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I. GİRİŞ 
 

Taşıyan deniz yolu ile yük taşımayı taahhüt eden kimsedir. Taşıyan donatan 
olabileceği gibi, onun başkasının gemisini deniz ticaretinde kullanan kimse, yani gemi 
işletme müteahhidi olması da mümkündür. Fakat bunlar dışında denizde yük taşımayı 
taahhüt eden herhangi bir kimse de taşıyan sayılır1. 

 
Ticaret Kanunu taşıyanın sorumluluğunu iki ayrı şekilde sınırlamıştır. Bunlardan 

ilki; 6762 sayılı TTK 1112.madde uyarınca yükün tamamen veya kısmen zıyaı 
yüzünden veya 1113. madde uyarınca yükün hasarı yüzünden 1061 ve 1062.maddeler 
gereğince tazminat verilmesinin gerektiği hâllerde malın piyasa değeri ile getirilen 
sınırlamadır. İkincisi ise; 1114.madde uyarınca koli veya parça başına miktar ile 
getirilen sınırlamadır2. 

 
Çalışmamızda taşıyanın sorumluluğunun koli veya parça başına getirilen miktar 

ile sınırlandırılmasını ele alacağız. Bu sınırlamanın yer aldığı 6762 Sayılı Kanun’un 
1114.maddesini inceledikten sonra, Yargıtay’ın 1114.madde üzerinden kurduğu 
kararları aktaracağız. Ardından 6102 Sayılı Kanun’da aynı sorumluluğun nasıl ele 
alındığını, 1186.maddenin uluslararası konvansiyonların bir yansıması olduğunu 
belirterek, çalışmamızı değerlendirme ile sonlandıracağız. 
 

II. 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 
1114, TAZMİNATIN EN YÜKSEK HADDİ 

 
1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun 1114.maddesinde 

yükletenin yükün cins ve kıymetini yükleme başlamadan önce bildirmemesi ve bu 
beyanın konşimentoya yazılmaması halinde taşıyanın koli ve parça başına sorumlu 
tutulabileceği azami limit düzenlenmiştir. Maddenin ilk hâli şu şekildedir: 

 
Madde 1114:  “Yükleten yükün cins ve kıymetini yükleme başlamadan önce 

bildirmemiş ve bu beyanı konşimentoya yazılmamış olduğu takdirde, taşıyan, her halde 
beher koli veya parça başına en çok 1500 Türk lirası ile mesul olur." 

 
Bu madde Ulaştırma Bakanlığı’nın 15/02/1983 tarihli ve 95-73/84-3263 sayılı 

yazısı üzerine, 6763 sayılı Ticaret Kanunu’nun Mer’iyet ve Tatbik Şekli Hakkında 

                                                        
1 Rayegân Kender, Ergon Çetingil, Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul, 2010, s.107. 
2 Taşıyanın sorumluluğunun malın piyasa değeri ile sınırlandırılması ancak, davanın TK.md.1061-1062 
hükümlerine dayanılarak açılması hâlinde uygulanır. Fakat, koli veya parça başına 10 kuruş ile 
sınırlandırma, sorumluluk sebebi ne olursa olsun geçerlidir.  Sözer, Jur., Bülent, Deniz Ticareti Hukuku, 
İstanbul, 2011, s.625. 
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Kanun’un 38.maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/02/1983 tarihinde 100.000 
TL’ye çıkarılmıştır. 

 
 
31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca Türk Lirası’ndan altı 
sıfır atılmıştır. Hâl böyle olunca da hükümdeki miktar, herhangi bir müdahale 
yapılmadığından 10 kuruşa düşmüştür. 

 
6762 sayılı Kanun’un 1114.maddesi, La Haye Kuralları’nın (1924 Brüksel 

konvansiyonu) getirdiği bir yeniliktir. 1114.maddenin temeli kaynağı olan 
konvansiyonun 4/5.maddesi şu şekildedir: 

 
 
Article 4/5: “Neither the carrier nor the ship shall in any event be or become 

liable for any loss or damage to or in connexion with goods in an amount exceeding 100 
pounds sterling per package or unit, or the equivalent of that sum in other currency 
unless the nature and value of such goods have been declared by the shipper before 
shipment and inserted in the bill of lading.” 

 
Madde 4/5: “Yükleme yapılmadan evvel malların mahiyet ve değeri hakkında, 

yükletici tarafından beyan yapılarak bu hususlar konişmentoda zikredilmemiş ise 
nakliyeci veya gemi malların veya bunlara ait şeylerin kayıp veya hasarından dolayı, 
koli veyahut ünite başına 100 Sterlin veya diğer bir para ile bu miktara tekabül eden 
meblağdan fazlası için mesul tutulamaz3.” 

 
Dikkat edilecek olursa Konvansiyon’ ‘un madde metninde sınırlama sebebi açıkça 

belirtilmektedir. O da malların veya bunlara ait şeylerin kayıp veya hasarıdır. Oysa 
6762 sayılı kanunda bu açıklama yer almamakla birlikte kanun koyucu “her hâlde” 
ibaresine yer vermiştir kanun koyucu4. Her halde ibaresinden ne anlaşılması gerekeceği 
sorusuna Türk doktrininde, deniz hukukundan doğan bütün sorumluluk hâllerinin 
anlaşılması gerektiğini cevap olarak verilmektedir. Ancak bu geniş kapsamda, şu iki 
sorumluluğun yer almadığını belirtmekte fayda bulunmaktadır. Onlar da; yanlış 
konişmento tazmininden doğan sorumluluk ve Borçlar Hukuku’nun haksız fiil 
hükümlerine dayanan sorumluluktur. Dolayısıyla her hâl ile; yanlış konişmento 
tanziminden doğan sorumluluk ile Borçlar Hukuku’nun haksız fiil hükümlerine dayanan 
sorumluluk hâlleri hariç deniz hukukunun tüm özel sorumluluk hâlleri:  

 
1. Yükün ziya ya da hasarından dolayı TTK m. 1061-1062 uyarınca 

sorumluluk, 
2. Başlangıçtaki elverişsizlik nedeniyle TTK m. 1019 uyarınca sorumluluk, 

                                                        
3 Resmi Gazete’ deki çeviri nakledilmiştir. 
4 Görülmektedir ki sınırlama “malların veya bunlara ait şeylerin ziya ve hasarı” hakkındadır. Oysa HGB 
ve TTK’nda böyle bir açıklama yerine “her halde” sözü yer almaktadır. Bu durumda Alman öğretisinde 
değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bir fikre göre, sınırlama sadece yükün ziya ve hasarı ile gecikme 
zararlarını kapsar. Buna karşılık diğer bazı Alman yazarları (Abraham, Gramm, Shaps) koli veya ünite 
başına sorumluluğun taşıyanın diğer sorumluluk halleri için de uygulanması gerektiği fikrindedirler. 
Tekil, Fahiman, Deniz Hukuku, İstanbul, 1993, s.194. 
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3. Yükü izinsiz başka gemiye yükleme ya da aktarma nedeniyle TTK m. 
1028 uyarınca sorumluluk, 

4. Donatanın gemi adamlarının fiillerinden dolayı sorumluluğunu 
düzenleyen TTK m. 947 uyarınca sorumluluk, 

5. Taşıyanın çatma hükümlerine (TTK m. 1217-vd.) dayanan sorumluluk 
ve 

6. Gecikme zararlarından dolayı sorumluluk5 kastedilmektedir. 
 
  
6762 sayılı TTK’nın emredici hükümlerinden biri olan 1114. madde, taşıyanının 

sorumluluğunun en üst sınırını tayin etmektedir. Taşıyanın sorumlu olacağı miktar 
madde hükmü ile düzenlenmekle birlikte, TTK madde 1116 uyarınca, sözleşme ile bu 
miktar yükseltilebilmekte lakin kanunda belirtilen miktar altına indirilememektedir. Söz 
konusu madde metninin hayat bulabilmesi için iki koşul oluşmalıdır: 

1. Yükleten, yükün cins ve kıymetini yükleme başlamadan önce 
bildirmemiş olmalı, 

2. Yükletenin beyanı konişmentoya yazılmamış olmalıdır. 
Kanun koyucu, maddede “ve” bağlacını kullandığı için maddenin 

uygulanabilmesi için bu 2 koşul birlikte sağlanmalıdır. Tersten bir okuma ile de eğer 
yükleten 1114. maddedeki koli veya parça başına miktar ile sınırlı sorumluluğu kesmek 
istiyorsa yükleten; 

1. Yükleten yükün hem cinsini hem de değerini yükleme başlamadan önce 
bildirmiş olmalıdır (Cins ve değer birlikte bildirilmelidir). 

2. Yükletenin bu cins ve değere ilişkin beyanı konişmentoya yazılmış 
olmalıdır. 

 

III. HÜKMÜN GETİRİLİŞ AMACI 
 
Bu madde, 1924 T. Brüksel Konvansiyonu ve COGSA’ya konmadan önce, 

taşıyanlar koli başına ödeyecekleri tazminat için konşimentolarına düşük rakamlar 
koyuyorlardı. Böylece, söz konusu zararlardan dolayı taşıyanların mesuliyeti fiilen 
ortadan kalkmış oluyordu. İşte bu düşüncelerle kanun koyucu, taşıyanların altına 
inemeyecekleri bir rakam getirmiştir. Bununla amaç, mesuliyetin bertaraf edilmesini 
önlemektir. Söz konusu sınır getirilirken doktrinde de belirtildiği gibi bu miktarın o 
zamanki konvansiyonel taşımalara konu olan kolilerin değerini karşılayacağı esasından 
hareket edilmiştir. Nitekim konuyla ilgili problemlerde bu esasa değinilmiş ve bir 
kolinin nasıl olsa bu değeri kolay kolay geçmeyeceği hususu üzerinde durulmuştur6. 

 

                                                        
5  Akan, Pınar, Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan 
Sorumluluğu (TTK m.1061), Ankara, 2007, s.132. 
6 Seymour, Simon, The Law of Shipping Containers, Journal of Maritime Law and Commerce, 1974, 
s.517-519’dan aktaran Deniz, İnci, Konteyner Taşımacılığı ve Hukuki Sorunları, İstanbul, 1982, s. 109-
110. 
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Maddenin diğer bir amacı da, yükün değer ve cinsinin yükleten tarafından 
bildirilmemiş ve konişmentoya yazılmamış olması hâlinde taşıyanların, önceden tahmin 
ettikleri tazmin borcunun çok üstünde bir mesuliyet altına girmelerini önlemektir7. 

 
Kaner’e göre aksine bir durum, hakkaniyete uygun bulunmamaktadır Ref. Bu 

nedenle, kolinin değeri mutad değerden yüksekse taşıyan bu sefer daha fazlası oranında 
mesuliyet altına girmeyecektir. Gerçekten, taşıyan girdiği rizikoyu önceden bilmekte 
haklıdır. Çünkü akdin şartlarını buna göre hazırlayacaktır. Eğer yük taşıyan tarafından 
tahmin olunan değerin üstünde bir kıymete sahipse, yükletenin bunu taşıyana bildirmesi 
gerekecektir. İşte yükleten gerekli bildirimi yapmamışsa akidini, (şartların 
gerçekleşmesi halinde) zarara sokmuş olacaktır. Bu nedenle söz konusu bildirim artık 
kendisi için bir mükellefiyet olmakta, bunu yerine getirmediği zaman, aynı ölçüde 
tazminat alacağının bir kısmını kaybetmektedir. Bu kayıp, mükellefiyetin ihlali 
ölçüsünde olmaktadır8. 

 

IV. ÜNİTE VE KOLİ KAVRAMLARI 
 

A. Koli 
 
Brüksel Konvansiyonu madde 4/5’te “package” kelimesinin neden dilimize 

“paket” olarak değil de Fransızca bir kelime olan “koli (colins)” olarak tercüme 
edildiğinin sebebini Sözer şu şekilde açıklamaktadır: “1924 Brüksel Konvansiyonu’nun 
resmi metni Fransızca’dır ve doktrinde de Fransızca egemendir9.” 

 
Tekil, koli tanımını şu şekilde vermiştir; “Taşıyanın belirli bir tutarla sorumluluğu 

ile ilgili ve La Haye Kuralları’ndan gelme olarak TTK 1114’te kullanılan bu deyim, 
yükün bir kap içinde yeterli muhafazaya alınmış olması hipotezine ilişkindir. Aksi 
taktirde parça (ünite) söz konusu olur10.” 

 
Doktrinde pek çok yazar11, koli kavramını yükü koruma ve özellikle muhafaza 

amacına hizmet ettiğini belirtmektedirler. Tekil’in de belirttiği gibi nihayetinde koli 
muhafaza için bir kap ise, bu kap kavramına sandık, çuval, paket, ambalaj, fıçı, teneke 
kutu, varil gibi araçları dahil edebiliriz. Öte yandan koliyi bir muhafaza aracı olarak 
kabul ettiysek de şunu unutmamak gerekir ki, taşınan yük ile koli olarak atfedilen 
taşıma kabı birbirine uygun nitelikte olmalıdır. Aksi hâlde koli varlık amacı itibariyle 
koruma fonksiyonunu yerine getiremeyebilir ve taşınan yükün bozulmasına sebebiyet 
verebilir. Nihayetinde de somut olay bazında kolinin varlığı tartışılabilir. 

 

                                                        
7 (Steenken 79; Simon, The Law of Shipping Containers, s. 538’den aktaran Deniz, s.110.)??? 
8 Deniz, s.110. 
9 Sözer, s. 633. 
10 Tekil, s.44. 
11 Bu yazarlardan bazıları; Fahiman Tekil, Jur. Bülent Sözer, Rayegân Kender, Ergon Çetingil. 
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Gerek Konvansiyon’un ilgili maddesinde gerekse de TTK’da koli kavramı 
içerisinde konteynerin yer alıp almadığı belirtilmemiştir. Gerçekten de konteyner 12 
1114. madde kapsamında nasıl değerlendirilecektir? Bu değerlendirme büyük bir önem 
arz etmektedir. Şöyle ki; eğer bir konteyneri bir koli olarak nitelendirirsek taşıyan yeni 
TTK’nın kabulünden önceki son hâli ile bir konteynerden 10 kuruş ile sorumlu 
olacaktır. Bu da ortaya aklın kabul edebileceği makul sonuçlar çıkarmamaktadır. 
Burada yaklaşımımıza şu eleştiri getirilebilir; madem ki koliyi yükü muhafaza ve 
koruma kabı olarak nitelendiriyoruz, o hâlde konteyner de bir kolidir. Konteynerin 
tanımı, Türkiye’nin de taraf olduğu Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası 
Sözleşme’nin13 (CSC 1972 Sözleşmesi) Tanımlar başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasında 
bir taşıma ekipmanı parçası olarak nitelendirilmiş ve taşıma gereken özellikler maddede 
kalemler hâlinde sayılmıştır. Madde şu şekildedir: 

 
(International Convention for Safe Containers) 
Article II 
Definitions 
“For the purpose of the present Convention, unless expressly provided otherwise: 
1. "Container" means an article of transport equipment: 
(a) of a permanent character and accordingly strong enough to be suitable for 

repeated use; 
(b) specially designed to facilitate the transport of goods, by one or more modes 

of transport, without intermediate reloading; 
(c) designed to be secured and/or readily handled, having corner fittings for these 

purposes; 
(d) of a size such that the area enclosed by the four outer bottom corners is either: 
(i) at least 14 sq. m. (150 sq. ft.) or 
(ii) at least 7 sq. m. (75 sq. ft.) if it is fitted with top corner fittings; 
the term "container" includes neither vehicles nor packaging; however, containers 

when carried on chassis are included.” 
 
(Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme) 
 
Madde 2 
Tanımlar 
“Aksi açıkça belirtilmedikçe iş bu sözleşmenin amaçları bakımından: 
1. “Konteyner” 
(a) kalıcı nitelikte ve bundan dolayı tekrar kullanım için yeterince sağlam; 
(b) yeniden ara yükleme olmaksızın, bir veya daha fazla taşıma yöntemiyle 

malların taşınmasını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış; 
(c) bağlamak ve/veya kolaylıkla elleçlenmek için tasarlanmış, bu amaçlar 

için köşe tertibatlarına sahip; 
(d) dört dış taban köşesinin kapladığı alanın büyüklüğü: 

                                                        
12 Konteynerin hukuki mahiyeti üzerinde de tartışma var olup, konteynerin bir ambalaj mı, geminin bir 
kısmı mı yoksa bir taşıma aracı mı olduğu sorunları üzerinde yoğunlaşmıştır. Detaylı bilgi için bkz. 
Deniz, s.4. 
13 Türkiye’nin bu sözleşmeye katılımı, Dışişleri Bakanlığı’nın 22/4/2013 tarihli ve 105532 sayılı yazısı 
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/5/2013 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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(i)  en az 14 metrekare (150 fit kare) veya 
(ii) eğer üst köşe tertibatları yerleştirilmişse, en az 7 metrekare (75 fit kare) 

olan bir taşıma ekipmanı parçasıdır. “Konteyner” terimi, araçları ve ambalajı içermez, 
ancak konteynerin şasi üzerinde taşınması durumunda bunları da içerir.” 

 
Gerçekten de bu tanımdan hareketle konteyner, yukarıda tarifini ettiğimiz koli 

kavramı içine girebilecektir. Ayrıca koli için aranan ikincil nitelik olan yükü koruma 
fonksiyonu, konteynerler bakımından da önem arz etmekte olup bu durum da CSC 1972 
sözleşmesinde yerini bulmuştur. 

 
Konteyner koli meselesinin hallinde esas alınan çeşitli kriter ve görüşler vardır. 

Bu kriterlerin başlıcaları şunlardır:  
 
- Ekonomik Fonksiyon Esası (Functional Economic Test) 
- “Functional Packin Unit” denilen fonksiyonel ambalaj birimi esası. 
- Üstteki esasa da dahil edilebilen, taraf iradelerini esas alan görüş. 
- Konteynerin kimin tarafından temin ve istif edildiğini ele alan görüş. 
- Kanunun amacını esas alan görüş14. 
 
Tartışmada hakim görüş; taraflar konişmentoya konteynerin içindeki münferit 

ambalajların sayısını yazmışlarsa her bir ambalaj bir koli sayılacaktır. Eğer bu 
yapılmamış yani konteynerin içindeki münferit ambalaj sayısı yazılmamışsa, 
konteynerin kendisi bir koli sayılacaktır ve taşıyanın bir konteynerden 10 kuruş ile 
sorumlu olacaktır. Örneklemek gerekirse tanesi 2000 lira değerinde ve 200 tane X 
marka dizüstü bilgisayarı bir konteynerin içine koyarsanız ve konişmentoya 
konteynerdeki bilgisayar sayısı yazdırmazsanız taşıyan içinde 200 adet bilgisayarın 
bulunduğu bir adet konteynerden 10 kuruş ile sorumlu olacaktır. Ama konişmentoya 
konteynerin içerisinde 200 adet dizüstü bilgisayarın olduğunu yazarsanız her bir parça 
bilgisayar bir koli sayılacağından taşıyan 2000×200den= 400.000 lira ile sorumlu 
olacaktır. Sözer, bu yaklaşımın tatbikatta şimdilik (2011 yılı için) ortalama bir yol 
olarak kabul edildiğini belirtmektedir15. 

 

B. Ünite 
 
Ünite (parça) kavramından ne anlaşılması gerektiğine gelince doktrin yükün bir 

kap içinde bulunmadığı dolayısıyla muhafazaya alınmadığı durumlarda koliden değil 
ünitenin varlığından bahsedileceği görüşündedir. O hâlde Tekil’in yaptığı tanım, doktrin 
için geçerli bir tanımdır. Şöyle ki; “Ünite (parça), yük için bir kap içinde ve yeterli 
muhafaza altında bulunmadığı zaman kullanılan bir deyimdir. Aksi taktirde 
<<koli>>nin varlığından söz edilir (bkz. TTK, 1114).16”  

 
Ancak deniz hukukunda 3 değişik tipte ünite vardır: 1. Commodity unit. Bu 

yükün cinsi dikkate alınmak sureti ile oluşan maddi kullanım ünitesidir. 2. Freight unit 
(navlun ünitesi). Bu navlunun hesaplanmasında dikkate alınan ağırlık ve ölçü 
                                                        
14 Detaylı bilgi için bkz: Deniz, s. 112-113. 
15 Sözer, s.642. 
16 Tekil, Fahiman, Deniz Hukuku Terimleri, İstanbul, 1985, s.72.  
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etkenlerine dayanan ünitedir. Navlun ünitesinin de iki çeşidi vardır: a) Beyan edilmiş 
navlun ünitesi (Declared freight unit), b) Kullanılagelmiş navlun ünitesi (Customary 
freight unit). İkinci durumda adetler dikkate alınmak suretiyle ağırlık ve ölçü esaslarının 
göz önünde tutulması sonucu ortaya çıkarılan navlun ünitesi söz konusudur. 3. Yükleme 
ünitesi (shipping unit) ise ayrı bir kavramdır17. Bu tanımlardan hareketle TTK madde 
1114’teki üniteyi hangi manada anlamak/ değerlendirmek gerekir?  

 
Kaner’e göre ünite, yükleme birimi (shipping unit) anlamına gelir ve uluslararası 

sözleşmeler göz önüne alındığında TTK’da da yükleme ünitesi şeklinde anlaşılmalıdır 
Ref?. Yükleme birimi, yüklemede ve boşaltmada kolaylık sağlamak üzere ve herhangi 
bir araç yardımıyla veya herhangi bir şekilde bir araya getirilmiş eşya demektir. Misal: 
Paletlenmiş yük bir yükleme birimidir18. Bu sayede otomobil, kamyon, otobüs, traktör 
ve makine gibi birimler yönünden daha gerçekçi bir sonuca ulaşılması amaçlanmıştır19. 
Doktrine bakıldığında ise ünite, navlun sözleşmesi veya konişmento ya da deniz yük 
senedinde eşyanın miktarını belirtmek üzere kullanılan, bu yoksa eşyanın cinsine göre 
miktarı belirtmek üzere mutad olarak kullanılan ölçüyü (500 ton buğday, 300 kilo 
kahve, 200 metreküp kereste, 200 bağ ham deri gibi) ifade ettiği kabul edilmektedir20. 

 
Koli ve ünite kavramlarını ortaya koyduktan sonra cevaplandırılması gereken bir 

husus da dökme yükün bu kavramlardan birine mi dahil olduğu ya da sui generis bir 
özellik mi arz ettiğidir. Dökme yükten anlaşılması gereken her tür sıvı veya akabilen 
katı maddelerdir. Örneğin, petrol, sıvı yağlar, kömür gibi maden cevherleri, her tür tahıl 
vb. ünite/parça, koli kavramının alternatifidir ve koliden bahsedilemediği hâllerde 
ünitenin varlığının kabul edileceği yönündeki görüşü benimsemekteyiz. Parça boşluk 
dolduran bir kavram olması itibariyle, sadece dökme yükleri değil, muhafaza içine 
alınmadıkları taktirde, otomobil, otobüs, kamyon, makine gibi her nevi malı da 
kapsamaktadır 21 . Dolayısıyla dökme yükler de ünite/parça kavramı içerisinde 
değerlendirilmektedir. 

 

V. KONİŞMENTO VE YÜKÜN DEĞERİ 
 
1114. maddedeki tarzdan bir beyanı taşıyanın konişmentoya yazması yönünde bir 

kanuni zorunluluğu yoktur meğer ki; navlun sözleşmesi ile kabul edilmiş olsun. Bu 
durumda taşıyan böyle bir beyanı konişmentoya yazmak zorunluluğu ile karşı 
karşıyadır. Yükün değerine gelince ise, 6762 sayılı TTK madde 1098’de (6102 sayılı 
TTK’daki karşılığı madde 1229’dur.) konişmentonun muhtevası belirtilmiştir. Maddeye 
göre konişmento muhtevasında;  

 
1. Taşıyanın ad ve soyadını veya ticaret unvanı, 

                                                        
17 Tekil, Fahiman, Deniz Hukuku, İstanbul, 1993, s. 196. 
18 Kaner, Deniz, İnci, Deniz Ticareti Hukuku II “Navlun Sözleşmeleri”, İstanbul, 2014, s.88. 
19 Tekil, Fahiman, Deniz Hukuku, İstanbul, 1993, s. 196. 
20 Kender, Rayegân; Çetingil, Ergon; Yazıcıoğlu, Emine, Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler Cilt-1, 
İstanbul, 2014, s.223. 
21 Kender, Rayegân; Çetingil, Ergon, Deniz Ticareti Hukuku (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile 
Birlikte) Temel Bilgiler, İstanbul, 2003, s.132-133. 
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2. Kaptanın ve soyadı, 
3. Geminin adı ve tabiiyeti, 
4. Yükletenin ad ve soyadını veya ticaret unvanı, 
5. Gönderilenin ad ve soyadını veya ticaret unvanı, 
6. Yükleme limanı, 
7. Boşaltma limanını veya buna dair talimat alınacak yeri, 
8. Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alınan malların cinsi, 

ölçüsü sayı veya tartısı, markaları ve haricen belli olan hal ve mahiyetleri, 
9. Navluna ait şartlar, 
10. Tanzim olunduğu yer ve gün, 
11. Tanzim olunan nüshaların sayısı bulunabilir.  
 
Muhtevaya bakıldığında yükün değeri hakkında bir kalem yoktur. Yükün gerçek 

değerinin konişmentoda gösterilmesi için, taşıyan, daha yüksek bir navlun ödenmesini 
isteyebileceği gibi, yükün değeri ile orantılı navlun ödenmesi (ad valorem freight) 
talebinde de bulunabilir. Anlaşılacağı gibi; TK. md. 1114’teki beyan şartı, taşıyanın ek 
navlun talep edebilmesine olanak sağlamak amacı ile getirilmiştir. Çünkü, yükün 
değerinin beyan edilmesi ile taşıyanın standart navlun (liner freight), yerine, değere göre 
navlun (ad valorem freight) istemesi imkânı doğmuş olmaktadır 22 . Öte yandan, 
konişmentoya yazılabilen kalemlerden olan yükün cins, miktarı, sayısı vs. eğer bir 
taşımacılık esnasında konişmentoya yazılmış ve gemiye yüklenen yükün piyasa değeri 
belliyse ortada yükün değerinin zımnen yazılmış olduğu bir konişmento çıkacaktır. Zira 
piyasa değeri ve yüklenen yükün miktar, cins, sayı vb. ile yükün değerine 
ulaşılabilecektir. Buna karşılık da 6762 sayılı TTK’nın 1110. maddesini gözden 
kaçırmamak gerekir. Çünkü bu madde, 1098. maddeden hareketle konişmentoda  yükün 
cinsi, değeri ve niteliği bakımından bir kayıt varsa, konişmento bu kayıtlar bakımından 
bir karine teşkil edeceğini belirtmektedir. TTK m.1110/2: “Konişmento hususiyle 
taşıyanın malları 1098 inci maddenin 8 inci bendinde ve 1114 üncü maddede yazılı 
olduğu gibi teslim aldığına dair karine teşkil eder.” 

 

VI. 1114. MADDEYE İLİŞKİN YARGITAY’IN TUTUMU 
VE KARARLARI 

 
 6762 sayılı kanunun 1114. maddesinin uygulandığı davalarda Yargıtay’ın 

tutumu hayli ilginçtir. Yüksek mahkeme, prensip olarak, konişmentoda yükün cinsinin 
ve değerinin ayrı ayrı yazılmadığı ya da konişmentodaki kayıtların yükün değerinin 
kesin olarak tespit edilmesine imkân vermediği durumlarda sorumluluğun bu madde 
uyarınca sınırlı olacağını kabul etmekle beraber, bazı kararlarında: (i) Konişmentoda 
yükün değeri gösterilmemiş olmasına rağmen, fatura numarası konişmentoya yazılmış 
ise veya (ii) Yükün değerinin belirlenmesine olanak sağlayan bazı objektif unsurlar 
konişmentoda yer almakta ise, konişmentonun malın değeri hakkında yeteri kadar bilgi 
içerdiğini ileri sürerek, TTK’nın 1114. md.sindeki limitin uygulanmayacağını hüküm 
altına almıştır. Hatta Yargıtay, konişmentoda, akreditif numarasına atıf yapılması 
hâlinde dahi, taşıyanın yükün cinsi ve değeri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi 
                                                        
22  Sözer, s. 640.  
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olabileceğini ve dolayısı ile sınırlı sorumluluğun uygulanmasına gerek kalmayacağını 
kabul etmektedir23. Öncelikle Yargıtay’ın ilk tutumuna ilişkin kararları ele alacağız. 

 

A. Yargıtay (Yarg.) 11. Hukuk Dairesi (HD.), Esas (E.) 1984/6621, 
Karar (K.) 1985/13, Tarih (T.) 21.01.1985: 

 
Kararın özü; “Konişmentodan, malın değeri anlaşılmıyorsa, parça başına 

sorumluluk kuralı uygulanır. Konişmentodaki marka, kap türü, ağırlık ve akreditif 
numarası gibi kayıtlar malın değerini saptamaya yeterli değildir.” şeklindedir. 
 

Mahkeme ise; iddia, savunma, ilgili belgeler ve bilirkişi raporlarından hareket 
ederek konşimentoda malın markası, kap türü ve ağırlığı dışında bir bilgiye 
ulaşamadığını belirterek, yalnızca akreditif numarasının da bunu saptamaya yeterli 
olmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla da boşaltma tarihindeki TTK. 1114. maddesinde 
öngörülen parça başı 1500 lira sorumluluk kuralının esas alarak 1500 liranın davalıdan 
tahsiline karar vermiştir. 
 
 Bu örnek karardan sonraki kararlarda Yargıtay 11. HD.’nin tutumunun 
değiştiğini, kararlarında dairemizin yerleşik içtihadı ifadesini kullanmaya başladığı bir 
tavrını göreceğiz.  

B. Yarg. 11. HD., E. 1992/7046, K. 1993/6187, T. 04.10.1993: 
 

Kararının özü; “Yükleten tarafından gemiye yüklenen emtianın cinsi, ağırlığı, 
nitelikleri ile bununla ilgili fatura ve akreditif kayıtlarının taşıyana bildirilmiş olması ve 
bu kayıtların konişmentoya yazılmış bulunması hâlinde artık yükün değerinin tespiti ve 
bilinmesi mümkün olduğundan malın değerinin taşıyan tarafından bilindiği kabul 
edilir.” şeklindedir. 

 
11. HD., kararında, vermiş olduğu kararın dairenin yerleşmiş içtihadı olduğunu ve 

kararına kaynak hususları şöyle belirtmiştir: “Dairemizin kökleşen kararlarına göre, 
yükleten tarafından gemiye yüklenen emtianın cinsi, ağırlığı nitelikleri ile bununla 
ilgili fatura ve akreditif kayıtlarının taşıyana bildirilmiş olması ve bu kayıtların 
konişmentoya yazılmış olması halinde artık yükün değerinin tespiti ve bilinmesi 
mümkün olduğundan, bu gibi hallerde yükleten tarafından malın değerinin taşıyana 
bildirilmiş olduğunun kabulü gerekmektedir. Yükün 317 fıçı içinde 66.864.14 kg. 
ağırlığında olduğu ve proforma fatura numarası ile kredi mektubu numarasının 
konişmentoya yazıldığı anlaşılmıştır.” 

 
Görüldüğü üzere ilgili daire; yükün cinsine, ağırlığına ilişkin fatura ve akreditif 

kayıtlarının taşıyana bildirilmesi hâlinde artık yükün değeri tespit edilebilir demekte ve 
bunun kökleşmiş kararı olduğunu belirtmektedir. Yukarıda bizim de açıkladığımız üzere 
konişmento muhteviyatında yükün nev’i, adedi, cinsi, ağırlığı, ölçüsü, markası 
kalemleri olmasına karşın yükün değeri hususunda bir kalemin olmadığı da belirtilen 
karar şu şekilde devam etmektedir: “Bu durum karşısında malın değerinin taşıtan 
tarafından bildirildiğinin kabulünü engelleyecek bir hükmün konişmentoya konulması 
                                                        
23 Sözer, s.640. 
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taşıyanın sorumluluğunu kaldıracak ve daraltacak nitelikte bulunduğundan bu hükmün 
dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.” 

 

C. Yarg. 11. HD., E. 1991/3829, K. 1992/11087, T. 03.12.1992:  
 

İlk derece mahkemesi, her ne kadar konişmentoda, malların vasıf ve ağırlığının 
belirtildiğini ve aynı zamanda 28.3.1988 tarih ve 2984 numaralı proforma faturaya 
uygun olduğunu belirtilmiş ise de, bu kısmın altına ayrıntıların sevkiyatının arzusu 
üzerine konişmentoya derç edildiğini, bu tür ilavenin sevk edilen malları değerini 
belirten belge olarak kabul edilmediğinin acente tarafından şerh edildiği, bu açık 
meşruhat karşısında TTK. md. 1110'un ilk fıkrasının tatbik edilemeyeceğine, davalının 
sorumluluğu TTK.'nun 1114. maddesi gereğince parça başına sorumluluk olduğu 
gerekçesiyle ve oy çokluğu ile davanın kısmen kabulü ile hasarlı 4 fıçı için (40.000-) 
TL. kararda belirtilen nispetlerdeki faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişki 
istemin reddine karar verilmiştir. İlk derece mahkemesinin bu kararı davacı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir. 

 
11. Hukuk Dairesi; doktrinden Okay’ın Deniz Ticaret Hukuku kitabına atıf ile24 

şu açıklamayı yapmıştır: “TTK.'nun 1116/5. maddesi ile emredici nitelikte olduğu 
belirtilen aynı yasanın 1114. maddesi hükmüne göre, yükleten, yükü cins ve kıymetini 
yüklemeye başlamadan önce taşıyana bildirdiği ve bu hususlar konişmentoya yazıldığı 
takdirde taşıyıcı aynı yasanın 1112. ve 1113. maddelerinde belirtilen şekilde saptanacak 
zarardan yükletene ve/veya gönderilene karşı sorumlu bulunmaktadır. Yine aynı 
maddede bu bildirimde bulunulmaması halinde taşıyıcının sorumluluğu koli ve parça 
başına belli bir limitle sınırlandırılmış bulunmaktadır. Nitekim, doktrinde de bu 
bildirimin yapılmış olduğu hallerde tazminatı sınırlandırıcı sözleşme hüküm veya 
kayıtlarının hükümsüz olduğu kabul edilmektedir.” Daire, kararın devamında 11. HD. 
25.05.1982, E. 1979, K. 2502 sayılı kararı emsal nitelikte kararlarından olduğunu 
belirterek yine aynı içtihadını yineleyerek sonuca ulaşmıştır: “Yükleten tarafından 
gemiye yüklenen emtianın cinsi, ağırlığı, nitelikleri ile bununla ilgili fatura veya 
akreditif kayıtları taşıyana bildirilmiş olması ve bu kayıtları konişmentoya 
yazılmış olması halinde artık yükün değerinin tespiti ve bilinmesi mümkün 
olduğundan; bu gibi hallerde yükleten tarafından malın değerinin taşıyana 
bildirilmiş olduğunun kabulü gerektiği içtihat edilmiş bulunmaktadır. Dava konusu 
olayda da yükün 129 fıçı ihtiva eden 32 paket halinde (16.661) kg. ağırlığında olduğu 
ve emtianın markası ve niteliklerinin dahi konişmentoya derç edildiği ve ayrıca 
proforma fatura numarasının da konişmentoya yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki bilgilerin taşıyana verilmesi ile yükün değerinin bilenebileceğinin 
kabul edilmesi gerektiği belirten Yargıtay, konişmentoda beyanlar hanesinde yükün 
nev'i, adedi, cinsi, ağırlığı, ölçüsü, markası bölümleri açıldığı halde yükü değeri 
konusunda bir bildirim hanesinin açılmadığına da dikkat çekmiştir. Dolayısıyla  
mahkemece TTK.’nın 1061. maddesi gereğince gerçek zarar saptanarak sonucuna göre 
bir hüküm tesis etmek gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru 
bulunmamış ve davacı yararına bozulmuştur. 
                                                        
24  İlgili Yargıtay 11.Hukuk Dairesi kararındaki bu atıf şöyledir: “(Bkz. M.S. Okay, Deniz Ticaret 
Hukuku, Cilt 2, İst. 1971, s. 239, Sorumluluk Anlaşması, İst. 1976, s.136)” 
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D. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1983/11-529, K.1985/327, 
T.17.04.1985: 

 
Kararın özü; “Yükün değerinin belirlenmesini sağlayan objektif unsurlar 

faturaya atıfta bulunarak konişmentoda gösterildiğinden zarar buna göre hesap 
edilir.” şeklindedir. 

 
Genel Kurul’un önüne gelen Yargıtay 11. HD.’nin kararı şu şekildedir: “... Her ne 

kadar TTK.’nın 1114. maddesi hükmüne göre, yükletenin yükleme işleminin 
başlamasından önce yükün (cins) ve (kıymetini) bildirmemiş ve bu beyanın 
konişmentoya yazılmamış olması halinde taşıyıcının parça başına en çok 1500 lira ile 
sorumlu tutulacağı öngörülmüş ise de, dava konusu olayda davalı taşıyıcı tarafından 
düzenlenen 28.11.1977 tarihli konişmento tercümesinden malın 5 sanık Amerikan malı 
(kağıt torba yapıcı makineler) olarak açıkça tarif edildikten sonra ağırlığı da 4309 kg. 
olarak bildirildiği, bunun dışında akreditif belgesine işaret edilerek ayrıca 34379 sayılı 
(kat’i faturaya) da açıkça atıfta bulunulduğu anlaşılmaktadır. Konişmentodaki açıklanan 
bu bilgilere göre, taşınan malın gerçek değeri taşıyan davalıca her zaman tespiti 
mümkün bulunmaktadır. (Kat’i faturaya) atıf yapıldıktan ve yukarıdaki malın cins ve 
değerini saptamaya elverişli bilgiler ve konişmentoya dercedildikten sonra, ayrıca 
(proforma faturaya) da atıf yapılmış olması hali konişmentoda bir fazlalık olup bu atıf 
behemehâl TTK. `nun 1114. maddesinin uygulanmasını gerektirir bir husus olarak 
kabulü mümkün değildir. 

 
Bu durumda, TTK.’nın 1061. maddesi hükmü gereğince uğranılan gerçek zarar 

saptanarak sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, yetersiz bilirkişi raporlarına 
dayanılarak yazılı şekilde TTK.’nın 1114. madde hükmü gereğince davalının 
sorumluluğunun parça başına 1500 lira ile sınırlandırılmak suretiyle hüküm tesisi doğru 
görülmediğinden hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir...) Parantezin başı? 
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.” 

 
Genel Kurul, TTK madde 1114 hükmünce yükleten, yükün cins ve kıymetini 

yükleme başlamadan önce bildirmemiş ve bu beyanı konişmentoya yazılmamış olduğu 
takdirde taşıyan her halde beher koli veya parça başına en çok 1500 Türk Lirası ile 
mes`ul olacağını belirttikten sonra bu madde ile aynı kanunun 1061. maddesi açısından 
taşıyanın da korunması amacının güdüldüğünü belirtmiştir. Kurul objektif unsurlara 
(proforma fatura, akreditif belgesi) konişmentoda yer verildiğinden hareketle yükün 
değerinin tespit edilebileceğini ve böylece 1114. maddede sorumluluğun söz konusu 
olmayacağını belirterek 11. HD.’nin kararını doğru bulmuştur. 

 

E. Yarg. 11. HD., E. 1996/6534, K. 1996/7058, T. 21.10.1996:  
 
Yargıtay 11. HD.’nin  önüne gelen kararda ilk derece mahkemesi de Yargıtay’ın 

içtihat hâline getirdiği 1114. maddenin uygulanmasına ilişkin değerlendirmede objektif 
unsurların varlığını aramıştır. Şöyle ki; “Mahkemece, toplanan delillerle ve bilirkişi 
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raporuna göre, davacıya sigortalı teneke levhaların davalı tarafından taşıma sırasında 
hasarlanarak teslim edildiği, hasardan davalının sorumlu olduğu, ancak konişmentoda 
yükün değerinin belirtilmediği tespitine yarayacak kayıtların da bulunmadığı, 
fatura, kredi mektubu gibi belgelere de atıf yapılmadığından sorumluluğun 
TTK.’nın 1114. maddesinde belirtilen parça başı sorumlulukla sınırlı olduğu 
gerekçesiyle 200.000 TL tazminatın 8.9.1995 tarihinden itibaren reeskont faiziyle 
davalıdan tahsiline fazla istemin reddine karar verilmiştir.” 11. HD. de ilk derece 
mahkemesinin kararının bu kısmını yerinde bulmuştur. 

 

F. Yarg. 11.HD., E. 1982/810, K. 1982/785, T. 26.02.1982: 
 
Söz konusu kararda, davacı vekili düzeltme talebinde bulunmuş, 11. HD. de 

içtihadi nitelik arz eden yaklaşımı ile ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. İlk 
derece mahkemesi, ilk incelediğimiz ve dairenin de ilk yaklaşımı olan karar 
doğrultusunda hareket etmiş, bilirkişi raporu, konişmento ve toplanılan delillerden 
hareketle sandıklarda bulunan parçaların değerinin açıkça yazılması gerekirken 
konişmentoda söz konusu değerin yazılmadığını, fatura numarasının da konişmentoda 
gösterilmesinin değer tespiti bakımından yeterli olmadığına işaret etmiştir. 

 
Davacı vekilinin temyizi üzerine hüküm dairenin 27.11.1981 tarih ve 4997/5086 

sayılı ilam ile onanmış, davacı vekili tarafından yasal süre içinde karar düzeltme 
isteğinde bulunulmuştur. 

 
11. HD. de 1114. maddenin genel çerçevesini çizdikten sonra somut olaya göre 

gönderenin, davalı taşıyıcıya taşıma konusu pompaların cins ve miktarını bildirdiğini ve 
bütün bu hususların açık bir şekilde konişmentoya yazıldığını belirmiştir. Dolayısıyla 
bu bilgilerden yükün kıymetinin hesap edilebileceğini, olayda TTK.’nın 1114. 
maddesinin değil, uğranılan gerçek zarar üzerinden hesap yapılarak bu sonuca göre 
hüküm tesis edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla davacı tarafın karar düzeltme 
isteği kabul edilmiştir. 
 

Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını içtihadi nitelik arz eden açıklaması ile 
oybirliğiyle bozmuştur. 

 

VII. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 
1186 

 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun sorumluluk sınırları başlıklı 1186. maddesi 

şu şekildedir: 
 
MADDE 1186- “(1) Eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin her türlü zıya veya 

hasar nedeniyle taşıyan, her hâlde, hangi sınır daha yüksek ise o sınırın uygulanması 
kaydıyla, koli veya ünite başına 666,67 Özel Çekme Hakkına veya zıyaa ya da hasara 
uğrayan eşyanın gayri safi ağırlığının her bir kilogramı için iki Özel Çekme Hakkını 
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karşılayan tutarı aşan zarar için sorumlu olmaz; meğerki, eşyanın cinsi ve değeri, 
yüklemeden önce yükleten tarafından bildirilmiş ve denizde taşıma senedine yazılmış 
olsun. Özel Çekme Hakkı, fiilî ödeme günündeki veya taraflarca kararlaştırılan diğer bir 
tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk 
Lirasına çevrilir.” 

 
Hükme göre, taşıyanın eşyanın zıya ve hasarından ileri gelen zararlardan 

sorumluluğu, koli veya ünite başına 666,67 Özel Çekme Hakkı (ÖÇH) ile veya zıyaa 
veya hasara uğrayan eşyanın gayri safi ağırlığının her bir kilogramı için iki ÖÇH’yi 
karşılayan tutar ile sorumludur. Bu iki sınırdan hangisi yüksek ise, o sınır taşıyanın 
sorumluluğunu belirleyecektir. ÖÇH, fiili ödeme günündeki ya da taraflar kendi 
aralarında bir tarih belirlemişlerse o tarihteki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca 
belirlenen değerine göre Türk Lirası’na çevrilerek hesaplanacaktır.  

 
1186. madde bir parasal sınırlama getirmektedir ve sınırlama, uluslararası 

konvansiyonların bir neticesi, Türk hukukuna yansımasıdır. Bu konvansiyonlara 
bakacak olursak:  

A. 1924 Brüksel Konvansiyonu 
 
İlk olarak 1924 Brüksel Konvansiyonu’nda dönemin geçerli para birimi İngiliz 

para birimi Pounds Sterling esas alınmıştır25. Pound olarak belirlenmesine rağmen bu 
miktarın Konvansiyon’a taraf devletlerin kanunlarına nasıl olup kendi para birimleri 
üzerinden yansıdığını anlayabilmek için de 1924 tarihli Konvansiyon’un 9. maddesine 
bakmamız gerekecektir.  

 
Article 9: 
 
“The monetary units mentioned in this Convention are to be taken to be gold 

value. 
 
Those contracting States in which the pound sterling is not a monetary unit 

reserve to themselves the right of translating the sums indicated in this Convention in 
terms of pound sterling into terms of their own monetary system in round figures. 

 
The national laws may reserve to the debtor the right of discharging his debt in 

national currency according to the rate of exchange prevailing on the day of the arrival 
of the ship at the port of discharge of the goods concerned.” 

 
                                                        
25 Article 4/5: Neither the carrier nor the ship shall in any event be or become liable for any loss or 
damage to or in connexion with goods in an amount exceeding 100 pounds sterling per package or unit, 
or the equivalent of that sum in other currency unless the nature and value of such goods have been 
declared by the shipper before shipment and inserted in the bill of lading. 
 
Madde 4/5: Yükleme yapılmadan evvel malların mahiyet ve değeri hakkında, yükletici tarafından beyan 
yapılarak bu hususlar konişmentoda zikredilmemiş ise nakliyeci veya gemi malların veya bunlara ait 
şeylerin kayıp veya hasarından dolayı, koli veyahut ünite başına 100 Sterlin veya diğer bir para ile bu 
miktara tekabül eden meblağdan fazlası için mesul tutulamaz. 
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Madde 9: 
 
“İşbu sözleşmede bahis mevzu edilen para vâhidi, altın esası üzerinden 

tutulmuştur. 
 
Para vâhidi olarak İngiliz Lirası kullanmayan akit devletler işbu sözleşmede 

İngiliz Lirası olarak gösterilen meblağları, kendi para sistemlerine yuvarlak rakamla 
tahvil etmeye yetkilidirler. 

Milli kanunlar, borçluya, mevzuu bahis malın boşaltılma limanına geldiği günkü 
cari kur üzerinden borçlarını ödeme hakkı sağlar.” 

 
Lahey Kuralları’nda sorumluluk sınırının altın esasına bağlanmasıyla yükle 

ilgilileri milli para değerindeki dalgalanmalara ve özellikle enflasyona karşı korumak ve 
aynı zamanda birliği de sağlamak amacı ile kurulmuştur. Ancak milli kanunlardan 
çoğunun sorumluluk sınırını milli paralarıyla tespit etmeleri neticesinde bu amaca 
varılamamış ve sorumluluk sınırı memleketten memlekete büyük farklar göstermiştir. 
Büyük ölçüde ve devamlı enflasyona maruz memleketlerde ise taşıyanın sorumluluğu 
bu yüzden hemen hemen teorik bir hal almıştır26. 

 

B. Visby Kuralları 
 
Brüksel’de toplanan XII. Deniz Hukuku Konferansı sonucunda 23.02.1968 

tarihinde kabul edilen Visby Kuralları’nın 2. maddesi ile 1924 tarihli Brüksel 
Konvansiyonu madde 4/5’te kabul edilen 100 Sterlin sorumluluk sınırı terk edilmiş, 
yerine birim değer olarak altın Frank kabul edilmiştir. 

 
Protocol to Amend the International Convention for the Unification of 

Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading ("Visby Rules") 
 
Article 2 
 
“(a) Unless the nature and value of such goods have been declared by the shipper 

before shipment and inserted in the Bill of Lading, neither the carrier nor the ship shall 
in any event be or become liable for any loss or damage to or in connection with the 
goods in an amount exceeding the equivalent of 10,000 francs per package or unit or 30 
francs per kilo of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the higher. 

 
(d) A franc means a unit consisting of 65.5 milligrammes of gold of millesimal 

fineness 900'.” 
  
Visby Kuralları 
 
Madde 2 
 
“(a) Yükün doğası ve değeri yüklemeden önce yükletence bildirilip konişmentoya 

yazılmadığı taktirde, ne gemi ne de taşıyan koli veya ünite başına azami 10.000 
                                                        
26 Çağa, Tahir; Kender, Rayegân, Deniz Ticareti Hukuku II, İstanbul, 2010, s.167. 
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Poincare Frankı yahut zıya ya da hasara uğrayan malın beher kilo ağırlığı için 30 
Poincare Frankı aşan miktarda malda ya da bu mala ilişkin zıya ve hasar için hiçbir 
durumda sorumlu olmaz, bunlardan hangisi yüksek ise o esas alınacaktır. 

 
 (d) Bir Poincare Frankı da 90/1000 ayarında 65.5 miligram altının değerindedir.” 
 
Yani Visby Kuralları ile Sterlin esası terk edilmiş olup, 1924 Konvansiyonu’nda 

ağırlık esasına yer verilmezken Visby Kuralları ile brüt ağırlığın beher kilosu için 30 
Poincare Frankı öngörülmüştür. 

 

C. SDR Protokolü 
 
1979’da Visby Kurallarında değişikliğe gidilmiş ve artık Sterlin, Frank yerini 

hesap birimine (SDR) bırakmıştır. Şöyle ki;  
 
Article 2 
 
"1. (a) Unless the nature and value of such goods have been declared by the 

shipper before shipment and inserted in the bill of lading, neither the carrier nor the ship 
shall in any event be or become liable for any loss or damage to or in connection with 
the goods in an amount exceeding 666.67 units of account per package or unit or 2 units 
of account per kilogramme of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is 
the higher." 

 
Madde 2 
 
“1. (a) Taşıyanın malın zıyaı veya hasarı karşılığında sorumluluğu Madde 5 

hükümlerine göre bir paket ya da yük parçası için 666.67 hesap birimi veya zıyaa/hasara 
uğrayan yükün gross olarak ölçülen ağırlığının beher kilosu için 2 hesap birimi ile 
sınırlıdır. Bu değerlerden hangisi büyükse o değer esas alınır.” 
 

D. Hamburg Kuralları 
 
1978’te Hamburg’da düzenlenen konferans (United Nations Conference on the 

Carriage of  Goods by Sea Hamburg) sonucunda kabul edilen Hamburg Kuralları’nın 
taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen 6. maddesi şu şekildedir: 

 
Article 6 - Limits of liability 
 
“1. (a) The liability of the carrier for loss resulting from loss of or damage to 

goods according to the provisions of Article 5 is limited to an amount equivalent to 835 
units of account per package or other shipping unit or 2.5 units of account per kilogram 
of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the higher.” 

 
Madde 6- Sorumluluğun sınırları 
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“1. (a) Taşıyanın eşyanın zıyaı veya hasarından doğan zarar için 5. madde 
gereğince sorumluluğu, koli veya yükleme ünitesi başına 835 Hesap Birimi veya zıyaa 
veya hasara uğrayan eşyanın brüt ağırlığının beher kilogramı için 2,5 Hesap Birimini 
karşılayan meblağlardan hangisi yüksekse onunla sınırlıdır.” 

 
Hamburg Kuralları’nın bir özelliği de şudur: Koli veya parça başına belirli bir 

meblağ ile sorumluluk sistemi, 1924 Brüksel Konvansiyonu ve 1968 Değiştirme 
Protokolü rejiminden farklı olarak emtianın cins ve değeri konişmentoda gösterilmiş 
olsa bile yine işler27. 

 
Görüldüğü üzere 6102 sayılı Kanun’un 1186. maddesi konvansiyonların tarihsel 

süreçte ulaştığı noktanın bir sonucudur. Hem SDR Protokolü hem de Hamburg 
Kuralları hesap biriminden/SDR söz etmektedir. SDR Protokolü madde 2/2’de ve 
Hamburg Kuralları madde 26’da SDR açıklaması yapılmıştır. SDR’nin açılımı; Special 
Drawing Rights olup Türkçe’ye Özel Çekme Hakkı olarak çevrilmiştir. Milletlerarası 
Para Fonu’nun (International Monetary Fund- IMF) ihdas ve hatta icat ettiği bir değer 
ve aynı zamanda bir hesap birimidir. Bu birim uluslararası konvansiyonlarda, ilk defa, 
havayolu ile yapılan uluslararası taşımaları düzenleyen Varşova Konvansiyonu ile onu 
tadil eden La Haye Protokolü’nün değiştirilmesi amacı ile 3-25 Eylül 1975 tarihlerinde 
Montreal’de toplanmış olan Uluslararası Hava Hukuku Konferansı’nda kabul edilen 
protokoller ile kullanılmaya başlanmıştır28. 

 
İlk hâlde SDR/ÖÇH şu şekilde oluşturuluyordu: 1968-1972 yılları arasında mal ve 

hizmet ihracatındaki payları %1 veya daha yüksek olan IMF üyesi 16 gelişmiş devletin 
paralarının birbirlerine karşı olan değer oranları dikkate alınarak, her bir devletin 
parasına bir ÖÇH içerisinde belirli bir ağırlık tanımak sureti ile yapılan hesap 
sonucunda bir değer ortaya çıkardı. Diğer bir ifade ile, herhangi bir milli paranın belirli 
bir tarihte ÖÇH olarak değerini tayin için, 16 devlet parasının aynı tarihte söz konusu 
milli paraya nazaran kambiyo rayiçlerinin tespiti sonucunda ortaya çıkacak rakam, bu 
paranın ÖÇH birimi üzerinden karşılığını teşkil ederdi29. Bu belirleme tarzı IMF Board 
of Directors tarafından alınan 6631 (80/145) sayılı karar ile değiştirilerek 1 Ocak 1981 
tarihinden itibaren her 5 yılda bir, IMF üyesi olup dünya ticaretinde ihracat hacmi 
açısından ilk 5 devletin milli paraları üzerinden (Amerikan Doları, Alman Markı, 
Fransız Frangı, Japon Yeni, İngiliz Sterlini) aynı usulle hesaplanmaya başlamıştır. 
Ancak Avrupa Birliği ülkelerinin 01.01.2002’de ortak para birimi olarak Euro’ya 
geçişleri ile ÖÇH’yi artık 4 para birimi belirlemektedir: Amerikan Doları, Euro, Japon 
Yeni, İngiliz Sterlini. IMF verilerine göre 2010 yılından 2016’nın Eylül ayı sonuna 
kadar bu para birimlerinin değerlendirmedeki ağırlıkları sırasıyla: %41.9, %37.4, %9.4 
ve %11.3’tür. IMF’ye göre bu para birimleri arasına Çin Yuanı da eklenecek ve 
01.10.2016 itibari ile para birimlerinin ağırlıkları şu şekilde olacaktır: Dolar %41.73, 
Euro %30.93, Çin Yuanı %10.92, Japon Yeni %8.33 ve İngiliz Sterlini %8.09 
olacaktır30. 

 

                                                        
27 Tekil, Fahiman, Deniz Hukuku, İstanbul, 1993, s.195. 
28 Sözer, s.437. 
29 Sözer, s.438-439. 
30 Special Drawing Right (SDR), 2015, www.imf.org. 



 17 

 

VIII. DEĞERLENDİRME 
 
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1114. maddesindeki taşıyanın sorumlu olduğu 

miktar, 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” ile Türk Lirası’ndan 6 sıfır 
atıldığında 10 Kuruş olmuştur. Kanaatimizce yapılması gereken Bakanlar Kurulu 
tarafından dönemin ekonomik koşullarına uygun bir biçimde maddedeki miktarın 
yükseltilmesiydi. Ancak Bakanlar Kurulu böyle bir çalışma içerisine girmemiş, 
Yargıtay da kararlarına sorunu yansıtmamıştır. Yargıtay, söz konusu maddenin 
tatbikinde miktarın düşük olduğunu vurgulayabilir, buna çözüm olarak da mehaz Alman 
Kanunu’ndaki 1114. maddeye karşılık gelen hükmü tatbik etmek yolunu tercih 
edebilirdi. 

 
Diğer yandan Yargıtay, maddeyle ilişkili olarak verdiği ilk kararlarında 1114. 

madde hükmünü olduğu gibi uygulamıştır. Hükmü bir daha hatırlayacak olursak; 
“Yükleten yükün cins ve kıymetini yükleme başlamadan önce bildirmemiş ve bu beyanı 
konişmentoya yazılmamış olduğu takdirde, taşıyan, her halde beher koli veya parça 
başına en çok 1500 Türk lirası ile mesul olur.” Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yukarıda 
sunduğumuz E.1984/6621, K.1985/13 ve 21.01. 1985 tarihli kararında hükmü olduğu 
gibi uygulamıştır, kararın özü şu şekildedir: “Konişmentodan, malın değeri 
anlaşılmıyorsa, parça başına sorumluluk kuralı uygulanır. Konişmentodaki marka, kap 
türü, ağırlık ve akreditif numarası gibi kayıtlar malın değerini saptamaya yeterli 
değildir.”  Yine aynı daire, 11. Hukuk Dairesi, daha sonraki kararlarında konişmentoda 
malın değeri gösterilmemiş olsa bile taşınan malın fatura ya da akreditif kayıtlarının 
konişmentoya yazılmış olması hâlinde yükün değerinin tespitinin ve bilinmesinin 
mümkün olduğunu ifade etmiş, yalnız ifade etmekle kalmamış sonrasında verdiği tüm 
kararlarda aynı tutumu sergileyerek söz konusu tutumunu “Dairemizin kökleşen 
kararları” ibaresini kullanarak vurgulamıştır. Bizce böyle bir tutumu 1114. Maddenin 
??? öngörmemiştir. Belki de Yargıtay, miktardaki düşüklük dolayısıyla konişmentoda 
faturaya ya da akreditife atıf varsa malın değeri taşıyanca bilinebilir demiştir. 6762 
sayılı kanun incelendiğinde faturanın konişmentoya eklenmesi gerektiğine dair bir 
düzenleme yoktur. Aynı durum akreditif için de geçerlidir. Nihayetinde Yargıtay 
konişmento dairesinde hareket etmiştir. 

 
6102 sayılı Kanun’un 1186. maddesi taşıyanın sorumluluğunun sınırını şöyle 

öngörmektedir; “Eşyanın uğradığı ve eşyaya ilişkin her türlü zarar nedeniyle taşıyan, 
hangi sınır daha yüksek ise o sınırın uygulanması kaydıyla koli/birim başına 666.67 
Özel Çekme Hakkına veya zıyaa ya da hasara uğrayan gayri safi ağırlığının her bir 
kilogramı için sorumlu olmaz; meğer ki eşyanın cinsi ve değeri, yüklemeden önce 
yükleten tarafından bildirilmiş ve denizde taşıma senedine yazılmış olsun.” 

 
6102 sayılı Kanun, artık uluslararası konvansiyonlara uyumlu olarak özel çekme 

hakkını düzenlemiştir. Bu sayede 6762 sayılı kanun döneminde anlamını yitirmiş ancak 
dikkate alınmayan, bunun yerine yargı makamlarınca farklı tespitlere mahal veren 1114. 
madde ortadan kalkmıştır. Ancak Yargıtay’ın 6102 sayılı Kanun’un 1186. maddesine 
dayanarak verdiği bir karar henüz bulunmamaktadır ve ÖÇH karşında nasıl bir tutum 
sergileyeceği merak konusudur. 
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