrr. Bu yaklagrm Ttirkiye'deki alacakhlara
zarar verir ve Tiirkiye'de bulunan kiqilerin yurtdrqrndaki borglulardan alacaklarrm tahsil edememesi sonucunu do$urabilir. Tasanmn 1333. maddesi
uluslararasr geligmelerin arkasrnda bir diizenleme getirmektedir. Bu sebeplerle, yetkiyle ilgili 1332.ve 1333. maddelerin tasandan grkarrlmasr gerekir.
Ustelik, 1333. madde igerili itibariyle uygulamada daha ciddi sorunlar
yaratacak ve yabancr gemilerin ne zaman "durmug" sayrlacaklarr konusunda farkh yorumlara yol agacaktrr. Tereddtit halinde mahkemelerin genel
e$limi htkmii dar yorumlamaktrr. Tasanda bir yandan ihtiyati haciz kararrmn ahnmasr kolaylaqtrnlmrgkena di$er yandan mahkemenin yetkisinin srnrrlandrnlmasttezat, teqkil etmektedir. Diier bir ifadeyle, ihtiyati haciz kararrnrn ahnmasr kolaylagtrnlmrg, arzu edilen ve Tiirkiye'de ihtiyag duyulan
gok dnemli bir sistem getirilmiq; ancak bu sistem yetkili mahkemelerin srmrlanmasr ile etkisiz bir hale getirilmiqtir.
ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak
halinde Tiirk mahkemesinin yetkisi

hukuka

dair bir anlagmanrn varhlr

Madde 1334 - (f) ilgili stizlegmeyekonulmug bir yetki yahut tahkim kaydrna veya ayrrca yaprlmrq olan bir yetki yahut tahkim siizleqmesine gdre, hakkrnda ihtiyati haciz kararr uygulanacak olan deniz alacalrmn esasr hakkrnda hiikiim vermeye bir hakem heyeti veya yabancr mahkeme yetkili yahut deniz alacalrnln esaslna yabancr bir devletin hukuku uygulanacak olsa dahi, 1332 ve 1333 iincii maddelere gtire yetkili olan mahkemeler, bir deniz alaca|r igin grivence elde edilmesini saflamak tizere ihtiyati haciz karan vermeye yetkilidir.

DeEerlendirure: Tasanmn 1334. maddesinin baqh$nda yer alan "esasa uygulanacak hukuka dair bir anlagmamn varh$" metinden qrkanlmahdrr. Baghkta yer alan "uygulanacak hukuk" ile madde igerili birbirinden
farkhdrr. Aym qekilde 1334. maddenin diirdiincii satrrrnda yer alan "yahut
deniz alaca$mn esasrna yabancr bir devletin hukuku uygulanacak olsa"
ciimlesi de metinden grkanlmahdrr.
Ayrrca, Tasanmn 1334. maddesinde sadecetaraflar arasrnda yaprlan
anlagma ile yabancr bir mahkemenin yetkili krhnmasr veya tahkim yolunun kararlaqtrrrlmasr ihtimalleri dikkate ahnmrq ve bu durumda dahi
1332-1333.maddelerde belirtilen Ttirk mahkemelerinden ihtiyati haciz kararrmn talep edilebileceii ifade edilmiqtir. Tasarrmn 1334. maddesi, 1999
Konvansiyonunun 2. maddesinin III. frkrasr ile aymdrr. Gemilerin ihtiyati
4

Bkz. Ozellikle Tasannrn 1340 ve 1343.maddeleri.
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gtire, yetki veya tahkim garHaczine itiqt<in 1999 Cenevre Konvansiyonuna
trolsabilegemininteminatamacrylaherhangibiryerdeihtiyatenhaczi
ile yabancr mahkemiimkiindiir. Ancak maddede, sadece yetki anlaqmasr
yetkisi mutlamelere yetki verilmesi diizenlenmigtir. Yabancr mahkemenin
kayetkianlagmasrnadayanmakzorundadepildir.Yabancrmahkemenin
edilse dahi Ttirk
yutf.iri kendi irukukunda yer alan hiikiimlere g6re tesis
esas daifadeyle,
bir
Di!'er
mahkemelerinden ihtiyati haciz talep edilebilir.
bir anlaqmaya davada yabancr mahkemenin yetkisi iaraflar arasrndaki
ihtiyati haciz kararr verebilirs' Hatta,
vurrrrr"""u bile Tiirk mahkemeleri
hallerde dahi
esas davamn Tiirkiye'de giirtilmesinin miimktin olmadr[r
bu tedbirler'
Ttirk mahkemeleri iltivati haciz kararr verebilirler. Qiinkti
malvarl$
onun
ve
qahsrn
acil bir yerel korunmaf gerektiren durumlarda
Adaletin ve toplum
grkarla'mn kor..,,'*as, diqtincesine dayanmaktadrrlar.
vatandaqhk ayrrlmr
brrrqrrrr' menfaati dolruliusunda ahnacak tedbirler,
koherkesJuygulanmahdrr. Malvarhfr tehdit edilen kiqinin
yupri,out
"rzrn
hukuk anlayrglanna
rumalardan yoksun ot-art medeni milletlerin temel
acil ve koruyucu
aykrndrr. IJluslararasr ticaret hayatrmn temel kurallan,
olsalar bile bu
yetkisiz
iinlemlerin mahiyetleri, mahkemeleri esas davada
yetkili saymaya zorlatedbirler hakkrnda karar vermek igin kendilerini
maktadrrG.
Maddeningerekgesinde(Gerekges.751)1332ile1333.maddelerin,
hakemlere tamnmrq
4686 sayrh Mitietlerarasr Tahkim Kanunu uya'nca
4686 sayrh Kanuna
olan ihiiyati haciz kara' verme yetkisini kaldrrdrf,;
cari olaca$,
giire ytirtitiilecek tahkim yargrlamalarrnda 1335. maddenin
vermenin miinhsuan amlan maddeleriemi irakk nda ihtiyati haciz kara'
Bununla beie sayrlan mahkenienlerin yetkisinde oldufu ifade edilmiqtir'
yiirtit[len
'aber, 1334. madde metninde 4686 sayrlr Kanun kapsamrnda
tahkimyargrlamalarrndahakemyadahakemkurulununihtiyatihaczekabulunmamaktadrr'
rar verme yetkisinin kaldrrrldrgrna iliqkin bir agrkhk
giire, "hakem vefrkrasrna
Ustelik, 4666 sayrh Kanunun 6. maddesinin II.
ya da difier resicrasr
ya hakem kuruiu, cebri icra organlarr tarafindan
tedbir veya ihihtiyati
mi makamlar tarafrndan yerine getirilmesi gereken
ihtiyati
bafilayan
gibi, iigti,ncti kiqileri
tiyati haci z karan ,ru""L"y"."gi
vehakem
tealir veya ihtiyati haciz karan veremez". 4686 sayrh Kanunda,
alabileceya hakem kurllunun ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararr
"5,
tingririlImiiqttir'
ancak icrai nitelikte tedbir kararlan veremeyecekleri
nitelik taqrmaicrai
ve
verilen
tarafrndan
fu*.r, doktrininde, hakemler
PEKCANIbenzetilmiqtir.
hayvana"
yan tedbirler "diqleri olmayan vahqi
5
6

2. basr, istanbul 2000, s' 226
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vd..
2004,s.51 vd.; EK$i, Trirk
Nuray EK$i, YabancrGemilerin ihtiyati Haczi, 2. basr, istanbul
vd'.
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TEZ'in? de ifade ettili gibi, icrai nitelikte karar verme yetkisi bulunmayan
hakemler, ihtiyati hacze karar vermiq olsalar bile bu karann tek baqrna sonug dopurmasr miimkiin deiildrr. ihtiyati haciz karanmn uygulanabilmesi,
di$er bir ifadeyle haciz iqleminin yaprlabilmesi igin icra organlarrna baqvurmak gerekir. Bu sebeple, hakemlere ihtiyati haciz kararr verme yetkisinin tamnmasuun ne pratik bir sonucu ne de yararr vardrrS.
c) lbnfrz

hakkrnda

Madde f838 - (1) Bir deniz alacaS igin ihtiyati haciz karan vermiq olan Ttirk mahkemesi, o deniz alacafrnrn esasrhakkrnda verilmiq olan bir yabancr mahkeme veya yabancr hakem
kararrmn tenfrzinde:
a) tenfrz isteminin yaprldr$ tarihte geminin o Tiirk mahkemesinin yargr gevresinde buIunmasr veya
b) tenfiz isteminin yaprl&lr tarihte geminin serbest brrakrlmasr iqin 1348 ild 1350 nci
maddeler uyarlnca yatrnlmrq giivencenin mahkeme kasasrnda bulunmasr qartryla yetkilidir.

DeEerlendirme: Tasarrmn 1338. maddesinde, deniz alacalr igin ihtiyati}:.aciz karan veren mahkemenin tenfiz davasrnda yetki kazanabilmesinin qartlan dtizenlenmiqtir. MOHUKun 35. maddesinin aksine bu maddede yetki sebepleri daraltrlmrq bulunmaktadrr. MOHUK'un 35. maddesinde
tenfrz karan vermeye yetkili mahkemeler diizenlenmiqtir. Bu maddeye giire, tenfiz kararlan kendisine kargr tenfrz istenen kiqinin Tiirkiye'deki ikametgdhu, yoksa sakin oldu["u yer mahkemesinden, Tiirkiye'de ikametgdhr
veya sakin olduiu bir yer mevcut delilse Ankara, istanbul veya izmir mahkemelerinden birinden istenebilir. Ankara, istanbul veya izmir mahkemelerinin ne tenfiz davasrmn taraflanyla ne de ihtildfla bir baflantrsrmn olmasl aranmrgtr. Biiyle bir dtizenlemenin getirilmesindeki amag, yabancr
ilAmlann Lenftzi konusunda her zaman yetkili bir Ttirk mahkemesini hazrr
bulundurmaktrr. Tenfiz davasrmn daima Tiirkiye'de aqrlabilmesi ilk bakrqta qagrrtrcr giirtilebilir. Ancak tenfiz davasrmn konusunun maddi bir ihtildf
halletme olmayrp, yabacr ildmrn icrasrm saflamak oldu!'u giiz tiniine ahndrpr zaman MOHUKun 35. maddesindeki kural anlam kazanmaktad.rr. Tenfiz mahkemesinin yapacalr tek ig yabancr ilAmrn kanunda aramlan qartlara uygunluiunu kontrol etmektir. Burada izlenen amag, belirli qartlara uygun olan yabancr ilAmlann Tiirkiye'de icra edilebilmesini sa!'lamak oldu$una gdre, mahkeme ile taraflar veya ihtildf arasrnda baflantryr aramaya gerek bulunmamakta ve tenfiz davasrnrn icraya yiinelik olmasr son ihtimal

Hakan PEKCANITEZ, Milletlerarasr Tahkimde Gegici Hukuki Koruma Onlemleri: MilletIerarasr Tahkim Semineri 10 Mart 2003 ICC Tiirkiye Milli Komitesi Yayrm, Ankara 2003,
s. 128.
Nuray EK$i, General Evaluation of the T\rkish International Arbitration Act, (2005)3 International Arbitration Law Review, s. 90-91; Nuray EK$i, Milletlerarasr Tahkim Kanunu Hakkrnda Genel Bir Deferlendirme, (2003)1-2 MHB Gtildren Tbkinalp'e Armaian, s.
311-315.
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olarak Ankara, istanbul veya izmir mahkemelerinin yetkili giiriilmesinin
sebebini oluqturmaktadrre.
Tasanmn 1338. maddesinin gerekgesinde, Tiirkiye'de ihtiyaten haczedilen gemi ile ilgili olarak yabancr tilkede yetki siizlegmesine istinaden dastiz edilmiqtir. Yabancr iilkede dava agrlmasr igin mut1p.gri-urrldan
laka yetki anlagmasrmn yaprlmasrna gerek yoktur. Yabancr mahkemenin
yetkisi, kendi usul kurallarrna grire de gerqekleqmiq olabilir. Eler 1338'
madde Tasarrda aynen muhafaza edilmek isteniyorsa gerekgesinin "bir geminin ihtiyati haczinden sonra yurt drgrnda dava agrlmrq veya tahkime gidilmiqse istihsal olunacak yabancr mahkeme veya hakem kararrmn
Tiirkiye'de tenfizi talep edilebilecektir. Tasalmn 1338' maddesinde,deniz
alacas hakkrnda ihtiyati haciz kararl veren Tiirk mahkemesinin hangi
hallerde tenftzdavasrnda da yetki kazanaca[r dtizenlenmiqtir" qeklinde depiqtirilmesi gerekir.
3. Yabancr sicile kayrth gernilerin satrqr igin hazrrhklar
Madde 1862 - (l) Yabancr bir sicile kayrth geminin satrqr talep edildi!-inde, icra rniidiirii, o devletin konsoloslu$una bu hususu bildirir ve miikellefiyetler Iistesinin hazrrlanmasrm teminen geminin sicil kaydrm ister. Alacakh dahi, sicil kaydrmn tasdikli bir suregiire hatini icra dairesine ibraz edebilir. Bu durumda, hangi kayrt tince gelirse, Iiste o kayda
zrrlantr.
(2) icra miidtiro, icra ve iflas Kanununun 126 ncr maddesi uyannca yaprlacak ilAm,
a) geminin kayrth oldu!'u sicil Devletinde, gemi sicilini tutmakla yiiktimlii olan makama,
b) tescil eililmig akdi rehin alacakhlanna,
c) icra dairesine bildirilmiq olmalan kaydryla kanuni rehin alacakhlanna,
d) geminin sicile kayrth malikine,
iletilmesini temin eder.
(B) ikinci fikrada belirtilen yazrh iletim, iadeli taahhiitlti mektup ile veya bildirimin muyahataba ulaqhlrm teyid eden elektronik iletiqim araglanyla veya bagkaca uygun bir yoldan
prhr.

Tasanmn 1362. maddesinde Tiirk icra makamlanmn
Defeflendlgqg!
yetkilerinin yurt drqrna teqmil edilmesine imkdn safflayan bir diizenleme
yaprlmrqtrr. oncelikle, "iletim" kelimesinin do["rulu['u tartrqrlabilir. Ashnda
Lurada resmi bildirim stiz konusu oldu$undan "iletim" kelimesi degil "milletlerarasr tebligat" kelimesi kullamlmahdrr. Cebri icra makamlan adli teqkilatrn igindedirler ve bu sebeple cebri icra prosediiriine iliqkin tebligatlar
adli tebligat nitelilindedir. Dolayrsryla konuyla ilgili olarak milletlerarasr
tebligata iligkin sistem gerqevesindetebligatrn yaprlmasr gerekir. Yurt drqrndan Tiirkiye'ye tebligat, yabancr iilke ile Tiirkiye arasrnda antlaqma varsa
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antlagma htiktimlerine g6re; yoksa Tebligat Kanunu ve Tbbligat Tiiztiitine
gtire diplomatik yolla gergeklegtirilir.
E!'er tebligat konusunda Ttirkiye ile ilgili yabancr devlet arasrnda ikili
veya gok taraflr bir antlagma varsa tebligat bu antlaqmada yer alan hiiktimlere giire yaprlrr. Ttirkiye, bir gok tilke ile tebligat konusunda iki taraflr antlagmalar yapmrqtu. ikili antlaqmalar drqrnda Tiirkiye, milletlerarasr tebligatr diizenleyen Huhuki ue Tlcari Konularda, Adli ue Gayriadli Belgelerin
Yabonct.MemLeketlerdcTebli$ine Dair Lahey Antlagmast\o ile Hukuk Usulii'
1.eDair AntlaEmayall taraftrr. Her iki antlagmaya da taraf olan devletler
agrsrndan hangt antlaqmamn iincelikle uygulanacaS konusunda ortaya 9rkan sorunu gidermek igin, adli ve gayriadli belgelerin tebliline iligkin ant'
Iagmamn 22. maddesinde oncelik bu antlaSmaya verilmiqtir. Yani Hukuk
Usultine Dair Antlaqmalun tebligata'iliqkin hiikiimleri yerine Adli ve Gayriadli Belgelerin Yabancr Memleketlerde Tlebliline Dair Lahey Antlagmasr
uygulanacaktrr. Bu Antlagmamn iinemli bir iizellifli de, talep edilen devlet
itiraz etmedikge adli belgenin yabancr memleketteki kiqilere do!'rudan posta yoluyla giinderilmesine imkAn saplamasrdrr (md. 10). Amerika Birlegik
D"vlettlri, Belgika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, ingiltere, israil, isveg, Liixemburg, Japonya, Portekiz ve italya Lahey Antlaqmasrmn
10. maddesi uyannca, muhatabrn anlayacalr dilde olmak kaydryla, dop^rudan posta vasrtasryla yaprlan tebligatlan kabul etmektedirlerl2. Tiirkiye,
Antlagmamn 10. maddesinde belirtilen doirudan posta yoluyla tebligat usu10 RG 1?.6.19?2142\8. Adli ve Gayriadli Belgelerin Yabancr Memleketlerde Teblipine Dair

La Haye Antlagmasrna taraf olan devletler gunlardrr: Arjantin, Belarus, Belgika, Finlandiya, Estonya, Mrsrr, Danimarka, Qek cumhuriyeti, Romanya, Kore Cumhuriyeti, Portekir, iolonya, Hollanda, Meksiko, Luxemburg, Lithuania, Letonya, Japonya, italya, israil,
irlanda, Macaristan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Krbns Rum Kesimi, Qin, Kanada,
Bulgaristan, isvigre, isveg, Sri Lanka, ispanya, Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, Rusya Federisyonu, Veneztiella, ABD, Birlegik Kralhk ve Kuzey irlanda, Ukrayna, Tiirkiye, Antigua vL Barbuda, Bahama, Barbados, Botswana, Kuveyt, Malavi, Pakistan, San Marino,
Seychelles: http.//auto.search.msn.com/ resoonse.aso?MT=La+Have+ Conventions&srch=
5&prov=&utf8.
1 1 RG 28.8.Lg72114194.Ilukuk Usuliime Dair Lahey Antlagmasrna taraf olan devletler qunlarKambogya, Kiiba, Danimarka, Fransa, Macaristan, Meksika, Norveq,
drr: Adantin, Belgika,
-Tiirkiye,
Adantin, Bolivya, Cape Verde, Iftbns Rum Kesimi, Dominik
isveq,
Slovaiya,
irlanda, Monako, Pakistan, Slovenya, isvigre, Birlegik lftalhk,
Cumhuriyeti, ei**y",
Avustralya, Bosna Hersek, Merkezi Afrika cumhuriyeti, Qek cumhuriyeti, Ekvator, Yunanistan, israil, Fas, Polonya, ispanya, Sri Lanka, Hollanda, Uruguay,Avusturya, Brezilya,
Kolombiya, $ili, El Salvador, Guatemala, italya, Yeni Zelanda, Portekiz, Lanka, Filipinler,
Eski Yugoslavya, Barbados, Burkina Fasso, Hrrvatistan, Qin, Finlandiya, Haiti, Luxemburg, Nijerya, Romanya, Surinam ve I\rnus (http:www.un.org)'
L2 Adalet Bakanlfa Teblipi: RG 12.2.1983117957;Adalet Bakanh[r Teblili: RG 19.1.1984/
tebligata iligkin Adalet Bakanhlr tarafindan hazrlanan en son teb1g2g6. Milletl"*."t
Drgr
Tbbligat ve istinabe Taleplerinde Uyulmasr Gereken UsuI ve EsasYurt
ligler igin bkz.
la-ra Dair TbbliE (RG 26.LL.2004125652);Yurt Drqr Tlebligat ve istinabe Taleplerinde Uvulmasr Gereken Usul ve Esaslara Dair Tbbli!' (RG 27.12'2005/260e6)'
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liine itiraz etmigtir. Di$er bir ifadeyle, yurt drgrndan doirudan posta yoluyla yaprlacak tebligatr kabul etmemiqtir. Hatta bu tebligat, yukanda sayrlan
ve posta yoluyla yaprlan tebligatr kabul eden iilkelerden gelse dahi sonug de['iqmeyecektir. Bu nedenle, Adli ve Gayriadli Belgelerin Yabancr Memleketlerde Teblipine Dair Lahey Antlaqmasr gergevesinde,5rurt drgrndan Tiirkiye'ye yaprlacak tebligat taleplerinin mutlaka merkezi makamlar aracrhfryla yaprlmasr gerekmektedir. Buna karqrn Tiirkiye'den Amerika Birlegik
Devletleri, Belgika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, ingiltere, israil, isveg, Ltixemburg, Japonya, Portekiz ve italya'ya do$"rudanposta yoluyla tebligat yaprlmasr mtimkiindiir. O halde Tasanmn 1362. maddesinin
(3) frkrasr, belirtilen iilkeler drgrnda kalan iilkelere yaprlacak tebligatlarda
uygulanamayacaktrr. Kaldr ki, do[rudan posta yoluyla tebligatr kabul eden
iilkelere dahi elektronik iletigim araglarryla tebligat yaprlmasr mtimkrin giiztikmemektedir.

