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rARAF or,AN DEvLETLER,

Andlaqma yoluyla kurtarma faaliyetleri ile ilgili uluslararasr kurallarrn
yeknesaklaqtrrrlmasrarzusunu kabul ederek,
23 Kasrm 1910 Tarihinde Briiksel'de imzalanan Denizde Yardrm ve
Kurtarma Hukukuna itiqt<in Kurallarrn Yeknesaklaqtrnlmasrna Dair Konvansiyon'da yer alan kurallardaki gcizdengegirme ihtiyacrna, rizellikle gevre
koruma konusundaki artan kaygrlar da ddhil olmak tizere ortaya grkan
cinemli geliqmelere dikkat gekerek;
Kurtarma faaliyetlerinin verimli ve zamanlnda yaprlmasrmn tehlike aItrndaki gemilerin ve gemideki di!'er malvarhklanmn emniyetinin yanr srra
gevrenin korunmasrna yapacalr esash katkrnrn bilincinde olarak,
Tehlike altrndaki gemilere ve mallara yiinelik kurtarma faaliyeti yiiriitenler igin yeterli destek saflama ihtiyacrmn gereklilifine inanarak,
Aqagrdaki qekilde anlaqmrqlardrr:

GENEL DOZENLEMLER
Madd.e 7: Tanr.m.lar
Bu Kona ansiy on b aht mr.nd,an:
(a) "Kurtarma faaliyeti", seyriisefere elveriqli veya difer sulardaki tehIike altrndaki bir gemiye veya difer malvarhklanna yaprlan her tiirIti eylem ve iqlemi ifade eder.

International Convention on Salvage, 1989; (London, 23April 1989); Entry into force generally: L4 Juiy 1996. Qeviriye esas ahnan metin igin bkz. Enrico VINCENZINI, International Salvage Law, SecondEdition, 1992, s. 217-226.
Atatiirk Universitesi Hukuk Fakiiltesi Ticaret Hukuku Anabilim Dah Ofretim Uyesi.
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(b) "Gemi", denizciliie elveriqli her ttirlii gemi, arag veya yapryr ifade
eder.
(c) "Malvarh[r", tehlike altrndaki navlun da ddhil olmak iizere, stirekli
olmamak qartryla ve iradi olarak sahil qeridine baflanmrq malvarhSm ifade eder.
(d) "Qeweye verilen zarar", kirlenme, zehirlenme, yangrn, patlama veya
benzeri ciddi surette insan hayatrna, sahildeki; igsulardaki veya bitiqik biilgelerdeki deniz canhlarr ile kaynaklarrna iinemli tilgiide frziksel zarar gelmesini ifade eder.
(e) "Odeme", bu Konvansiyon hiikiimleri
iidiil, iicret veya tazminatr ifade eder.

ddhilinde ddenen her ttirli.i

(fl "Orgiit", Uluslararasr Denizcilik Orgtitti'nii ifade eder.
(g) "Genel Sekreter", iirgtittin genel sekreterini ifade eder.
M adde 2 : Kona onsiyonun

ay gulonmasr.

Bir taraf devlette bu Konvansiyonun diizenleme konusu ile iligkili yargr veya tahkim yoluna baqvurulmasr halinde bu Konvansiyon uygulamr.
Mad.de 3: PlatformlarVe

Sondai Birirnleri

Bu Konuansiyon, aragttrma, igletme ueya deniz yataklartndaki madenIerin ilretiminde hullaru.Iansabit ueyayilzer platformlar ile hr.ytdakiharehetIi sondaj birimlerine uygulanmaz.
Ma.d.de 4: Dealet Gemileri
1. Beqinci maddedeki diizenlemelere halel gelmeksizin, bir devlete ait
olan ya da onun tarafrndan igletilen savag gemileri ya da kurtarma
gahqmalan amnda devletler hukukunun genel prensiplerine gdre
devlet ba[rqrkhfrndan yararlanan ticari olmayan amaglara hizmet
eden baqkaca gemilere, bu devletin hukuku aksini iingtirmedi[i takdirde bu Konvansiyon uygulanmaz.
2. Bu Konvansiyonun kendi savaq gemileri ya da birinci frkrada nitelenen difer gemiler hakkrnda uygulanmasrna karar veren taraf devlet
bu uygulamamn qartlarrm Genel Sekretere bildirmelidir.
M adde 5: Kannu Otoritelnrinin

D enetim.ind,ehi Ku.rtarma F aaliy etleri

1. Bu Konvansiyon, ig hukukta veya uluslararasr dtizenlemeler aksini
gtistermedikge resmi makamlar tarafrndan yaprlan veya bunlann
kontroliinde ytiriittilen kurtarma qahgmalarrnda uygulanmayacaktrr.
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2. Ancak, bu ttir kurtarma gahqmalannr icra eden kurtancrlar, bu Konvansiyonun kurtarma faaliyetleri igin dngtlrdtig'ii haklara ve hukuki
garelere sahiptirler.

3 . Kurtarma gahqmalannr icra ile ytikrimli.i bir makamrn bu Konvansiyonda Ongdrtilenhaklar ve hukuki garelere ne Olgiidehak sahibi olaca*r merciin bulundu$u devlet hukukuna gcirebelirlenir.
Madd.e 6: Kurtartna

Stizlegmeleri

1. Taraflar arasrnda agrkgaveya zrmnen kararlaqtrnlmadrkga bu Konvansiyon bilttin kurtarma faaliyetlerinde uygulamr.
2. Kaptan, donatamn adrna kurtarma siizleqmeleri yapmaya yetkilidir.
Aynca kaptan veya donatan, gemide yiiklti bulunan diler defferlerin
malikleri adrna da bu tiir sdzleqmeleryapmaya yetkilidir.
3. Bu maddedeki diizenleme 7. maddenin ve gevre kirlenmesini 0nleme
veya azaltmaya diinrik giirevleri etkilemeyecektir.
Madde 7: Sdzlegmelerin Depigtirilmesi

Veya HiihiimsiizliiPii

Bir sdzlegmeya da sdzlegmeninmtinferit hilkilmleri;
a. Caiz olmayan bir etki sonucunda ya da bir tehlikenin etkisi altrnda
sdzleqmeyaprlmrg ve sdzleqmenin htkitnleri hakkaniyete aykrn ise
ya da;
b. Odemenin siizlegme ile kararlaqtrrrlan veya fiilen yaprlan ifaya
oranla agrn yiiksek ya da agrrr az olmasr halinde hiikiimsiiz sayrlabilir veya tadil edilebilir.

i ri N ci sOL U u r
KURTARMA
re.lr,iynn nniwiN icru,sr
Madde 8: Kurtart et n.rr., Donatanr'n Ve Kaptant'n Gdrealeri
1. Kurtaner, donatan veya tehlikedeki difer malvarhklarrna kargr qu
ytikiimltiltikler altrndadrr:
a) kurtarma faaliyetlerini gerekli iizen ile icra etmek,
b) (a) bendinde belirtilen faaliyetlerin icrasr srrasrnda gevre zararlarrm iinleme ya da azaltmak amacryla gerekli iizeni gcistermek,
c) halin icabrmn gerektirmesi durumunda difer kurtarrcrlardan destek istemek
d) Donatamn, kaptamn veya tehlike altrndaki difer malvarhklanmn
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ilgilerinin makul qekildeki talepleri sonucunda baqka kurtarrcrlarrn miidahalesini kabul etmek; ancak siiz konusu talep makul sayrlmadrkga kurtancrmn ricreti indirilmeyecektir.
2. Donatan, kaptan ve tehlike altrndaki malvarhklanmn malikleri kurtancrya karqr aqa[rdaki ytiktimltiliiklere tabidirler:
a) kurtarma faaliyetleri esnasrnda kurtarrcr ile tam bir iqbirlifli altrnda bulunmak,
b) gewe zararnrr azaltmak veya iinlemek igin gerekli tizeni giistermek,
c) gemi veya tehlikedeki difer malvarhklarr emniyet altrna ahndr$nda, kurtarrcrmn makul surette istemesi halinde bunlarr teslim
almak.
Madde 9: Sahildar

Deal.etlerin Hahlan.

Bu Konvansiyon, devletler hukukunun genel kabul g<irmtiqprensipleri
ile uyumlu olarak bir sahil devletinin kurtarma gahgmalanna iliqkin talimat verme hakkr da dahil olmak i.izerekendi sahili ya da benzer menfaatlerine iliqkin olarak makul deierlendirildifinde dnemli iilgiide zararh etkilerin giirtilebilecefi bir deniz kazasrndan ya da bununla baplantrh eylemlerden doian kirlenme ya da yakrn kirlenme tehlikesinden korunma amacryla
tedbirler alma hakkrna dokunmaz.
M adde 7 0: Yardl m. Yiikiimliiliilii
1. Her kaptan, kendi gemisini ve iginde bulunan insanlan ciddi bir tehlikeye atmaksrzrn denizde kaybolma tehlikesi altrnda bulunan her
insana yardrm etmekle yiiktimliidiir.
2. Taraf devletler ilk paragraftaki rinlemleri uygulamaya yiinelik yaptrnmlan ig hukuklanna alacaklardrr.
3. Donatan, kaptamn birinci paragraftaki gdrevini ihlalinden dolayr sorumlu tutulamaz.
Mad.de 17: iqbirlipi
Taraf devletler; tehlike igerisindeki gemileri limanlanna kabul etmek
veya kurtancrlara gerekli kolayhklarr saflamak gibi kurtarma faaliyetleri
ile ilgili kararlar ahrken veya tercih yaparken; kurtarma faaliyetlerinin,
gevreye gelebilecek zararlart Onlemede dahil olmak tizere hayat veya malvarhln deperlerini kurtarmada etkili ve baqanh olmasrm saflamak maksadryla, kurtancrlar diier ilgili taraflar ve kamu makamlarr arasrnda iqbirliEi
sailanmasr gerekliliflini dikkate ahrlar.
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iiqtiNctr sOLUilr
KT]RTARI CII.ARIN IIAKLARI
Mad.d.e 72: iicretin

$artlort'

1. Baqarrh sonuca ulaqmrq olan kurtarma faaliyetleri iicrete hak kazandrrrr.
2. Aksine diizenlemeler sakh kalmak kaydryla baqarrh sonuca ulaqamayan kurtarma faaliyetleri bu Konvansiyon hti.kiimleri gergevesinde iicrete hak kazandrrnaz.
3. Bu biiliim kurtaran ve kurtanlan gemilerin aym donatana ait olmasr halinde de uygulamr.
Mad.d,e 73: Ucretin Hesabrnda Yararlanr'lacah

dlgtitter

1. Ucret, aqaprdaki srralama dikkate ahnmaksrzrn hepsi aym Onemi
haiz olmak fzere kurtarma faaliyetlerini teqvik edici gaye gdz 6niinde bulundurulmak suretiyle hesaplanacaktrr:
(a) kurtanlmrq olan gemi ve diSer malvarhklanmn deierleri,
(b)kurtancrlann Qevrezararlanm ijnleme veya azalLmadagristermiq
olduklan gaba ve beceri,
(c) kurtancrmn elde ettiS baqanh sonug,
(d) tehlikenin iizelli!'i ve afirh$,
(e) kurtarrcrlann gemi, difer malvarhk]an ve hayat kurtarmadaki
becerileri ve sarf ettikleri gabalar,
(fl kurtancrlann harcadrklarr zaman, yaptrklarr masraf ve kayrplan,
(g) kurtarrcrlarrn ve bunlara ait malzemelerin mar:d:zkaldrklal
rumluluk riski ve sair rizikolar,

so-

(h) kurtarma faaliyetinin hrzr,
(i) kurtarma faaliyetlerinde kullamlmak izerehaz:Ir, tutulan gemiler
ve diper malzemeler,
0) kurtancrmn teghizatrrun etkinli[i, hazrrhlr ve defferi'
2. ilk paragrafa g6re hesaplanan iicret, kurtanlan gemi ve difier malvarhklanmn deierleri iizerinden oranlanmak suretiyle iidenecektir'
Bununla beraber, taraf devlet vatandaqlanndan biri, kendi milli hukukuna gdre kendi payr oranlnda diierlerine riicu hakkr sakh kalmak iizere, iicretin kurtanlanlardan biri tarafindan tjdenmesi gerektigini ileri siirebilir. Bu maddedeki dtizenlemeler, savunma hakkrm
bertaraf etmez.
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3. Ucret; farz ve talep edilebilecek hukuki masraflar istisna olmak iizere kurtanlan gemi ve di['er malvarhklanmn de$erini aqamaz.
Madde 74: Ozet Tanninat
1. Kurtancr, yiikii veya kendisi geweyi tehdit eden bir gemiye kurtarma faaliyetlerinde bulunmuq ve en azrndan bu madde uyarrnca hesaplanacak tizel tazminata karqrhk olmak iizere 1,3.madde gerefrnce ticret elde edilememiqse,kurtarrlan geminin donatamdan bu maddede belirtilmiq bulunan masraflanna karqrhk olarak tizel tazminat
talep etme hakkrna sahip olacaktrr.
2. Birinci paragrafta diizenlenen qartlar dahilinde, donatan tarafrndan
gevreyeyiinelik zararr iinleyen veya azaltan kurtarrcrya yapmrq oldu['u masraflann en fazta Vo30'u oramnda arttrrrlarak iizel tazminat
iidenebilir. Bununla beraber yargrlama makamr, hakkaniyet gerektiriyorsa ve 13. maddenin ilk paragrafrndaki tilgiitler de dikkate ahnmak suretiyle kurtancrmn yapmrq olduiu masraflarrn 7o 100'iinti
geqmemek izere ozel tazminatr arttrrabilir.
3. Birinci ve ikinci paragraflar dahilinde kurtancrmn yapmlg oldu$u
masrafl ar, kurtarma faaliyetleri ytirtitiiltirken yaprlan makul harcamalar ile 13. maddenin birinci fikrasrmn (h), (i) ve (j) bentleri uyannca bu esnada kullamlan malzeme ve personele kargrhk hakkaniyete
uygun bir bedelden oluqur.
4. Bu madde uyannca iidenecek ozel tazminatrn tutan, ancak bunun
13. madde uyannca hesaplanacak iicretten fazla olmasr halinde ve
aradaki miktar kadar olacaktrr.
5. Kurtancr kusurlu ise veya gevrezaranm iinleme veya azaltmada baganh olamamrqise tamamen veya krsmen 6zel tazminattan mahrum edilebilir.
6. Bu maddedeki diizenleme donatamn riicu hakkrm engellemez.
Madde 75: Kurtanctlar

Arosr,nda Poylagttnna

1. 13. maddeye gcire hesaplanan iicretin birden fazla krurtancr arasrndaki paylaqrmr bu maddede yer alan dlgiitlere gdre yaprlacaktrr.
2. Donatan, kaptan ve kurtarma faaliyetine katrlan gemideki diier kiqiler arasrndaki paylagrm geminin bayrak hukukuna tabi olacaktrr.
Kurtarma faaliyeti bir gemiden yiirtitiilmemig ise, paylaqrm kurtancr ve onun hizmetindekiler arasrndaki siizleqmenin tabi olduiu hukuka giire yaprlacaktrr.
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Madde

Insan

Kurtarrna

1. Milli hukukun getirdi['i diizenlemeler harig olmak tizere insan kurtarma iicrete hak kazandlrmaz.
2. Kurtarma faaliyetini gerektiren kazada insan hayatr kurtaranlara;
gemi, sair malvarh$ veya geweye gelebilecek zararlan azaltma veya dnlemek suretiyle iicrete hak kazanan kurtarrcrlara verilecek ticretten uygun bir pay verilebilir.
Madde

Meacut Siizlegmeler

Tahtrnda

Verilen Hizmetler

Tehlikenin ortaya grkmasrndan 6nce yaprlmrg olup da icra edilen siizleqmeler gergevesindeverilen hizmetlerden, bu srizlegmelerin ifasrndan sayrlamayacak derecedehizmetler yaprlmadrkga bu Konvansiyon hiikiimlerine giire iicret iidenmeyecektir.
Mad.d,e 78: Kurtart cr.nr.nSuiistimallerinin

Ethisi

Kurtarma faaliyetinin kurtancrmn kusuru ile zorunlu hale gelmesi veya zorlagmasr durumunda ya da kurtancrya dolandrncrhk ya da baqkaca dilriist olmayan tutumlarrn isnat edildili durumlarda, bu Konvansiyona giire
borglamlan tideme tamamen ya da krsmen yaprlmayabilir.
Madde 79: Kurtarrna

Faaliyetlerinin

Men'i

Kaptamn, donatamn ya da gemide bulunmayan tehlike altrndaki malvarh$.mn malikinin makul ve agrk yasaflna rafmen yaprlan gahqmalar bu
Konvansiyona gtire higbir ricret hak}a dofurmaz.
DORDUNCU BOT-,UTTI
TALEPLER VE DAVALAR,
MN)DE

2O: Gemi Ala,cahltsr. Hahhr.

1. Bu Konvansiyon, kurtancrmn bir uluslararasr konvansiyon ya da ig
hukuktan do!'an gemi alacakhsr hakkrm engellemez.
2. Kurtancr, kendisine faiz ve masraflan ddhil olmak iizere alaca$na
karqr yeterli teminatrn teklif edilmiq veya saplanmrq olmasr durumunda gemi alacakhsr hakkrm dermeyan edemez.
Madde 2 7: Teminat Sa{lanna Yiikiimlilliipi)
1. Kurtancrmn talebi iizerine bu Konvansiyon mucibince tideme yapmakla ytiktimlii olan kiqi, faizve kurtarrcrmn masraflarrm da kapsayacak qekilde yeterli teminat verecektir.
2. Birinci paragrafta yer alan diizenleme sakh kalmak iizere, kurtarr-
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lan geminin donatam, yiik gemiden ayrrlmadan iince ytik sahiplerinin faiz ve masraflanm da kapsayacak qekilde teminat saflamalan
igin elinden gelen biittin gabayr gdsterecektir.
3. Kurtanlan gemi ve di!'er malvarhklan; kurtancrmn taleplerine karqr
yeterli teminat verilmiq olmadrkga onun nzasr olmaksrzrn kurtarma
faaliyetinin tamamlanmasrndan sonra ilk ulaqrlan liman veya yerden
grkanlamazlar.
Madd,e 22: Gegici 6d'eme (Avans)
1. Yargrlama yapmaya yetkili mahkeme, kurtancrmn talebi iizerine verece$ bir ara karar ile olayrn qartlanna gtire adil ve uygun giiriildii!1i takdirde, teminat gerektiren hallerde bu husus dahi aym esasa
tabi olacak qekilde avans ijdemesine karar verebilir'
2. Bt madde mucibince yaprlan her iideme dolayrsryla21. maddede diizenlenmiq olan teminat verme yiiktimliiliiiti orantrh olarak indirilir.
Madd.e 23: Zamanagt'ru
f . iqbu Konvansiyon mucibince ortaya grkan ddemelerle ilgili biitiin talepler, mahkeme veya hakem yoluna gidilmemiq ise iki yrl igerisinde
zamanaqrmrna uirar. Zamanaqrmr si.iresi kurtarma faaliyetlerinin
tamamlandr$ gtin baqlar'
2. Kendisinden talepte bulunulabilecek kiqi, zamanaqrmrsiiresi iqerisinde yapaca[r bir agrklama ile bu siireyi uzatabilir. Bu siire aym
usulle yeniden uzatrlabilir.
3. iglemlerin tabi olduiu devlet hukukundaki zamanaqrmrsiiresi dolmamrg ise yukandaki paragraflarda diizenlenmiq olan zamana$rmrsiiresi bitmiq olsa bile tazminat talebinden sommlu kiqiye karqr talepte bulunulabilir.
M ad.d.e24 : F aizlMenfaat
Bu Konvansiyona gtire borglamlan her iideme igin kurtarrcrmn faiz talep hakkr bu meseleyi ele alan mahkemenin bulunduiu devletin hukukuna
gdre belirlenir.
Mad.de 25: Dealete Ait Yiikler
Kurtarma faaliyeti esnasrnda malik devletin rrzasr olmadrkga, uluslar
arasr hukukta kabul gtiren devletin dokunulmazhfi ilkesi gergevesindebir
devlete ait olan ve ticari olmayan yiirkler, bu Konvansiyonun htikiimleri gergevesinde miisadere, ahkoyma veya haciz gibi yollarla ya da ayni takip yoIuvla hukuki takibe konu olamaz.
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Madd,e ZG:insani Yardrm Amaglt, Yiihler
Bu Konvansiyondaki diizenlemeler, bir devlet tarafindan temin edilmiq
olan insani amagh yiikler igin kurtarma iicretinin tidenmesinin kabul edilmesi halinde bu yiiklerehaciz, ahkoyma veya hapis hakkr vermez.
Madde 27 : Hahem Kararlan nt n Yayr'nlu'wncLst'
Taraf devletler, mtmkun oldulu ve taraflarr izin verdi!'i fllgiide kurtarma uyu$mazhklannda ahnan hakem kararlanm yayrnlamayr teqvik ederler'
BESiNci BOLiiM
SONHiJKiiMLER
Mad'd.e 28: imza' Onoylama' Kabul, TasdihVe Kotlltm
1. Bu Konvansiyon organizasyon Merkezinde l Temmuz 1989 30 Hatarihten
ziran 1990 tarihleri arasrnda imzaya agrk tutulacak ve bu
sonra katrhma agrk olacaktrr.
2. Devletler, bu Konvansiyona taraf olma iradelerini;
a) Qekincesiz olarak onaylama, kabul veya katrhm suretiyle; veya,
b)onay,kabulveyatasdikkoguluylaimzalayrpbilahareonay,kabul
veya tasdik iqleminin yaprlmasryla' veya;
c) Katrhm
yoluyla agrklayabilirler.
3. onaylama, kabul, tasdik veya katrlma, katrhm belgesinin Genel sekretere verilmesi ile gerqekleqir.
Girme
Mqdde 29 : YiiriirliiPe
1. Bu Konvansiyon, on beq devletin bu Konvansiyona taraf olma iradesini agrklamasrndan bir yrl sonra yiiriirltipe girer'
2. Yiiriirliifi,e girme igin gerekli koqullan yerine getirdikten sonra Konvansiyona taraf olma iradesini bildiren devlet igin Konvansiyon, bildirim tarihinden bir yrl sonra ytirtirliipe girer'
Madde 3O: Qekinceler
l_. Taraf devletler, onay, kabul, tasdik veya katrhm esnasrnda igbu Konvansiyonunuygulanmaslnaguqartlannvarlr$halindegekinceko.
yabilirler:
(a) igsularda gergekleqenkurtarma faaliyetinde taraf olan gemilerin
hepsi igsu gemisi ise,
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(b) iqsularda yaprlan kurtarma faaliyetine taraf olanlann higbiri gemi de${lse;
(c) Kurtarma faaliyetinin btittin taraflan o devletin tabiiyetinde ise;
(d)Kurtarmamn konusu, deniz yata$nda bulunan ve tarihi, arkeolojik, prehistorik defieri olan kiilttirel qeyler ise.
2. imza edilirken konulan gekinceler, onaylama, kabul veya tasdik esnasrnda teyit edilir.
3. iqbu Konvansiyona gekincekoyan bir devlet, Genel Sekreterlipe yapacafr bildirim ile bu gekincesini her zaman geri alabilir. Geri alma bildirimin ahndrf,r tarihte hiikiim ifade eder. E['er gekinceyi kaldrrma
bildiriminde bulunan devlet bu bildirimin hiiktim ifade etmesi igin
muayyen bir tarih ringrirmiiq ve bu tarih bildirimin Genel SekreterliSeverildi$i tarihten sonra ise bildirim sonraki tarihte etkili olacaktrr.
Madde 37: Konoansiyond'an

Qehibne
1. Bu Konvansiyon, her bir taraf devlet tarafrndan bu Konvansiyonun
kendisi igin ytiriirltife girdili tarihten itibaren bir yrl g€gtikten sonra her zam'arrfesh edilebilir.

2. Fesih, fesih belgesinin genel sekreterlife verilmesi ile gergekleqir.
3 . Fesih, Genel Sekreterligeintikalinden sonra bir yrhn ya da fesih belgesinde anrlan daha uzun zamandiliminin gegmesindensonra etkili olur.
Madde 32: Diizeltrne ae Ehler
1. Bu Konvansiyonun deliqtirilmesi veya ekleme yaprlmasr amacryla
Organizasyon tarafrndan konferans diizenlenebilir.
2. Sekiz tiye devlet veya taraf devletlerin dtirtte birinden hangisi daha fazla ise bu sayrdaki devletin talebi iizerine Genel Sekreter Konvansiyona
taraf devletlere bir depiqiklik veya ekleme yapma amacryla konferans
ga!'nsr yapabilir.
3. Deliqikliklerin yiirtirliipe girmesinden sonra yaprlan katrhmlar Konvansiyonun yeni haline yaprlmrq sayrhr.
Mad.de 33 : Kona ansiyonun S aklanrnast
1. Konvansiyon, genel sekreterlik tarafrndan saklamr.
2. Genel Sekreter:
(a) Konvansiyonu imzalamrq veya iltihak etmiq olan btitiin devletleri
ve Organizasyonun biitiin tiyelerini qu hallerde bilgilendirecektir:
(i) Tarihleriyle birlikte yeni her imza, ytinirliipe koyma, kabul,
onay veya katrlrm beyam;
(ii) Bu Konvansiyonun yiiriirlti!'e giriq tarihi;
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(iii) sekreterli['e ulaqma ve yiiriirliipe grrme tarihi ile birlikte Konvansiyondan gekilme kararlan;
(iv) 32. maddeye uygun olarak yaprlan de[iqiklikler;
(v) Bu Konvansiyon mucibince ahnan gekinceler; beyanlar veya tebli!'ler.
(b) imzalayan veya katrlan biitiin devletlere Konvansiyonun tasdikli
suretini giinderir.
3) Kotwansiyon yiiriirliif'e girdiEinde, Konvansiyonu saklamakla yiikiimIti olan makam, tasdikli bir sureti Birleqmiq Milletler Antlaqmasrmn
102. maddesi uyannca tescil edilmek ve yayrnlanmak iizere giinderilir.
Mad.de 34: Diller
Bu Konvansiyon, herbiri birbirine eqit olmak iizere Arapga, Qince, ingilizce, Fransrzca, Rusga ve ispanyolca dillerinde diizenlenmiqtir.
Bu Konvansiyon, saygdefer hiikrimetleri tarafrndan bu Konvansiyonu
imzalamak amacryla yetkilendirilmiq kiqiler tarafi.ndan imzalanmrqtrr.
Londra'd.a, 28 Nisan 1989 tarihinde diizenlenmiqtir'
EK7
Kurtorma
7989 Tarihli uluslarorost
Mutabahat
Ortah
74. mad.d,eleri ile ilgili

Konuansiyonu'nun

73. ae

1989 Tarihli uluslararasr Kurtarma Konvansiyonu'nun 13. maddesi
uyannca iicret tayin edilirken ve 14. maddesine gdre tizel tazminat hesaplarurken mahkeme, 14. madde mucibince tidenen tizel tazminatr hesaplamadan iince 13. madde uyannca kurtanlan gemi ve diier malvarhklarrmn dealtrnda olmadrlr
fierlerin iist srmlna kadar ticret tayin etme ytikiimliitiigti
grkmrqtrr'
ortaya
olarak
Konferansta bir mutabakat
EK2
7989 UtuslorcLrasr' Kurtanna

Konferans4

1989 Tarihli uluslararasr Kurtarma Konvansiyonu'nu kabul eder.
14. maddeye gtire yaprlan iidemelerin miiqterek avaryaya dahil edilmesinin amaglanmadr$m kabul eder.
Uluslararasr Denizcilik $rgiitti Genel Sekreterliflinden York Anvers Kurallan 19?4 metnine miimktin oldusu kadar gabuk olmasr kaydryla, Konvansiyonun 14. maddesi uyannca iidenmiq olan tizel tazminatrn miiqterek
avaryaya dahil olmayaca$na dair diizenlemeler yaprlmasrm sailamak
maksadryla uygun adrmlar atmasrm talep eder'

