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                                                                  ÖZET 

 

 

            Gemi inşa sözleşmesi, bir tarafında yeni bir gemi inşa ettirmek isteyen iş sahibi ile diğer 
tarafında gemi inşa işinde uzman olarak yüklenici tersanecinin olduğu, yüklenicinin yeni bir gemi 
inşa, imal, dizaynını ve teslimini, iş sahibinin bunun karşılığında sözleşme ücretini ödemeyi 
borçlandığı, karşılıklı borç doğuran, ivazlı, rızai bir eser sözleşmedir. Gemi inşa sözleşmesinin temel 
unsurunu yüklenicinin gemi meydana getirme borcu ve geminin teslimi oluşturmaktadır. Yüklenicinin 
sayılan temel borçları karşılığında iş sahibi de sözleşme ücretini ödemek borcu altındadır. Gemi inşa 
sözleşmesinin konusunu inşa edilecek ve tamamlandığında gemi olacak yapı ve  inşa faaliyeti 
oluşturmaktadır. 
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                 ABSTRACT 

 

 

             The shipbuilding contract, in which one party who want a ship to be built; the buyer, with the 
other party is as an expert on shipbuilding; the contractor, that the contractor undertakes to build, 
manufacture, design and delivery the ship and in return the buyer obliges to pay the contract fee, is a 
mutual, onerous, consensual contract of work. The essential elements of shipbuilding contract are the 
contractor’s obligation of forming the ship and its delivery. In return the said obligations of the 
contractor, the buyer is under the obligation of paying the contract fee. The subject of the shipbuilding 
contract is a structure which to be built and when completed to be a ship and building activity. 
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                                     GİRİŞ 

 

     Bu çalışmamızın amacı gemi inşa sözleşmesinin kurulmasının ve sözleşme 

taraflarının borçlarının incelenmesidir.  

 

     Dünya ticaretinin büyük çoğunluğunun gemiler aracılığı ve sayesinde 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. Ham maddeler, cevherler, yarı mamul ve mamul 

ürünlerin dünyanın bir ucundan öbür ucuna taşınmasının yükünü büyük oranda gemiler 

üstlenmektedir.Gemiler kompleks eşyalar olup, inşasında birçok yan sanayi ile birlikte 

ülke ekonomilerine büyük katkı yapmaktadır. Devletler tarafından gemi sanayinin 

gelişmesi teşvik edilmektedir.Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, işsizliğe 

çare olabilecek bir sanayi kolu olarak öne çıkmaktadır. 

 

     Türk ekonomisine katkısı büyük olan gemi inşa işinin niteliği gereği hukuki 

uyuşmazlıklara yol açması mümkündür. Özellikle ayıp ve geç teslim nedeni ile 

uyuşmazlıkların ortaya çıkması, geminin değeri de hesaba katıldığında kuvvetle 

muhtemeldir. Ayrıca geminin finansmanı,ipotek ve hasar ile ilgili konular da pek 

önemlidir. Diğer yandan yüklenicinin özen borcu, işe zamanında başlama ve devam 

etme gibi önemli yan borçları da hukuki uyuşmazlıklar çıkarabilmektedir.Hukuki 

uyuşmazlıkların ortaya çıkabilme ihtimalinin yüksekliğine rağmen, gemi inşa 

sözleşmesine dair yayınlanmış Yargıtay kararlarının sayısı pek azdır. Oysa İngiliz 

mahkeme kararları bu sözleşme alanında oldukça zengindir.Bu nedenle de 

çalışmamızda önemli İngiliz mahkeme kararlarına da yer verilmiştir.  

 

       Çalışmamız her nekadar Türk Hukuku eksenli olsa da, gemi inşa 

sözleşmesinin sıklıkla yabancı unsurlu olması bizi karşılaştırmalı hukukta ve özellikle 

İngiliz Hukuku’nda da gemi inşa sözleşmesini incelemeye sevk etmiştir. Bu nedenle 
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ulaşabildiğimiz önemli İngiliz Hukuku’na göre yazılmış dokümanlarda çalışmamıza 

konu edilmiştir. Gemi inşa sözleşmesi hukukunda İngiliz Hukuku ve İngiliz Yüksek 

Mahkeme kararlarının önemli olduğunu belirtmeliyiz.Çalışmamızın konusu olan gemi 

inşa sözleşmeleri uygulamada standart formlara dayanıyor olduğundan, çalışmamız 

boyunca dünyada en sıklıkla uygulanan  formlar Türk Hukuku ile karşılaştırma ve 

örnekseme yapabilmek amacıyla incelenmiş, bununla birlikte esas önem SAJ forma 

verilmiştir. 

 

       Geminin inşasının teknik yönü tamamen mühendislik bilimine ait olup 

konumuz dışındadır.Diğer yandan gemi tamir,bakım,söküm ve geri dönüşümü ile başka 

bir gemiye dönüştürülmesi işleri de konumuz kapsamına dahil değildir.Çalışmamızın 

odak noktası gemilerin inşasıdır.Çalışmamızda gemi inşa sözleşmenin kurulması ve 

sözleşmeden doğan tarafların borçları incelenmiştir.Bu nedenle de çalışmamız iki ana 

bölüm olarak gemi inşa sözleşmesinin kurulması ve gemi inşa sözleşmesinde tarafların 

borçlarının incelenmesi şeklinde olmuştur.  

 

        Çalışmamızın birinci bölümünde öncelikle gemi inşa sözleşmesinin tanımı 

yapılarak, tarafları, ekleri ve sözleşme dışı üçüncü kişileri tanıtılmıştır.Sonra sırayla 

gemi inşa sanayi,gemi ve inşa halindeki gemi ile  hukuki nitelikleri incelenmiştir. 

Hemen akabinde gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliği,sözleşmeye uygulanacak 

hukuk ve sözleşmenin kurulma halleri incelenmiştir. İkinci bölüm tarafların borçları 

olarak ikiye ayrılmıştır.Öncelikle yüklenicinin sözleşmeden doğan borçları, sonra iş 

sahibinin sözleşmeden doğan borçları incelenmiştir.Tarafların borçları incelenirken 

tipik borçlar özel hukuku kitaplarındaki başlıklara göre inceleme yanında, gemi inşa 

sözleşmesine özel, örneğin deniz denemesi borcu gibi konularda incelenmiştir.Bunların 

yanında önemi nedeni ile gemi inşa finasmanı da incelenmiştir.Çalışmamızda gemi inşa 

sözleşmesinin sona erme hali altında ayrı bir başlık açılmamasına rağmen bu konu 

ikinci bölümde yeri geldikçe incelenmiştir 
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                                             BİRİNCİ BÖLÜM 

 

                              GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 

 

            I.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, TARAFLARI, 

EKLERİ  VE TARAFLARI DIŞINDA ÜÇÜNCÜ  KİŞİLER  

 

           A.TANIMI 

 

           Yeni inşa edilmekte olan,yani inşaat halindeki gemiler üzerinde 

mülkiyet edinimlerinin kaynağı bir inşaat sözleşmesidir1. Bir gemi sahibi olmak isteyen 

kişi, bunların inşa edilmelerini sağlamak için bu konuda uzman olan tersanelerle bir 

sözleşme yapar2. Gemi inşa sözleşmeleri yüklenici ile alıcının yaptığı bir mutabakata 

dayanmaktadır3.Gemi inşa sözleşmeleri asli unsur olarak inşa(imal) unsurunu içerirken, 

yabancı hukuka göre diğer yandan bir anlamda satış unsurunu da içerebilmektedir4. 

Satış unsuru inşa edilen şeyin bedeli karşılığında mülkiyetinin karşı tarafına teslimini 

temsil etmektedir.Haliyle sözleşmede bir tarafın yeni bir şeyi inşa etmesi, bunu 

sözleşmenin diğer tarafına bedeli karşılığında inşa ettiği şeyin mülkiyetini devretmesi 

sözkonusudur.Bu nedenlerle gemi inşa sözleşmesi, bir tarafında yeni bir gemi(şey) inşa 

ettirmek isteyen iş sahibi ile diğer tarafında gemi inşa işinde uzman olarak yüklenici 

tersanecinin5 olduğu, yüklenicinin yeni bir gemi inşa, imal, dizaynını ve teslimini, iş 

                                                 
1 Adil İzveren/Nesim Franko/Ahmet Çalık,Deniz Ticaret Hukuku,Ankara 1994,s.67. 
2 Bülent Sözer, Deniz Ticaret Hukuku-Gemi,Donatan,Taşıyan ve Deniz Ticaret Hukuku’nda Sorumluluk 
Rejimi(6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Hükümlerine Göre Hazırlanmış 2.Bası), İstanbul  2012,s.267. 
3 Malcolm A.Clarke, Shipbuilding Contracts A Comparative Anaysis of Contracts In The Major Maritime 
Jurisdictions,2nd. edt.,1992,s.1. 
4 Bkz.; Aleka Mandaraka-Sheppard,Modern Maritime Law and Risk Management, 2nd. edt.,2007,s.424. 
Çalışmamızın ilerleyen kısımlarında İngiliz Hukuku’ndan farklı olarak,Türk Hukuku’nda gemi inşa sözleşmesinin 
asli unsurunun satış değil, inşa(imal) olduğunu göreceğiz. 
5Tersaneler ticari yaşamlarında çoğunlukla anonim(A.Ş.) veya limited(LTD.) şirket olarak bir tüzel kişilik 
örgütlenmesi altında faaliyet göstermektedirler. 
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sahibinin bunun karşılığında sözleşme ücretini(bedelini) ödemeyi borçlandığı, karşılıklı 

borç doğuran, ivazlı, rızai bir sözleşmedir. Biz çalışmamızda gemi inşaatını belirtmek 

üzere gemi inşası ve karada yapılan inşaatlar ile farkını ortaya koymak için karada 

yapılan bina vb. inşaatlara da kara inşaatları ifadesini kullandık. 

 

      B.TARAFLARI 

 

      1.Yüklenici  

 

     Gemi inşa sözleşmesinin işin görülmesini üstlenen uzman tarafı6 

tersanecidir. Tersanelerin  ne olduğu ve tanımı ile ilgili farklı ifadeler koyulabilir. Türk 

Hukuku mevzuatına göre tersane7; her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, 

bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan 

teknik ve sosyal altyapı ve en az elli metre deniz cephesine sahip gemi inşa kapasitesi  

belirlenmiş kıyı tesisini ifade etmektedir. Haliyle tanımına göre tersaneler kısaca 

gemilerin inşa veya tamir edildikleri tesise verilen isimdir. Oysa gemi inşa 

sözleşmesinin tarafını sadece ilk karşılığı tesis olan bir müessese karşılamamaktadır. 

Biz aşağıda savunduğumuz gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliğinde vardığımız 

karara uygun olarak yüklenici tabirini tercih ettik. Bununla birlikte özellikle gemi inşa 

eden yüklenicinin, kara inşaat sözleşmelerinden farkını ortaya koymak ve vurgulamak 

istediğimizde ise yüklenici tersane tabirini kullandık. Zira tersaneler aynı anda birçok 

gemi inşa sözleşmesi akdedebileceği gibi, tersanenin büyüklüğüne göre birbirinden 

farklı birden fazla iş sahibine gemi inşa edebilirler. Her bir sözleşmenin tarafı teşkil 

eden tersane, o sözleşmelerin hukuki nitelendirilmesi yönünden sözleşmenin yüklenici, 

yani işi görmeyi yüklenen tarafını oluşturmaktadır.Yüklenici tersane tabiri yerine 

sadece ‘tersaneci’ tabirini kullanmak da uygundur. 

                                                 
6 İzveren/Franko/Çalık,s.68. 
7 Bkz.Tersane,Tekne İmal ve  Çekek yerleri Yönetmeliği,26963 sayı ve 10.08.2008 tarihli Resmi Gazete,md.4.i. 



 
 

5

       2.İş Sahibi 

 

       Gemi inşa sözleşmesinde o işi yükleniciye sipariş eden taraf bedeli ödeme 

borcu altında olan taraftır. Onun sipariş ettiği şey, sipariş ettiği aşamada mevcut 

değildir. O şey gemidir. Gemi henüz yokken sadece inşa edilecek şeydir. Haliyle henüz 

mevcut olmayan bir şeyi bedeli karşılığı inşa ettirip meydana getirilmesine parasını 

vererek yol açan kişi ise o yapılan inşa işinin sahibidir.İş sahibi çoğunlukla aynı 

zamanda donatandır.Ancak donatan tabirinin gemi inşa sözleşmesinde telaffuzu oldukça 

yanlıştır.Gemi inşa sözleşmesinin bedeli ödeme borcu altında olan tarafının aynı 

zamanda donatan olması o sözleşme yönünden önemli değidir 

 

       Gemiyi inşa ettirerek, o işin sahibi olan kişi, gemi inşa sözleşmesinin 

hukuki niteliğinde aşağıda vardığımız karara da uygun olarak alıcı değil iş sahibidir. Bu 

nedenle biz çalışmamız boyunca sözleşmenin bedel ödeme borcu altında olan tarafına iş 

sahibi tabirini kullanmayı uygun gördük. Bununla birlikte gemi inşa sözleşmesinde 

nihayetinde o şeyin yani yapının imal edilip tamamlanması ve gemi halini alması ve 

sonrada karşı tarafa mülkiyetin geçirilerek teslimi mevzu bahis olacaktır. İş sahibi bu 

yönüyle de inşa edilen gemiyi alan kişidir. Yani iş sahibi olmasının yanında aynı 

zamanda alıcıdır. Bununla birlikte gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliğinde 

vardığımız sonuç yönünden esas olarak ‘iş sahibi’ olarak anılmalıdır. 

 

      C. EKLERİ 

 

       Gemi inşa sözleşmeleri tipik olarak geminin plan,çizim ve 

spesifikasyonlara(ekler) uygun olarak inşa edileceğini yazmaktadır8. Ekler ya 

sözleşmeden önce veya sözleşme ile tamamlanır ve sözleşmede plan,çizim ve 

                                                 
8 George Bruce/Ian Garrard,The Business of  Shipbuilding,London 1999,s.98. 
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spesifikasyonlara atıflar bulunur9. Spesifikasyonlar gemi inşa sözleşmesinin önemli bir 

bölümünü teşkil eden ve geminin nasıl inşa edileceğini detaylı olarak belirten ekidir10. 

Fikrimizce spesifikasyonlar inşa edilecek geminin teknik şartnamesi niteliğindedir.Bu 

açıdan spesifikasyonlar, sözleşmeye göre daha detaylı olup, ayrıca bir çok uyuşmazlığın 

geminin teknik özelliklerinden ortaya çıktığı düşünüldüğünde, sözleşmenin kendisinden 

bile önemli olabilmektedir11.Hemen tüm sözleşmelerde, plan,çizim,spesifikasyon ile 

sözleşmeler arasında veya birbirleri arasında farkılık ve uyuşmazlık olması halinde, 

hangisinin esas alınacağını belirtilir12. Bir uyuşmazlık halinde, genel olarak önce 

sözleşme, sonra spesifikasyon ve sonra da plan ve çizimler esas alınır13.Zira 

spesifikasyonlar ya plan ve çizimleri de içerir veya onlara atıf yapar14. Sözleşme ise 

hepsini kapsar.Gemi inşa sözleşmesinin diğer önemli eki ise yüklenici veya iş sahibi 

lehine sözleşmenin diğer tarafınca verilen garanti mektup ve belgeleri olup, 

çalışmamızın sonlarında ayrıntılı olarak değinilecektir. 

 

         D. GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI DIŞINDA 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER 

 

         Gemi inşa sözleşmesinde yukarıda saydığımız taraflar dışında sözleşmeye 

teknik, hukuki veya finansman anlamında ilgili olan sözleşme tarafları dışında üçüncü 

kişiler bulunmaktadır.Gemi inşa sözleşmesinin bu kişileri klas kuruluşları, 

ulusal/uluslararası düzenleyici kuruluşlar, finansörler olarak çoğunlukla bankacılar, alt 

yüklenici ve alt sağlayıcılar(tedarikçiler) bulunmaktadır. Diğer yandan sözleşmenin 

tarafı olmayan, ancak inşa edilen gemiyi iş sahibi adına inceleme görevi olan iş sahibi 

temsilcileri de gemi inşalarında önemli bir yer tutmaktadır.Bu kişiler gemi inşa 

sözleşmesinin tarafı olmasalarda, o geminin inşasının vazgeçilmez sözleşme dışı 

ilgilileridir. Burada bu sözleşme tarafları dışındaki üçüncü  kişileri ayrıca 
                                                 
9 Bruce/Garrard,s.98. 
10 Mandaraka-Sheppard,s.439. 
11 Simon Curtis, The Law of Shipbuilding Contracts,London 2002,s.249. 
12 Bruce/Garrard,s.98. 
13 Mandaraka-Sheppard,s.439. 
14 Curtis,s.250. 
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anlatmayacağız. Zira çalışmamız boyunca bu kişileri yeri geldikçe tanımlayıp, gemi 

inşa sözleşmesi ile ilgililerini ortaya koymaya çalışacağız. 

 

          II.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 

 

          A.GEMİ İNŞASI  VE GEMİ İNŞA SANAYİ  

 

        Gemi inşa sözleşmesinin konusu inşa edilip tamamlandığında gemi olacak 

yapı ve yapının inşa edilerek gemi haline getirilmesi faaliyetidir. Gemilere sahip olmak 

için ya yeni gemi inşası suretiyle gemi inşa edilmesi ve gemi inşa sözleşmesinin iş 

sahibi ve yüklenici arasında yapılması veya 2. el(Secondhand Ship) olarak gemi satım 

sözleşmesinin alıcı ve satıcı arasında imza edilmesi gerekmektedir15. Gemi inşa 

sözleşmelerini tam anlamıyla idrak edebilmek için öncelikle sözleşmelerin esas 

altyapısını oluşturan gemi inşasını, sanayisini ve ekonomisini de incelemek ve anlamak 

lazımdır. Nitekim, dünya ekonomisi, tersanelerin rekabet gücü ve tersanelerin alıcılar 

karşısındaki hem özelde ve hem genel konumları onların gemi inşa sözleşmelerindeki 

müzakere pozisyonlarını etkileyebilecektir. Bu durumda bazı iş sahipleri ve tersaneler 

eşit konumda iken müzakereler çok önemli olacak, fakat konumlar eşit değil veya 

piyasa koşulları gereği bir taraf daha kuvvetli ise o halde tam anlamıyla bir müzakere 

olamayacak belki de bir tarafın önceden belirlediği koşullar gereğince sözleşme 

kurulacaktır. Aşağıda inceleyeceğimiz gemi inşa sözleşmesine hazırlık olması ve 

konunun daha iyi anlaşılması için gemi inşası ve gemi inşa piyasasının incelenmesini 

önemli görmekteyiz. Konuyu incelerken gemi inşa sanayinin kısa tarihçesinden, hangi 

ülkelerin bu sanayide güçlü olduklarından da bahsedeceğiz. Keza yakın ilişki 

dolayısıyla gemi söküm, gemi tamir ve gemi değiştirme sanayine de değineceğiz. 

       

                                                 
15 Graeme Bowtle/Kevin Patrick McGuinness,The Law of Ship Mortgages,London 2001,s.5. 
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       1890 yılında Britanya(UK) deniz endüstrisini domine ederken ve 

dünyadaki gemilerin %80’nini imal ederken, dünyadaki mevcut gemi filosunun yarısına 

sahipti16. Aslında henüz daha gemiler ağaçtan yapılırken 19. yüzyılın başında 

Amerika(USA) gemi inşa sanayinde en öndeydi ve ne zaman demir/çelik ikilisi bu 

sanayide kullanılmaya başladı Britanya lider oldu17. Yalnız Britanya’nın liderliği 2. 

Dünya Savaşı sonrasına kadar devam etti. 1950’den sonra ise artık sanayinin liderliği 

Japonya’ya geçti18. 1970’lerden sonra Güney Kore liderliğe geçerken, 2000’lerde Çin 

yükselen güç olmuş ve günümüzde ise lider konumundadır19.  Görüldüğü gibi sadece 2 

asır boyunca liderlik bir ülkeden bir ülkeye geçmektedir.Ülkeler bazında incelemek 

gerekirse; 

 

        USA; Bir zamanlar gemiler ağaçtan yapılırdı ve bu alanda lider Amerika 

iken demir/çelik’ten sonra bu gücü UK ve Avrupa’ya kaptırmıştır20.Amerika’da şuan 

gemi inşa endüstrisi dünyanın diğer gelişmiş ve gelişmekte ülkelerine göre kıyaslanınca 

nerdeyse yok denecek kadar azdır. Amerika’da şuan gemi üretimi sadece Kabotaj 

Kanunu olan Jones Kanunu gereğince iç sular ve karasuları için yapılmaktadır21. 

Belirtelim ki, her ne kadar düşük üretim olsa da Amerika gemi inşa sanayi alanında 

dünyanın geri kalanına göre farklı bir grafik izlemektedir. Özellikle 1. ve 2. Dünya 

savaşları döneminde hem ticaret ve hem savaş gemisi imalinde çok büyük bir üretim 

göstermiştir22. 

 

                                                 
16 Martin Stopford, Maritime Economics,3. Bası, 2009,s.616. 
17 Ying-Chung Tsai,The Shipbuilding Industry In China,OECD Journal:General Papers- Vol.2010/3,s.38. 
18 Stapford,s.617, Tsai,s.38. 
19 Bruce/Garrard,s.5, Jiang Lin, Gingerly Stepping between and Law and Practice:Implications of the Real Rights of 
Law of China 2007 on the Alternatives of Shipbuilding Refunds,s.6.bkz; http://works.bepress. com/cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1000&context=jiang_lin  erişilme tarihi 15.06.2013.s.1(bkz. orada;istatistikler Çin’in 
2007’de sözleşme anlamında pazarın%46’sına ve toplam üretimde %23’üne sahip olarak lider olduğunu ve 2015’de 
ise rakipsiz olacağını göstermektedir.Ayrıca bkz,Tsai,s.39.). 
20 James M. Knox, Private Enterprise in Shipbuilding, Harvard Bussiness Review,Autumn 1945,Vol.24,Issue 1,s.76. 
21‘Shipbuilding’, 2005 Industrial College of The Arm Forces Shipbuilding Seminar, s.10, bkz. 
http://www.ndu.edu/icaf/programs/academic/industry/reports/2005/pdf/icaf-is-report-shipbuilding-2005.pdf (erişilme 
tarihi:09.09.2012),An assessment of Maritime Trade and Technology  (Washington, DC: U.S. Congress, Office of 
Technology Assessment,OTA-O-220, October 1983),s.85(An assessment of Maritime Trade and Technology) 
bkz.http://www.princeton.edu/~ota/disk3/1983/8302/830201.PDF (erişilme tarihi: 06.06.2014). ; Amerika bu nedenle 
dünyanın geri kalanından farklıdır. Nitekim gemi inşa sanayisi ihracat odaklı olmayıp, sadece kendi iç suları ve 
karasuları için gemi inşa edilmektedir. 
22 Stapford,s.620-621. 
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        UK ve Avrupa; Yukarıda da ifade edildiği gibi Britanya 19. yüzyıl 

sonundan 2. dünya savaşı sonuna kadar düşen bir grafikte liderdi. Avrupa da hemen 

aynı dönemde UK kadar olmasa da gemi inşa alanında oldukça gelişmişti ve UK ile 

birlikte 1900 yılında gemi inşa sanayinin %80’nine sahipti23.Avrupa’da üretim aynı 

UK’de olduğu gibi 20. Yüzyılda önemli ölçüde düşmüştür. Yalnız Avrupa halen zengin 

ekipman ihtiyacı olan konteyner gemileri, cruise gemileri gibi ileri teknoloji isteyen 

gemi üretiminde önemli paya sahip olup, gelir elde etmektedir24. 

 

        Japonya; 2. Dünya Savaşı’ndan sonra koordineli olarak hem gemi inşası 

ve hem de gemi filosu gelişimi anlamında program uygulamış ve pazarda lider olmuşsa 

da bu hiçbir zaman UK’in elde etmiş olduğu pazar payına ulaşamamıştır25. Japonya 

özellikle endüstrisini yeniden inşa etmek için bu sanayiye odaklanmıştır26. Ayrıca 

Japonya’da Japon deniz taşıma şirketlerinin Japon tersaneleri ile uzun dönemli 

anlaşmalar yapıp gemilerini Japonya dışında yaptırmamaları da Japon gemi inşa 

sanayinin bu kadar gelişmesinde önemli rol oynamıştır27. Ve pek tabiî ki devlet desteği 

bu sektörün Japonya’da gelişmesine ön ayak olmuştur. Örneğin 1951/72 yılları arasında 

Japon Kalkınma Bankası toplamda verdiği kredinin %31,5 kadarını bu sektöre 

kullandırmıştır28.  

 

      Güney Kore; 1970’den itibaren planlı bir endüstriyel program dahilinde, 

dünyanın en büyük tersanelerini inşa ederek, 1990’ların ortalarında pazar payını %25’e 

çıkarmış olup, dünyanın en büyük 5 tersanesine sahip olmuş ve 2005 itibarı ile 

Japonya’yı geçmiştir29. Güney Kore bu sektörü stratejik sektör olarak görmektedir30. 

                                                 
23 Stapford,s.619. 
24 Stapford,s.620,Danijela Sokolic, Economics and Management of Shipbuilding Clusters; Possibilities For 
Integrating Croatian Shipbuilding in the EU Shipbuilding Industry, Chinese Business Review, March 2011, 
Vol.10,N:3,s.173. 
25 Stapford,s.621-622. 
26 Tsai,s.38, Özgür Umut Şentürk, The Shipbuilding Industry İn Vietnam,OECD Journal:General 
Papers,Vol.2010/3,s.72. 
27 An assessment of Maritime Trade and Technology ,s.85. 
28 Stapford,s.622. 
29 Stapford,s.623. 
30 Şentürk,s.72. 
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Güney Kore başından beri sadece ihracat odaklı olarak bu sektörü görmüş olup, bu 

açıdan UK ve Japonya’dan farklılaşmaktadır. 

 

      Çin; 1980 ve 1990’lar itibarı ile pazara girmiş bulunmakta olup, pazarın 

lider ülkelerine meydan okumaya başlamıştır31.Çin gemi inşa sektörünü stratejik bir 

sektör olarak görmekte ve tersanelerde yabancı payını %49 ile sınırlandırmaktadır32. 

Çin özellikle düşük ücret avantajı ve iç pazarın yoğun talebinden faydalanmakta olup, 

Güney Kore’den farklı olarak esas olarak kendi iç pazarına üretim yapmaktadır33. 

Esasen Çin’de Japonya ve Güney Kore gibi gemi inşa sanayini, ulusal ekonomik 

gelişim de temel sanayi olarak görse de, her iki ülkeden tamamen farklı olarak, bu 

sanayi merkez hükümet kontrolünde devlet şirketleri aracılığıyla yapılırken, Japonya ve 

Güney Kore’de özel şirketlerce yapılmaktadır34. 

 

      Türkiye; 8333 km sahili olmasına rağmen, finansal, teknik, insan kaynağı 

sorunları, yetersiz iş gücü, kredi alma zorluğu ve KDV’nin yüksekliği nedeniyle yeterli 

gelişme gösterememiş olan gemi inşa sanayi35 son yıllarda oldukça ilerlemiştir36. 

Türkiye her ne kadar özellikle Batı Avrupa’ya göre işçilik ücretlerinde avantajlı 

olmasına rağmen, yan sanayinde halen ancak %57 oranında yerli olması ve halen bir iki 

tersane haricinde anahtar teslimli gemi inşa edememesi büyük sorun olup, yerli 

amatörler dahi, büyük tonajlı gemilerde Türkiye’yi tercih etmemektedir37. 

 

                                                 
31 Stapford,s.623. 
32 Gabriel Collins/Michael C. Grubb, A Comprehensive Survey of China’s Dynamic Shipbuilding Industry 
(Commercial Development and Strategic Implications,s.1bkz,https://www.usnwc.edu/Research---Gaming/China-
Maritime-Studies-Institute/Publications/documents/CMS1_Collins-Grubb.aspx. (erişilme tarihi 05.06.2014). 
33 Tsai,s.38 ve 42. 
34 Collins/Grubb,s.6. 
35 Bkz,Rüstem Çetinkaya, A Study on Turkish Shipbuilding Industry,Undergraduate Dissertation, University Of 
Portsmouth, April 1999, Yayınlanmamış Lisans Tezi,s.4-7. 
36 1998’de 2800 çalışanın olduğu bu sektörde, çalışan sayısı sanayinin tavan yaptığı 2008’de 33500’ e çıkmış olup, 
2010 itibarı ile 21000 kişi çalışmaktadır,bkz, The Shipbuilding Industry in Turkey, OECD Council Working Party on 
Shipbuilding(WP6),September 2011,s.5. 
37 Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Raporu,Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı, Ankara 2007,s.39 (Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Raporu). 
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       Sonuç olarak dünya gemi inşa sanayi liderliği uzak doğu ülkeleri Güney 

Kore, Japonya ve Çin’in elinde bulunmaktadır. Dolayısıyla aşağıda teferruatlı 

inceleyeceğimiz gemi inşa sözleşmesinde alıcı ve tersane arasındaki güç dengesinde 

ülkelerin üretim gücünün de önemli olduğunu unutmamalıyız. Nitekim aşağıda 

göreceğimiz gibi bazı sözleşmeler Standard form halinde tersane birliklerince 

hazırlanırken, bazısı kısmen alıcı birliklerince ve bazısı ise daha bağımsız olarak 

hazırlanmaktadır. Gemi inşa sözleşmesine danışmanlık yapacak olan hukukçu sadece 

hukukçu gözlüğünden değil, piyasayı iyi bilen ve aşağıda inceleyeceğimiz gemi inşa 

ekonomisinden anlayan bir profesyonelin gözünden olaya bakmalıdır. 

 

      Neredeyse uluslararası ticarette tüm mallar deniz yoluyla taşınabilir ve bu 

nedenle de denizler dünya ticaretinde merkezi olup çok önemli birer rol üstlenirler38. 

Dünya ticaretinin %95’i deniz yoluyla sağlanırken, Türkiye ekonomisinin 2004 yılı 

verilerine göre tüm ithalat ve ihracatının da %95’i deniz yoluyla yapılmaktadır39. Dünya 

ekonomisini adeta sırtında taşıyan denizlerde taşımayı üstlenen gemilerin inşası da 

oldukça önem arz ettiği ortadadır. Bu kadar önemli bir sektöre dair sözleşmelerin 

incelenmesinde ise o sektöre dair ekonominin işleyişine bakmakta fayda bulunmaktadır. 

 

      Bir tersaneden sipariş ile yaşamı başlayan geminin yaşamı uzun bir süreyi 

kapsar ki bu süre içersinde çıplak gemi kiraları, zaman ve çarter sözleşmeleri ile on 

yıllarca servis ve hizmette bulunup, ya gemi söküm tesislerinde yaşamları sonu bulur 

veya emekli olarak yüzen otel-depo gibi kullanımlar ile yaşamlarına belli bir süre daha 

devam ederler40. Gerçekten de bir geminin yapımını yılların aldığı ve ömrünün de 25-30 

yıl olduğu düşünülürse, gemi inşasının uzun soluklu bir iş olduğu ortaya çıkar41. Ayrıca 

geminin yan sanayi ile birlikte 30.000 ürünü de barındırabildiği düşünülürse yüksek 

                                                 
38 An assessment of Maritime Trade and Technology ,s.3. 
39 Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Raporu,s.1 ve 7. 
40 Filippo Lorenzon/Ainhoa Campas Velasco, Shipbuilding, Sale,Finance and Registration,Maritime Law 
(Editor:Yvonne Baatz),2nd ed.,Sweet&Maxwell,s.70. 
41 Stapford,s.613. 
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çarpanlı bir sektör olduğu da anlaşılır42.  Gemi inşa sanayi pazar anlamında globaldir43 

ve dünyanın en açık ve rekabetçi pazarına sahiptir44. Yalnız üretim anlamında devlet 

müdahalesi çoktur45.  

 

      Gemi inşa sanayi döviz girdisi sağlayan, yan sanayii sürükleyen, teknoloji 

transferi sağlayan, istihdam yaratan, milli deniz ticaret filosunu destekleyen ve ülkenin 

savunma sanayine destek veren bir sanayi koludur46.Gemi inşa sanayi bir toplama 

endüstrisi olarak, montaj ağırlıklı olup hem sermaye ve hem de istihdam 

gerektirmektedir47. Gemi inşa sanayi gelişmekte olan ülkeler için çekicidir, USA Doları 

ile iş yapıldığı için doğrudan yabancı parayı çeker48. Fakat dolarla iş yapılması bu 

sektörün aynı zamanda dezavantajıdır. Zira tersanenin bulunduğu ülkenin para birimi ile 

gemi inşa sanayinin iş para birimi olan dolar arasındaki oynaklık, yani kurun 

dalgalanması sanayi için önemlidir ve doğrudan gemi maliyetine etki eder49. Nitekim 

tersaneler bunda dikkatli olmalıdır, zira sipariş alınırken düşük olan gemi maliyeti, kur 

dalgalanmasından sonra teslim anında çok yükselebilir. Ancak sektörün ihracat odaklı50 

olması ülkeye döviz girdisi pekala sağlar. Gemi inşa sanayi doğrudan yan sanayisini de 

doğurur. Yukarıda ifade etmiştik, bu sanayi yüksek çarpanlı bir sanayidir. Yalnız bu 

yüksek çarpanın başarı sağlaması ancak yerli yan sanayisi yeterli olan ülkeler 

içindir51.Yoksa her şey ithal edilirse çarpan düşük olur. Ancak gemi inşa sanayi ister 

istemez kendi başına yan sektörünü de doğurur. Hem ekipman anlamında, ama özellikle 

demir çelik sektörüyle yakından ilişkilidir52. Ayrıca, makine imalat sanayi, elektrik-

                                                 
42 Sokolic,s.173. 
43 K.M. Chudasama, Shipbuilding Infrastructure:An Efficiency Analysis of Indian Shipyards, The IUP Journal of 
Infrastructure, Vol.8,N:3,2010,s.7. 
44 Stapford,s.629. 
45 Chudasama,s.7. 
46 Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Raporu,s.1. 
47 An assessment of Maritime Trade and Technology,s.87. 
48 Şentürk,s.72. 
49 Bruce/Garrard,s.14,42 ve 45, Sokolic,s.174 Stapford,s.648. 
50 Sokolic,s.173. 
51 Sokolic,s.173. 
52Tsai,s.42-43(Japonya ve Güney Kore’nin aynı anda  demir/çelik endüstrilerini geliştirip entegrasyonu sağladıkları 
unutulmamalıdır.) 
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elektronik sanayi ve  lastik-plastik sanayi gibi bir çok yan sanayiyi de etkiler53. Yalnız, 

yan sanayi ile entegrasyon sağlanamaz ise gemi inşa sanayi düşüşe geçer54. 

 

       Bu sanayi istihdama önemli katkı yapsa da, işçi ücretleri tersanenin 

rekabetini doğrudan etkiler55. İşçi ücretleri bir tersanenin gemi yapım maliyetinin %40-

50’sini kapsar56. Yalnız sadece tersanenin rekabet gücü için işçi ücretlerinin düşüklüğü 

yetmez, aynı zamanda tesis üretkenliği, teknoloji ve yüksek performans da 

gerekmektedir57. Tersanelerin ekonomisi aslında doğrudan gemi inşası talep ve arzına 

bağlıdır. Gemi inşa talebi navlun ücretleri, 2. el gemi fiyatları, pazar beklentileri, para 

ve sermaye bulunabilirliğine bağlı iken, arz ise; uygun tersanelere, tersane birim başına 

düşen maliyete, kurlara ve üretim sübvansiyonlarına bağlıdır58. Örneğin navlun 

azalırken, 2. el piyasasına ve söküme giden gemi sayısı artarken, navlun yükselirken 

tersi olmaktadır59. 

 

       Genel olarak gemi inşa piyasasını politik durumlar, teknoloji, ekonomik ve 

sosyal faktörler etkiler60. Politik faktör deyince, tersanenin bulunduğu ülkenin bu sanayi 

destekleyip desteklemediği önemlidir. Nitekim bir ülke, siyasal nedenlerden dolayı, 

gemi inşa sanayini desteklemiyorsa o sanayinin o ülkede ayakta kalması mümkün 

değildir61. Devlet desteği USA Kabatoj Kanunu Jones Act gibi iç ve karasular için gemi 

yapımının yalnız USA tersanelerinde yapılmasını zorunlu kılan bir mevzuatla 

olabileceği gibi, araştırma geliştirmeye verilen destek, ihracat kredisi desteği şeklinde 

de olabilir62. Yalnız bu devlet desteğinin boyutu ve şekli önemlidir. Nitekim 

                                                 
53 Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Raporu,s.1. 
54 An assessment of Maritime Trade and Technology,s.87. 
55 Bruce/Garrard,s.12. 
56 Stapford,s.647. 
57 Stapford,s.645.,Bruce/Garrard,s.12,Şentürk,s.87. 
58 Stapford,s.631. 
59 Chudasama,s.9. 
60 Bruce/Garrard,s.41 vd. 
61 Bruce/Garrard,s.41. 
62 Bruce/Garrard,s.37-38. 
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sübvansiyon şeklinde büyük miktarda verilen destek, dünya gemi sanayinde haksız 

rekabete yol açmaktadır63. 

 

      Görüldüğü gibi, gemi inşa ve özelde tersanelerin ekonomisini ve bir 

geminin inşa maliyetini ve rekabeti etkileyen bir çok faktör bulunmakta ve bu faktörler 

hem ayrı olarak ve hem de birlikte incelenmelidir. Konumuz gemi inşa sanayi 

ekonomisi olmadığı için verilen bilgiler sadece genel bir tablo ortaya koymak ve hem 

tersanelerin ve hem de alıcıların müzakere gücünü ve dengesini anlamak içindir. Bu 

durumda aşağıda ayrıntılı incelediğimiz gemi inşa sözleşmesinin hem kurulması ve hem 

de tarafların hak ve borçlarının belirlenmesi, kısaca sözleşmenin hangi taraf lehine veya 

aleyhine olarak doğabilme durumu, işte doğrudan bu bölümde anlattığımız, gemi inşa 

sanayinin, özelde tersanenin ekonomisine ve alıcının ekonomisine(alım gücü) bağlıdır. 

Alıcının ekonomisi ise, doğrudan gemisini finanse edip edemeyeceği ile ilgili olup, bu 

da geminin yüksek maliyeti düşünüldüğünde borçlanma imkanlarının kolay olup, 

olmamasına bağlıdır. Bu ise açıkça genel olarak hem sanayinin ve hem de dünya ve 

özelde bulunduğu ülkenin ekonomisine bağlıdır. 

 

     Gemi inşa sanayinde yeni gemi inşa edildiğini biliyoruz. Pekiyi bu gemiler 

kullanıldıkça ve eskiyince ne olmaktadırlar? İşte bu aşamada gemi sahibinin isteği, 

geminin fiziksel konumu ve deniz ticaretinin mevcut hali birlikte düşünülerek geminin 

tamir mi edileceğine, sökümü yapılacağına veya başka bir gemi çeşidine mi 

dönüşeceğine karar verilir. Her bir işlem ayrı bir sanayi dalının işi olduğu 

unutulmamalıdır. Esasen bu sanayi dallarında farklılıklar pek tabii olsa da benzerlikler 

olduğu ve bazen her bir işlemin aynı tersane içinde dahi yapılabildiği gözden 

kaçmamalıdır64. Bu sanayiler arasındaki hem benzerlik ve hem de faklılıklar mevcuttur. 

 

                                                 
63 Kurt Wilhem, An Agreement on Shipbuilding, OECD Observer,192(1995:Feb./Mar),s.44( Burada bkz;OECD 
içinde Amerikanın başını çektiği bir grup bu durumun engellenmesi için uluslar arası bir anlaşma hazırlamıştır.). 
64Özgür Umut Şentürk, The Interaction Between The Ship Repair, Ship Conversion and Shipbuilding Industries, 
OECD JOURNAL:General Papers,Vol.2010/3,OECD 201,s.16 (Repair, Conversion, Shipbuilding). 
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     Gemi inşa sanayi yeni gemileri imal ederken, gemi söküm sanayi gemi 

pazarında artık alınıp satılamayacak kadar yaşlı gemiler için son başvuru yeridir65. 

Gemi inşa daha çok sermaye isteyen66 ve ağır mühendislik gerektiren bir sanayi iken, 

gemi söküm az maliyet gerektiren bir sanayidir67. Bu nedenle de gemi sanayi gelişmiş 

sanayi ülkelerinde örneğin, Japonya ve Güney Kore vs. bulunurken, gemi söküm işi 

daha az sanayileşmiş Hindistan gibi ülkelerde yoğunlaşır68. Gemi söküm artık gemilerin 

ömürlerini tamamlayıp, geminin parçalara ayrılması ve gemi özelliğini sona erdirmeyi 

amaçladığına göre doğrudan gemiye olan talebi olumlu veya olumsuz olarak etkiler. 

Söküm fazla olursa, gemi olan talep o kadar artar69. Gemi dönüştürme işlemi ise, 

geminin başka bir gemiye dönüştürülmesidir. Örneğin kuru yük gemisi iken, konteyner 

gemiye dönüştürmek gibi.  Bazen bir muhtemel alıcı da yeni bir gemi inşa ettirmek için 

yeterli sermaye yokken, bu alıcı ikinci el gemileri özellikle yapacakları ticarete uygun 

bulamayabilirler ve işte bu aşamada mevcut bir gemiyi kendi isteklerine  ve yapacakları 

ticarete uygun hale getirmek için gemi dönüştürme sanayine başvurabilirler70. Gemi 

dönüştürme, yeni gemi siparişlerinin yoğun olduğu zamanlarda inşa edilen gemilerin 

hemen teslim edilememesi ve gemi dönüştürmenin yeni gemi imalinden daha kısa 

zaman alması dolayısıyla popüler olmuştur71. Gemi inşası daha planlı yapılabilirken, 

gemi dönüştürme içinde çok bilinmeyen olduğu için planlı değildir72. Belirtelim ki, 

gemi dönüştürme sanayi için kullanılacak tersanenin gemi inşanın yapıldığı tersaneden 

çok gemi tamirine yatkın bir tersane olması istenir73. Gemi tamiri ise bozulan gemilerin 

düzeltilmesidir. Gemi tamiri, otomasyon gerektirmeyen, düşük ücretli yerlerde yapılan 

bir sanayi olmakla hem gemi inşa ve hem de gemi dönüştürme sanayinden ayrılır74. 

 

 

                                                 
65 Stapford,s.613. 
66 Şentürk,Repair,Conversion,Shipbuilding, s.16. 
67 Stapford,s.613. 
68 Stapford,s.613. 
69 Bruce/Garrard,s.25. 
70 Curtis,s.267. 
71 Şentürk,Repair,Conversion,Shipbuilding,s.11. 
72 Şentürk,Repair,Conversion,Shipbuilding s.17. 
73 Curtis,s.267. 
74 Şentürk,Repair,Conversion,Shipbuilding s.8. 
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          B.GEMİ 

           

         Gemi inşa sözleşmesinin konusu her nekadar inşa halindeki gemi ve 

geminin inşa edilmesi faaliyeti olsa da, inşa halindeki gemiyi daha iyi anlamak için 

öncelikle gemiye değinmek yararlı olacaktır. 

       

          Tacir, ticari işletme ve mal, kara ticaret hukukunun en esaslı unsurları 

olduğu gibi, gemi; donatanla birlikte deniz ticaret hukukunun en esaslı 

unsurlarıdır75.Deniz ticaret hukukunda gemi, kara ticaret hukukunda ticari işletme gibi 

ticaretin kendi marifetiyle icra edildiği bir vasıta aracıdır76. Denizde tüm taşıma 

gemilerle yapıldığı için, gemi deniz ticaret hukukunun ağırlık merkezini teşkil 

etmektedir77. Öyleki ticari gemiciliğin yaşam pınarı uluslararası ticaret olsa da, tüm 

denizcilik dünyasının sembolü ise gemidir78.Gemi deniz ticaretinin ‘kapital unsuru79’ 

olmakla o kadar önemli bir rol oynar ki, öğretide deniz hukukunun gemiler hakkında 

uygulanan özel bir hukuk düzeni olduğu savunulmaktadır80. Gemi deniz ticaret 

hukukunda sadece önemli iken gemi inşa sözleşmeleri hukuku açısından 

vazgeçilmezdir. Zira gemi inşa sözleşmelerinin konusu inşa edilecek olan gemidir. 

Gemi sözleşme kurulurken yokken, yoktan var edilme yani inşa aşamasında önce yapı 

ve tamamlanınca da gemi olacaktır. Bu nedenlerle geminin tanımı, ticaret kanunumuza 

göre özellikleri ve tabiî ki karşılaştırmalı hukuktaki durumuna değinmek gerekmektedir. 

Geminin hem tanımı ve hem de hukuki nitelendirilmesini yapmak, inşa halindeki 

geminin tanımı ve hukuk açısından neye tekabül ettiğinin belirlenmesinde önem arz 

                                                 
75Adil İzveren, Deniz Ticaret Hukuku,Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi,Yayın no:6,Ankara 1966 , s.36, 
Mertol Can,Deniz Ticaret Hukuku,C.1,İkinci Bası,Ankara 2003, Can,Wüstendorfer’den aldığı tanım ile ‘Kara 
Ticaretinde işletme ne ise, deniz ticaretinde gemi odur’ yaklaşımını kabul ederken(Can,s.15), Sözer,geminin ancak 
bir işletmenin parçası olabileceğini ifade etmektedir,bkz.Bülent Sözer, Gemi,Geminin Mütemüm Cüzü ile Teferruatı 
ve Bunların Finansal Kiralama Sözleşmesi ile Temini Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar,İstanbul 2010(Gemi),s.8. 
76 Turgut Kalpsüz,Deniz Ticaret Hukuku Birinci Cilt Giriş-Gemi,Ankara 1971,s.73. 
77  E. Hirş,Ticaret Hukuku Dersleri,İstanbul 1946,s.753. 
78 Lorenzon/Velasco,s.69. 
79Reyagen Kender/Ergon Çetingil,Deniz Ticareti Hukuku(Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) Temel 
Bilgiler,12.Bası, İstanbul,2010,s.35. 
80Tahir Çağa/Reyagen Kender,Deniz Ticareti Hukuku 1 Giriş Gemi Donatan ve Kaptan,16.Bası,İstanbul 2010,s.44. 
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eder81. Schoenbaum’un82 da isabetli olarak ifade ettiği gibi 3 halde gemi tanımı özellik 

arz eder; 1.Liman,iskele ve çevre sahalarda yapımla ilgili veya liman ve iskele ile 

bağlantılı şeylerde, 2.Tamir ve inşa halindeki gemilerle, seyrüseferden çekilmiş 

gemilerde, 3.Gaz ve petrol çıkarılmasına yarayan platformlarda. İşte bu gibi hallerde 

somut olay konusu olan şey bir gemi midir, yoksa hukuken başka bir şey midir, 

sorusunun cevaplanması olaya uygulanacak olan hukuk kurallarının tespiti için 

elzemdir.  

 

      Gemi, suyun kaldırma kuvveti ile yüzebilen, istenen yönde hareket 

edebilen ve su içinde yolcu ve yük taşımacılığı, yapmaya yarayan çeşitli ebatlarda 

olabilen araca denir83.492284 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun 

md.3/b’ye göre Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde 

kürekten başka aletle yola çıkabilen her aracı ifade etmektedir. Bu açıdan, 4922 sayılı 

kanun açısından ticaret kanunumuzdan farklı olarak küçük-büyük kriteri 

uygulanmamaktadır85. Bu kanunda yer alan tanım 1894 tarihli İngiliz Merchant 

Shipping Act’den alınmıştır86. İngiliz ‘Merchant Shipping Act 1894’den alınmış bu gemi 

tanımı eski ticaret kanunumuz da gemi tarifini yapan 816. Maddenin ilk halinde aynen 

                                                 
81İngiliz hukukunda da gemi tanımının ve hangi araçların gemi sayılacağının belirlenmesi önemlidir Bowtle/Patrick, 
;’Eski zamanlarda gemi tanımı çok önemli olmamakla birlikte petrol ve maden aramaları geliştikçe inşa edilen 
platformların gemi olup olmadığının belirlenmesi önem arz eder….Örneğin uluslar arası sularda seyreden tüm 
gemiler kendi ülke sicillerine kaydedilmek zorunda olup, kendi ülkesine ait kurallar hakkında uygulanır. Oysa gemi 
olmayan yapı hangi ülke sınırları içinde ise o ülkenin menkul mülkiyeti hakkında kurallar uygulanır. Örneğin Birleşik 
Krallık sularında böyle bir yapıya İngiliz veya İskoç hukuku menkul hükümleri uygulanır.’ 
demektedir;bkz.,Bowtle/Patrick McGuinness,The Law of Ship Mortgages,London 2001,s.17-18. 
82 Thomas J. Schoenbaum, Admiralty and Maritime Law,4th ed. 2003,s.36. 
83 Reşat Baykal,Gemiler ve Açık Deniz Yapıları,İstanbul 2011,s.1. 
84 Ayrıca aynı doğrultuda tanımı esas alan mevzuat şu şekildedir;Gemi Adamları Yönetmeliği(31.07.2002 T., 24832 
S.) md.4.9(yalnız burada 4922 sayılı kanundan farklı olarak ‘denizde ve  iç sularda’ denilmiştir, Tehlikeli Eşyanın 
Ticaret gemileri ile Taşınması Hakkındaki Tüzük md.3.1, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü RG. T.29/04/1978  
S.16273) md.3.a ise tekne tanımını yaparken ticaret kanununun gemi tanımından farklı olarak ‘Su üstünde kalkarak 
seyreden ve deniz uçakları dahil, su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılmaya elverişli 
bulunan her türlü deniz aracını içine alır.’ demektedir. Aşağıda da görüleceği üzere ticaret kanunu açısından deniz 
uçakları gemi değildir.Ayrıca bu tüzük deniz yerine su tabirini kullanmıştır. Oysa yeni kanundan farklı olarak eski 
ticaret kanununda deniz tabiri yer almaktaydı.Ayrıca Gemi İnşa Yönetmeliği md.4.ç’ye göre de ‘Gemi: Adı, 
tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi 
ifade eder. 
85 Bu yüzden herhangi bir balıkçı teknesi de bu kanun uygulamasından dolayı ceza alabilir, bkz;Y. 7.CD. T. 
06.06.2002, E:2002/8850, K:2002/8535(Kazancı İçtihat) 
86 Merchant Shipping Act 1894  md(section).742, Merchant Shipping Act 1894’de geçen terimlerin ilgili maddelerde 
aksi belirtilmedikçe ne anlama geleceklerini yazmaktadır. Bu madde de gemi(ship) tanımı ‘Kürekle sürülmeyen,  her 
çeşit tekne’ şeklinde iken, bir üstünde aynı madde de tekne(vessel) tanımı ise ‘Seysüferde kullanılan herhangi bir 
gemi,bot veya tekne biçiminde herhangi bir araç’ şeklinde olup, tekne gemi kavramını da içine alacak şekilde 
düzenlenmişti. (www.legislation.gov.uk) 
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alınmış iken Adliye Encümenince kamu hukukunu ilgilendiren 4922 sayılı Kanun’da 

yer alan tarifin özel hukuk kanunu olan ticaret kanunumuza alınması uygun 

görülmeyerek Alman Federal Mahkemesinin  14.12.1951 tarihli kararındaki87 tanımın 

esas alınması uygun görülmüştür88. Halbuki mehaz kanun olan Alman Ticaret 

Kanunu’nda gemi tarif edilmemiştir89. Bununla birlikte Alman ilim ve içtihat 

sahalarında90 yapılan tanıma göre gemi ‘yüzmeye elverişli,içi oyuk pek küçük 

olmayan(pek önemsiz büyüklükte olmayan) suyun üzerinde veya altında hareketi 

gerektiren ve insan ve eşya taşımaya yarayan’ şeydir.Bizde de eski ticaret 

kanunumuzdan(6762 sayılı) önceki 1929 tarihli deniz ticaret kanununda gemi tarif 

edilmemişti91. Keza İngiliz Merchant Shipping Act 1894, Merchant Shipping Act 1995 

ile ılga edilerek yürürlükten kaldırılmış olup, yeni kanun md.313’de tekne(vessel) ve 

gemi(ship) ayrı ayrı tarif edilmeden sadece gemi tarifi ‘ ‘Seyrüseferde kullanılan 

herhangi bir tekne’ şeklindedir. Bu nedenle de İngiliz Hukukunda bir aracın gemi 

sayılabilmesi için ilk olarak tekne biçiminde olması ve ikinci olarak seyrüseferde 

kullanılması zorunludur-. Amerikan hukukunda ve mahkeme kararlarında ise gemi ‘su 

üstünde taşımaya yarayan yüzen yapılara’denir92. Yine de Amerikan Hukukunda ortak 

ve genel bir tanım yoktur93. Amerikan Hukuku’nda Kongre tarafından sunulan tanıma 

göre gemi; ‘Su üstünde taşıma yapan veya taşıma yapmaya elverişli her çeşit deniz aracı 

veya yapay düzenek’ şeklinde çok geniş bir tanımı mevcuttur(1 U.S.C. 3)94. Amerikan 

                                                 
87 Hansa 1952/NJW. 52(Naklen,Can,s.16,dpn.3,Ayrıca karardan alınan gemi tanımı için bkz,Kapsüz,s.73.),karar ve 
karardaki tanımın esas alınması ile ilgili eleştiriler için ,bkz.Kerim Atamer,Türk Ticareti Kanunu Tasarısına Göre 
Deniz Hukukunda Cebri İcra,İstanbul 2006,s.14-15,Alman ilim ve içtihat sahasında yapılan ve kanunumuza esas 
alınan tanım ikitibas edilirken su terimi yerine deniz terimi tercih edilmiştir, bu konuda bkz,Sami Akıncı, Türk 
Hukukunda Gemi İpoteği,BTHAE,Yayın no:8,Ankara 1958,s.70. 
88Sami Okay,Deniz Ticareti Hukuku 1 Giriş-Gemi Donatan ve Donatma İştiraki Gemi Adamları,İstanbul 
1970,s.78,İsmail Doğanay,Türk Ticaret Kanunu Şerhi,3.Cilt- md.816-1475,4. Bası,İstanbul 2004,s.2469,Bkz. Adliye 
Encümeni Zabıtası,s.345,Aynı görüşte Kalpsüz,s.75. 
89 Rolf Herber,Seehandelsrecht(Systematische Dardestellung,Berlin 1999,s.83, Hans Jürgen Abraham,Das 
Seerecht,Berlin 1974,s.40,İnci Kaner,Deniz Ticareti Hukuku(Giriş-Gemi-Donatan ve Donatma İştiraki-Kaptan),2. 
Bası, İstanbul 2005,s.15,Alman ilim sahasında yapılan gemi tarifleri de eski ticaret kanunumuz md.816’daki tariften 
farklıdır ve hükme esas alınan tarif de alman ilim sahasında aynen kabul edilmemektedir, bkz,Kaner,s.15,dpn.29 ve 
30(bkz,orada yazarlar),Hirş’e göre genel bir tariften ziyade her vakada özel bir tarif gerekir,s.753. 
90 Abraham,s.40,Herber,s.83. 
91 Okay,s.77,Kalpsüz,s.77. 
92 Grant Gilmore,The Law of Admiralty,Brooklyn,1957,s.30,Bkz. Orada dpn.105 mahkeme kararları;(Pleason v. 
Gulfport Shipbuilding Corp, 221 F.2d 621,1955 A.M.C. 794(5th. Cir.1955)). 
93 Schoenbaum,s.36. 
94 Frank L. Maraist/Thomas C. Galligan Jr./Catherine M. Maraist, Cases and Materials on Maritime Law,2nd Ed., 
American Casebook Series,s.37,Schoenbaum,s.36, Örneğin Amerikan Yüksek Mahkemesi yakın tarihli bir kararında 
Kongrenin bu tanımına göre;  Super Scoop adında iki kepçesi su altında hareketli bir platformda, kepçeleri ile 
okyanus tabanından çamur ve kumu alıp, yanındaki dubalara boşaltan, Massachusetts Paralı yolunu Güney Boston ve 
Boston Limanından Logan Havaalanına tünel açmakta kullanılan, kaptanı mürettebatı, seyrüsefer ışıkları, balast 
tankları, mürettebat yemek yeri gibi özelliklerine sahip olup, aynı zamanda ancak kendinin okyanus tabanına dayanak 
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yasalarında bir tanıma da Merchant Marine Act 1920’de rastlanılmakta olup, tanıma 

göre gemi ‘İster denize indirilmiş olsun veya yapım halinde olsun denizde taşımacılık 

için kullanılan veya bu amaçla yapılan her çeşit deniz aracı veya araç’95 şeklindedir96. 

Görüldüğü gibi her iki tanımda İngiliz hukukuna göre daha geniştir.  

 

      Eski ticaret kanunumuzdaki(ETTK) uygulama yeni ticaret kanunumuzda da 

devam ederek, gemi tarif edilmiştir. Yalnız eski ticaret kanunu md.816’da yapılan tarif 

yeni ticaret kanunu97 md.931 ile önemli değişikliğe uğramıştır. Şöyle ki; 

 

     Ticaret kanunumuzda gemi tanımı98 931.99 madde de şu şekilde 

yapılmaktadır; ‘Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği 

bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı 

bulunmasa da, bu Kanun bakımından “gemi” sayılır.’ Oysa eski ticaret kanunumuzun 

gemi tarifini yapan 816. Maddesinde tanım daha farklıydı. ETK md.816/1’e göre gemi; 

Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkânına 

bağlı bulunan ve pek küçük olmayan her türlü tekne "Gemi" sayılır.’  
                                                                                                                                               
noktalarını hareket ettirerek çok limitli şekilde hareket edebilen, ancak uzak yerlere ancak bağlı olduğu romorkörlere 
çekilerek hareket edebilen bir aracı, 1 U.S.C 3 tanımına göre gemi saymıştır. Bkz. Stewart v. Dutra Construction 
Company 543 U.S. 481, 125 S.Ct. 118, 160 L.ed.2d  932( 2005), Maraist/Galligan/Maraist,s.40-49. 
95 Schoenbaum,s.37,orada bkz.dpn.8. 
96 Geminin tanımının yapılması deniz hukukunun çeşitli bölümleri bakımından önem arz etmektedir. Geminin 
varlığının belirlenmesi kurtarma ücreti, denize elverişli olmama halinde sorumluluk ve genel deniz hukukuna göre 
deniz ipoteklerinde önem arz eder; bkz Schoenbaum,s.36.Schoenbaum’un aktardığına göre,Amerikan Hukuku’nda 
gemi tanımının belirlenmesi ve bir aracın gemi olup olmadığının belirlenmesi içinde yer aldığı yasasına göre 
değişebilmektedir.Örneğin çıkacak uyuşmazlığa göre geminin varlığı, Jones Act, the Longshore and Harbor Workers 
Compensation Act, the Limitation of Shipowners Liability Act ve the Outer Continental Shelf Lands Act gibi yasalarca 
ayrışabilir;bkz. bkz Schoenbaum,s.36.  Amerikan Hukuku’nda Amerikan Deniz Hukuku ancak denizle bağlantılı 
olan, gemilerin sevk ve idaresi ve seyrüseferi ile ilgili olmalıdır. Yani bir deniz adamı deniz adamı statüsüne 
başvurabilmesi için, gemi ile bir şekilde bağlantısı bulunmalıdır Bu nedenle bir çok davada deniz hukuku 
hükümlerine başvurmak için, aracın gemi olup olmadığının belirlenmesi büyük önem arz 
etmektedir,bkz.Maraist/Galligan/Maraist,s.37. 
97 Kanun No:6102, Kabul Tarihi:13.01.2011,RG. T.14.02.2011,s.27846. 
98 İngiliz hukukunda geminin ne olduğu veya olmadığı hakkında kesin bir tarif kanunlarda yer almamaktadır. Yalnız 
Merchant Shipping Act 1995 md. 310 da İngiliz Devletine hovercraft araçlarını gemi sayma konusunda ve 311’e 
görede bu kanunun uygulanması bakımından hangi araçların gemi sayılabileceği konusunda emir verme yetkisi 
tanımakta olup, bu incelemede sadece teknik olarak Deniz ve Sahil Güvenliği Teşkilatı tarafından yapılmakta ve 
genel anlamde bir tanım İngiliz ilim ve mahkeme kararlarında yer almamaktadır. Yalnız mahkemeler ayrı ayrı kendi 
davalarına giren araçlar ile ilgili kararlar verebilmekte olup, bununla genel bir ortak tanım yapmak mümkün değildir, 
bkz; Bowtle/Mcguinnes,s.19 ve orada dipnote 76’daki kararlar. 
99 Sözer’e göreTürk Hukuku’nda genel kabul görmüş bir tanım henüz verilmediği gibi 931. Madde hükmünde bir 
mutabakat sağlanacak türde olmadığı gibi hem TTK’nın ve hem de deniz hukuku mevzuatındaki diğer bazı tariflerle 
çelişmektedir,bkz. Sözer,s.69. 
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      Gemi için ilk aranan şart  şeyin bir araç olmasıdır. Bu eski ticaret kanununa 

göre önemli bir ayrılık noktasıdır. Nitekim önceki kanunun gemi için ilk aradığı şart 

‘tekne biçiminde olmasıydı. Tekne ise yüzme özelliği bulunan içi boş hacimli şey 

demektir100 ve insan ve eşya taşınmasına yaraması gerektiğinden,örneğin sal bu nedenle 

gemi değildir101. TTK md.931’e göre ise artık tekne şart kalktı ve ona göre çok daha 

geniş olan ve tekne kavramını da içine alan araç olma şartı getirilmiş olup, artık bir 

şeyin gemi olması için içi boş ve hacimli olma şartı da aranmayacaktır102. Bu nedenle de  

artık petrol-sondaj platformları103 gibi çeşitli araçları104 da diğer şartları taşıyor olması 

şartıyla gemi saymak gerekecektir. Yalnız sal yine de gemi sayılamaz, çünkü pek küçük 

olmama kriterini aşamaz. Gemi tanımında tekne kavramına yer verilmeyerek gemi inşa 

teknolojisindeki gelişmeler tekne şeklinde içi oyuk, hacimli şekilde olmayan araçların 

                                                 
100 Aksi görüşte,Sözer,Gemi,s.21(Yazar, tekne ile anlatılmak istenenin içi oyuk bir cismi ifade ettiği fikrine 
katılmamaktadır.). 
101Çağa/Kender,s.46,Kender/Çetingil,s.35,Kalpsüz,s.76, Can,s.16,Tekil,s.67,Okay,s.78,Doğanay,s.2470. 
102 Sözer,s.75. 
103 Eski kanuna göre bunları gemi saymayan(Çağa/Kender,s.42,dpn.2) yazarlara, karşılık Sözer bunları gemi 
saymaktaydı,(Sözer,Gemi,s.19vd.), Yeni kanun ile petrol platformları ve bunlara benzeyen yapıların gemi sayılması 
konusunda artık şüphe yoktur,Sözer,s.74 ve 91.Yalnız sabit petrol platformları gemi sayılmamalıdır ,Aynı 
görüşte,bkz.Sözer,s.98.Petrol araştırma ve üretim ile ilgili platformların gemi olup olmadığı Amerikan Hukukunda da 
tartışmalıydı. Yalnız Amerikan 5. Temyiz mahkemesinin 1959 tarihli Offshore Co. V. Robinson((266 F.2d 769(5th. 
Cir.1959),(bkz.s.40,dpnt.28)) kararı ile artık bunlarda bir ayrım yapılmaktadır. İlgili karara ve Amerikan 
uygulamasına göre eğer platform su altında kazı yapabilen ve geri çekilebilir ayakları ile okyanus tabanına tutunan 
platformlar, ana karakteristik özelliği olarak bir bölgeden bir bölgeye yedeğe alınarak çekilebildiği için gemi 
sayılmakta olup, diğer yandan devamlı olarak okyanus tabanına sabitlenmiş ise gemi sayılmamaktadır.Bir platformun 
hareketli veya sabit olup olmadığı her olay için ayrı ayrı değerlendirilir. Sabit platformlar okyanus tabanına destek 
ayaklarıyla bağlanır ve normalde hareket ve seyrüsefer yapamaz. O halde eğer bir yere sabitlenmek üzere hareket 
etmeyecek şekilde devamlı olarak sabitlenenler gemi değildir,bkz Schoenbaum,s.40-41,.Belirtelim ki Offshore Co. V. 
Robinson kararında mahkeme  uyuşmazlığı Jones Act yasasına göre incelemiştir.Bir başka Amerikan  Mahkemesi 
kararında ise bu şekil yarı su altında kalabilir kazı vinçleri(petrol-doğalgaz vb. amaçlı olabilir) bir başka yasa olan 
Limitation Act’a göre gemi sayılıp sayılmayacağı ile ilgili sorunda, iş bu yasaya göre bir aracın gemi sayılması için 
1.Araç seyrüsefer amaçlı denizde hareket için yapılmış olmalı,2. Araç sürekli kıyı ve deniz tabanına bağlanmalı, 3. 
Araç deniz tehlikelerine açık olmalıydı. Bu açılardan mahkeme yaptığı incelemede bu aracın şimdiye kadar 15.947 
mil yaparak Portekiz,Afrika kıyılarına kadar gittiğini, yol boyunca deniz tehlikelerine açık olduğunu ve deniz 
tabanına sürekli sabitlenmeyen mobil araç olduğunu tespit ederek, dava konusu aracı bu nedenlerle Limitation Act’a 
göre gemi saymıştır.;bkz.Sedco Inc v. Petroleos Mexicanos Mexican National Oil Co 543 F. Supp. 561, Bu karar için 
bkz. Louis B. Sohn/John E. Noyes, Cases And Materials On The Law Of The Sea,2004,s.142-144. 
104 Örneğin,yüzen havuzlar,mavnalar,şatlar,hovercraftlar(bkz.TTK. md.931,madde gerekçesi). Yalnız hovercraft 
denizde(suda)  bir hava yastığı üzerinde hareket ettiği ve tahsis edildiği amaç suda hareket etmesini gerektirmediği 
için gemi sayılamaması gerekir. Çünkü amacını gerçekleştirmek üzere karada da gidebilmekte olan bu araç amfibik 
araçlara benzer özelliği nedeniyle aynı kategoride sayılarak gemi olarak kabul edilmemelidir. Aynı görüşte 
Çağa/Kender,s.46 ve orada belirtilen yazarlar dpn.2) Sözer’e göre sallar, dubalar,şatlar,platform üzerine oturtulmuş 
vinçler de gemi sayılacaktır;Sözer,s.75.Fikrimizce sal TTK kapsamında pek küçük olduğundan araç tanımı içinde 
sayılamaz. Amerikan Hukuku’na göre kıyıda 0-3 feet derinlikte  faaliyet gösteren bir amfibik araç gemi 
sayılmamıştır,bkz. Strother v. Bren Lynn Corp., 671 F.Supp. 118 (W.D.La.)aff’d, 834 F.2d 1023 (5th Cir. 1987), 
bkz.Maraist/Galligan/Maraist,s.50. 
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de gemi sayılması ihtiyacı doğurduğundan, tekne yerine araç tabirinin kullanılmasının 

isabetli olduğu belirtilmektedir105. 

 

     Gemi için aranan ikinci şart aracın suda hareket etmesini gerektiren bir 

amaca tahsis edilmiş olması ve yüzme özelliğinin bulunmasıdır106. Burada önemli olan 

aracın amacını gerçekleştirmek için suda hareket etmesi gerektiğinin belirlenmesidir107 

ve araç her şeyden önce suyun altında108 veya üstünde yüzme imkanına sahip 

olmalıdır109. Yani aracın denizde hareket olanağının olması yeterli olmayıp, tahsis 

edildiği amacın denizde hareketi gerektirmesi gerekir110. Bu nedenle suda hareket 

etmesini gerektirmeyen bir amaca tahsis edilmiş olan, duba, tombuz ve bunlara 

oturtulmuş iskeleler, sabit otel veya depo olarak kullanılan gemiler111 hukuken gemi 

sayılmazlar.  Çünkü denizde hareket denizde seyrüsefer olarak anlaşılmalıdır112 ve eğer 

bir geminin tahsis edildiği gaye seyrüsefer değilse o tekne yapım itibarı ile bir geminin 

                                                 
105 Reyagen Kender/Ergon Çetingil/Emine Yazıcıoğlu,Deniz Ticaret Hukuku Temel Bilgiler,C.1,İstanbul 2012, 
s.33,Sözer,s.74. 
106 ‘Gemi tanımına göre aracın tahsis edildiği amaç suda hareket etmesi ile gerçekleştirilebilecek bir amaç olması 
gerektiği için ve bu unsurun da aracın yüzme özelliği bulunmasını zorunlu kıldığına göre tanımda ayarıca yüzme 
özelliği bulunmasından söz edilmesinin gereksiz olduğu ifade edilmektedir.’,bkz, Kender/ Çetingil/ Yazıcıoğlu, s.34. 
107 Kalpsüz,s.83,Bkz,aynı yerde;’Tahsis edildikleri amaca uygun olarak kullanılmaları denizde hareket etmeleri 
imkanına bağlı olmayan deniz hamamları,plajların açığına su sporları yapmak ve dinlenmek için konulan deniz evleri 
ve diğer sabit cisimler gemi şeklinde inşa edilmiş olsalar bile gemi sayılmazlar’.Ayrıca bkz. Fehiman Tekil,Deniz 
Hukuku,6.bası,İstanbul 2001,s.70,Çağa/Kender,s 46. Benzer şekilde amaç kriteri Amerikan hukukunda da gemi 
tanımında referans alınmaktadır ve bir şeyin gemi olup olmadığı aracın yapısı şekli, büyüklüğünden ziyade aracın 
hangi amaç için yapıldığına bakılır. Yalnız mahkemeler karar verirken amaç kriteri yanında  aracın taşınır olup 
olmadığına ve taşımaya muktedir olup olmadığına, denizin olağan tehlikelerine dayanıklı olup olmadığına, devamlı 
bu halde olup olmadığına ve yasalardaki tanımlara uyup uymadığına da bakmalıdır, bkz,Schoenbaum,s.37-38. 
108 Denizaltı bir gemidir(bkz,Can,s.18,Okay,s.79,Doğanay,s.2470),Aksi görüşte Sözer,Gemi,s.18(Yazar gerekçe 
olarak denizaltının tekne biçiminde olmadığını bu nedenle de gemi sayılamayacağını ileri sürmektedir.Yeni kanun 
gereği bu tartışmanın önemi kalmadı,zira gemi artık tekne biçiminde olmak zorunda değildir.). 
109 Aydoğan Özmen,Deniz Hukuku 1 Kaynaklar Kişiler Nesneler Ulusal Deniz Alanları,Ankara 2006,s.174-175. 
110 Tekil,s.70. 
111 Tekil,s.70, Çağa Kender,s 46,Can,s.18,Herber,s.84,Örneğin bir İngiliz Mahkeme kararına göre ‘Mülkiyetin nakli 
ile ilgili olarak, direk ve arması sökülmüş ve yalnız kömür deposu olarak kullanılan bir yelkenli gemi, hukuken gemi 
sayılmamıştır(The European and Australian Royal Mail Co. Ltd. v. The Peninsular Oriental Steam Navigation Co. 
1886, 14 LT. 704), Çeşitli İngiliz Mahkeme kararlarında mavna gemi sayılmıştır(The Harlow 1922,p.175 ve The 
Champion 1934,p.1),keza duba vinci gemi sayılmamıştır(Merchants Marine Insurance V. North of England P. I. 
Assoc. 1926 26 LI.L.Rep. 201),kararlar için bkz.;. Bowtle/Mcguinnes,s.19 ve orada dipnote 76, Amerikan Hukukunda 
da gemi tamir havuzları da gemi ve diğer araçların tamirine yarayan ve bunlar yapılırken az çok karaya sabitli 
olduğundan gemi kabul edilmemekle birlikte son zamanlarda yedeğe alınarak çekilebilen türleri yapılmakta olup, 
bunlar gemi sayılabilir,bkz. Schoenbaum,s.38.Örneğin bu şekilde hareketli bir gemi tamir havuzu alacaklının  gemi 
ipoteği koyma isteğini mahkeme kabul etmiş ve ilgili araç Sahil Güvenlik siciline gemi olarak kaydedilmiştir,bkz, In 
re Derecktor Rhode Island,Inc., 150 B.R. 296 (Bkrtcy.D.R.I.1993)Maraist/Galligan/Maraist,s.50.Alman Hukukunda 
gemi tamir havuzları gemi sayılmaz,Herber,s.84. 
112 Can,s.18. 



 
 

22

bütün özelliklerini taşısa bile yine de hukuki anlamda gemi değildir113.Diğer bir 

anlatımla, denizde hareket etme imkanı, aracın yüzme kabiliyetinin olması demektir114. 

Eski kanuna göre geminin kendi kendine hareket kabiliyeti olması zorunlu olmadığı 

gibi115, hareketin kaynağı da önemli değildir116. Yeni kanun yeni gemi tanımı ile 

‘kendiliğinden hareket etmesi imkanı bulunmasa da’ diyerek, kendi kendine hareket 

imkanına sahip bulunmasına gerek olmadığına karar vermiştir117. 

 

      Yüzer vinçler  eski kanun döneminde Okay’a ve Sözer’e göre gemi 

değilken, Kender/Çetingil’e göre gemi sayılırdı118. İstanbul 3. Ticaret Mahkemesinin bir 

kararına119 göre gemi sayılan yüzer havuzlar tahsis edildikleri amaç denizde hareketi 

gerektirmediğinden bir Yargıtay ve Danıştay kararına120 ve öğretinin çoğunluğuna121 

göre haklı olarak gemi sayılmamaktaydı. Oysa yeni tanım gereği artık yüzer vinç ve 

yüzer havuzlarda gemi sayılacaktır122.  

 

      Abraham’a göre hareketin kendi içersinde vaki olduğu ortamın münhasıran 

deniz sathı ve altı olmalıdır123. Bu nedenle suyun sadece arasıra bir hareket ortamı 

olarak kullanılması suda hareket edebilen bir araca gemi vasfının verilmesi için yeterli 

değildir124. Dolayısıyla, esas özelliği uçmak olan ve arasıra hareket ortamı olarak denizi 

                                                 
113 Tekil,s.75. 
114 Kaner,s.14. 
115 Kalpsüz,s.82,Doğanay,s.2471.. 
116 Can,s.12. 
117 Sözer,s.98-99. 
118Okay,s.83(Çünkü yüzer vinçler tahsis edildiği amaç denizde hareketi gerektirmez), Sözer, Gemi, s.17, 
Kender/Çetingil, s.35, Tekil’e göre karaya devamlı sabitlenmiş yüzer vinç gemi değildir,Tekil,s.70, Can’a göre ise 
sadece belli noktalar arasında yüzen vinçler gemi değildir,Can,s.18. 
119 İstanbul 3.Ticaret Mahkemesi T.10.07.1981, E:1981/273,K: 1981/329(Karar için bkz; Gündüz Aybay,Deniz 
Ticaret Hukuku ile ilgili Yargıtay Kararları,İstanbul 2000,s.31 vd.). 
120Danıştay 4. Daire,T.27.03.2008, E:2007/4049,K:2008/1176(Kazancı İçtihat),Y. Tic.D. T. 20.03.1968, 
E:1968/4998,K:1968/1296,karar için bkz.;Erdoğan Moroğlu/Abuzer Kendigelen,Notlu İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu 
ve İlgili Mevzuat,8.Bası,İstanbul 2004,s.733. 
121 Çağa/Kender,s.47dpn.2,Tekil,s.74,Okay,s.83,Sözer,Gemi,s.17. 
122 Sözer,s.74. 
123 Abraham,s.41. 
124 Kalpsüz,s.80, Abraham,s.42. 
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kullanan deniz uçakları gemi değildir125.  Geminin tahsis edildiği gayenin taşıma olması 

da zorunlu değildir126. 

 

      Aracın pek küçük olmaması gemi sayılması için şarttır. Yalnız kanun pek 

küçük olmama ile ilgili bir ölçü vermemektedir. Pek küçük olmama kriterinin 

belirlenmesinde Kalpsüz’e ve İzveren’e göre deniz nakliyatı ve ticareti ile ilgili 

çevrelerin mütalaasına müracaat edilmelidir127. Okay ve Doğanay’a göre ise takdiri 

hakime bırakmak gerekmektedir128. Öğretide bu kriteri belirlemek için geminin ‘normal 

deniz yolculuğunun risklerini sağlayan ve böyle bir yolculuğu selametle başarabilecek 

teçhizat ve personeli mevcut olan129, deniz tehlikelerine karşı koyabilecek130, denizin 

mutad fırtına ve muhtevasına karşı koyabilecek ve mevsimine göre mutad şartlarda 

yapılacak deniz yolculuğunu başarabilecek büyüklükte olması131’gerektiği şeklinde 

takdiri ölçüler koyulmaktadır. İzveren ise bu açıklamalardan farklı olarak pek küçük 

olmama kriterini, vasıtanın denize ve yüke elverişli bulunup bulunmaması ile ilgilidir 

demektedir132. İzveren pek küçük olmamanın belirlenmesi ile ilgili verdiği ölçünün 

Türk Ticaret Kanunu’na uygun olmadığı kanaatindeyiz. Zira yola ve denize elverişlilik 

ile ilgili olan 932. madde dikkatle incelendiğinde, zaten bu kriterin(yola ve denize(suya) 

                                                 
125 Okay,s.83,Can,s.18,Çağa/Kender,s.47,Tekil,s.68,Aksi görüşte Hirş,s.755(deniz uçaklarının gemi olduğunu ileri 
sürmektedir.),İngiliz mahkeme kararına göre de deniz uçağı gemi değildir,(Watson v. RCA Victor Inc. 1934 50 
LI.L.Rep.77)bkz, Bowtle/Mcguinnes,s.19 ve orada dipn. 76, Amerikan mahkeme kararlarına göre uçaklar genel 
olarak gemi sayılmazlarsa da(Noakes v. Imperial Airways 29 F.Supp. 412 1939 A.M.C. 1048 (S.D.N.Y.1939) ,deniz 
uçakları denizde iken Uluslar arası Seyrüsefer Kurallarına tabidir,Bununla beraber bir mahkeme denizden çıkarılan 
bir deniz uçağını denizde kurtarma hukuku açısından gemi saymıştır(Seaplane Base v. The Batory,215 F.2d 228,1954 
A.M.C. 1789(2d. Cir.1954)), Amerikan Hukukuna göre de deniz uçaklarının amacı denizde seyrüsefer yapmak 
olmadığı için gemi sayılmaz,bkz. Schoenbaum,s.37, Kıyı ile offshore arasında işçileri taşıyan uçak gemi 
sayılmaz,bkz. Barger v. Petroleum Helicopters Inc., 692 F.2d 337 (5th Cir. 1982), karar için 
bkz.Maraist/Galligan/Maraist,s.50.Alman Hukukuna göre de uçaklar ve amfibikler arasıra denizde olduğu için 
devamlılık olmadığı için gemi sayılmazlar,bkz. Abraham,s.42,Herber,s.84. 
126 Okay,s.84(Bu nedenle de kurtarma, balıkçı,yangın söndürme ve buz kırma gibi gayelere de tahsis edilmiş olabilir, 
önemli olan amacını gerçekleştirmesinin suda hareket etmesini zorunlu kılmasıdır). 
127 Kalpsüz,s.77,İzveren,s.37,Aynı görüşte; Akıncı,s.71,Aynı yönde; Abraham,s.40. 
128 Doğanay,s.2471,Okay,s.79. 
129 Kalpsüz,s.77, 
130 Can,s.17,Tekil,s.68. 
131 Doğanay,s.2471,Okay,s.79 
132 İzveren,s.37. 
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elverişlilik) gemi olduğu kabul edilmiş olan araçlar için getirildiği açık olup, bu kriter 

gemi sayılıp sayılmama ile ilgili değildir133. 

 

      Yalnız pek küçük olmama ile ilgili öğretinin verdiği yukarıda sayılan 

kriterlere artık başvurulamayacağı kanaatindeyiz. Zira kanun açıkça artık deniz yerine 

su terimini kullanarak hem deniz ve hem de iç suları aynı maddeye almıştır. Bu nedenle 

de denizin olağan tehlikeleri, fırtınaları, mevsimsel değişiklikleri ile iç sular olan göller 

ve nehirlerin birbirinden oldukça farklı olup134, artık bu kriter yerine her olay için ayrı 

ayrı hakimin takdirine ve varsa o yerde başta deniz ticaret odaları veya ticaret 

odalarının(varsa iç su taşımaları ile ilgili bölümleri ve iç su taşıma birliklerinin) 

görüşleri alınarak belirlenmelidir.   

 

       Kanunumuzda eski kanundan farklı olarak deniz yerine su terimin 

kullanılmasının diğer bir önemli sonucu da artık iç su taşımalarında da deniz ticaret 

kitabının taşıma ile ilgili kurallarının uygulanacak olmasıdır135. Oysa eski ticaret 

kanunumuza göre iç sularda taşıma işlerine kara ticareti taşıma kuralları(ETK 

md.762vd.) uygulanmaktaydı136. 

 

      Yukarıda sayılan bu niteliklerin geçici kaybı gemi niteliğini etkilemez137. 

Örneğin, aslında suda hareket edebilmek imkanına haiz olup, hareketi gerektiren bir 

                                                 
133 İzverenin bu görüşüne ayrıntılı eleştiri için bkz,Pınar Akan,Deniz Hukukunda Geminin Enkaz Haline Gelmesinin 
Hukuki Niteliği ve Sonuçları,İstanbul 2005,s.8. 
134 Aynı yönde bkz,Özmen,s.176. 
135 Bkz,madde gerekçesi(md.931), bu nedenle artık iç su ve deniz ayrımının yapılmasının önemi kalmamıştır., bkz 
Kender/ Çetingil/ Yazıcıoğlu,s.34, gerekçede yer alan ‘iç sularda yapılan taşımaların, kara taşımaları yerine deniz 
taşımalarına ilişkin hükümlerine tabi tutulmasına duyulan..gereksinim’ olarak açıklanan gerekçe öğretide 
eleştirilmektedir., Kender/ Çetingil/ Yazıcıoğlu,s.33,dpn1. 
136 Okay,s.85,Kalpsüz,s.79(Eski kanun zamanında bile iç su taşımalarında kara ticaretine başvurulmak zorunda 
kalınması eleştirilmekteydi,bkz.,Kalpsüz,s.79),Tekil,s.68. 
137 Çağa/Kender,s.46,Kender/Çetingil,s.35,Oysa Amerikan Hukukuna göre, gemiler gemi olma vasıflarını eğer 
taşımadan çekilirlerse bu ister geçici ister sürekli olsun, gemi olma vasıflarını kaybederler.Yani Amerikan Hukuku 
gemi olma vasfının kaybında taşıma işinin yapılıp yapılmadığına bakar. Örn. Wixom v. Boland Marine and 
Manufacturing Co.,Inc. 614 F.2d 956 (5th Cir. 1980) kararında mahkeme, tamir halindeki gemide tamir sırasınd 
yaralanan bir kişinin Jones Act yasasına göre deniz adamı olarak kabulünü, tamir halindeki geminin tamir dolayısıyla 
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gayeye tahsis edildikleri halde, geçici olarak otel, misafirhane veya depo olarak 

kullanılan araçlar gemi olma vasfını kaybetmezler138. Bu nedenle tamamen tersi olarak, 

gemi tamir kabul etmez hale gelir139, özellikle parçalanması, kurtarılamayacak şekilde 

batması140, yangın nedeniyle tamamen ortadan kalkması veya denizde seyrüseferden 

başka bir amaca devamlı olarak tahsis edilmesi hallerinde hukuken gemi olmaktan 

çıkar141.  

 

     C.İNŞA HALİNDEKİ GEMİ 

 

     Gemi inşa sözleşmesinin konusu inşa edilip tamamlandığında gemi olacak 

yapı ve yapının inşa edilerek gemi haline getirilmesi faaliyetidir.Bu yapıya inşa 

halindeki gemi denmektedir. Gemi inşası ticaret kanununda düzenlenmediği142 gibi 

borçlar kanununda da ayrı bir sözleşme türü olarak düzenlenmemiştir. Bununla birlikte 

fikrimizce zaten gemi inşa sözleşmesinin kanunlarda ayrıca yer alması da 

gerekmemektedir. Yukarıda ayrıntılı incelediğimiz gemi tanımı ve özellikleri ticaret 

kanunumuzda ve öğretide kabul edilen ölçülere göredir. O halde yine ticaret 

kanunundaki gemi tanımı ve özellikleri dikkate alındığında inşa halinde olan bir 

teknenin veya aracın gemi vasfında olmayacağı143 açıktır. İnşa halindeki gemi hukuken 

gemi değil, yapıdır144. İnşa halindeki gemi, tamamlandığı takdirde gemi vasfına haiz 

olacak yapı demektir145. Yani yapı kızakta bulunduğu sürece hukuken gemi değildir146. 

Pekiyi gemi suya indirildiği andan itibaren mi yoksa sadece inşaatının tamamlanması ile 

mi gemi vasfını kazanır? Bu konuda öğretide farklı fikirler bulunmaktadır. Kalpsüz’e 

göre inşa halindeki geminin bilfiil hizmete girmiş olması aranmasa da, genel olarak 
                                                                                                                                               
taşıma işinde olmamasını gerekçe göstererek reddetmiş, tamir olunan gemiyi Jones Act’a göre gemi saymamıştır, 
Maraist/Galligan/Maraist,s.38. 
138 Kalpsüz,s.82. 
139 Tamire değmez gemi, gemi vasfını korur,Çağa/Kender,s.46. 
140 Kurtarma imkanı oldukça gemidir, Çağa/Kender,s.46. 
141 Tekil,s.69,Geminin hareketi gerektirmeyen bir gayeye devamlı olarak tahsisi gemi vasfını kaybettirir, bkz, 
Okay,s.89. 
142 Kender/Çetingil,s.60. 
143 Kaplsüz,s.84. 
144 Can,s.19. 
145 Akıncı,s.194. 
146 Çağa/Kender,s.104. 
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denize indirilmiş olması gerekmektedir147. Can’a göre ise inşa işi bitmiş olmasına 

rağmen denize indirilmemiş olanlar gemi iken, inşa işi bitmeden denize indirilmiş 

olanlar gemi değildir148.  

 

       Alman hukukunda ise iki farklı görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre 

geminin inşaatının belli kısımları tamamlanmasa da denize indirilmesi onun gemi 

vasfını kazanmasına yeter149. Diğer görüşe göre ise, gemi denize indirildiği andan 

itibaren değil, ancak inşası kesin olarak tamamlandıktan sonra gemi vasfını kazandığı 

kabul edilmelidir150. Amerikan Hukuku’nda geleneksel anlayış, inşa halindeki gemi 

ancak suya indirilince gemi sayılır olsa da151, mahkeme kararlarına göre taşıma işinde 

kullanılabilme yeterliliği kazandığında gemi sayılacağına152, hatta daha inşaatı devam 

ederken ve deniz testine çıkmamışken bile taşıma yapabilecek niteliğe var ise gemi 

sayılacağına hükmedildiği kararlara da153 rastlanılmaktadır. Çin hukukuna göre iki 

görüş bulunmaktadır154. İlk görüşe göre bir yapı hukuken gemi vasfına inşaatı 

tamamlanınca ulaşabilirken, diğer görüşe göre ise ancak Çin Deniz Güvenlik 

Kurumu(MSA) siciline kayıt olunca hukuken gemi olur.  

 

      Türk Hukuku’na göre en doğru çözüm, geminin suya indirilip indirilmediği 

kriterinin esas alınması olmamalıdır. Burada gemi vasfını kazanma anı geminin 

inşasının kesin olarak bitirildiği andır. Nitekim TTK md.990’a göre geminin 
                                                 
147 Kalpsüz,s.84,benzer şekilde Tekil’e göre de ‘Denizde hareket olanağı koşulu sebebiyle inşa halinde(henüz 
kızakta) olan tekneler gemi kavramı dışında ise de, bunlar inşa edildikten sonra denize indirilir ve seyrüsefere hazır 
halde bulunursa o zaman gemi niteliğini kazanır’,s.69,Aynı görüşte bkz,İzveren,s.37, (Amerika)Mersey nehrinde 
henüz yapım halinde olan bir gemi başka bir gemi ile çarpışmış ve geminin sicile kayıtlı olmaması nedeniyle sınırlı 
amaçlar dahilinde gemi sayılmamıştır,The Andalusian Upcerne 1912,p.160,bkz.; Bowtle/Mcguinnes,s.19 ve orada 
dipn. 76. 
148 Can,s.19. 
149 Tartışmalar hakkında bilgi için bkz,Abraham,s.43,Wüstendorfer,H, Das Seeschifffahrtsrecht, in Handbuch das 
gesemten Handelsrechts,herausgegeben von V. Ehrenberg,Bd VII, Abt 2, s.79 (Aktaran, Kalpsüz, s.84, 
dpn.34),Ayrıca bu konuda bkz,Akıncı,s.71,dpn16. 
150 Tartışmalar hakkında bilgi için bkz,Abraham,s.43,Schlegelberger-Liesecke,Seehandelsrevht, Berlin Frankfurt am 
Main 1959,s.6, Schaps-Abraham, Das Deutsche Seerecht, Kommentar und Materialsammlung, Bd. I, 3.Aufl, Berlin 
1959,s.230,Wagner-Papenheim, Handbuch des Seerechts, Schuldverhaeltnisse des Seerechts, Bd. II, Leipzig 1906,s.5 
(aktaran, Kalpsüz, s.85, dpn.36) Ayrıca bkz,Akıncı,s.71. 
151 Maraist/Galligan/Maraist,s.38. 
152 Hall v. Hvide Hull No.3, 746 F.2d 294 (5th Cir.1984), Maraist/Galligan/Maraist,s.38. 
153 Lundy v. Litton Systems Inc.,624 F.2d 590 (5th Cir.1980) ,Maraist/Galligan/Maraist,s.38. 
154 Lin,s.6. 
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tamamlandığı bildirilmek zorunda olup, bildirilmesi ile artık gemi siciline kayıt yapılır 

ki, gemi tamamlanmış ise artık yapı siciline herhangi bir kayıt yapılamaz. O halde 

kanunda gemi vasfını kazanma anını geminin tamamlandığı an olarak esas alıyor. Pek 

tabi tamamlanmadan kasıt kesin tamamlanma olup, bu nedenle de motoru veya dümeni 

takılmadan suya indirilen gemi henüz tamamlanmadığı için gemi siciline 

kaydolunamaz, halen yapı sicilinde kalır ve yapı sayılır. 

 

     D.GEMİNİN VE İNŞA HALİNDEKİ GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

      Geminin ve inşa halindeki geminin hukuki niteliğinin taşınmaz mı yoksa 

taşınır mı olduğu, onların konu edildiği sözleşmelere uygulanacak olan hükümler 

açısından önemi açıktır155. Örneğin mülkiyetin geçişi, ipotek, kira gibi konularda taşınır 

ve taşınmazlara uygulanan hükümler hem genel kanun olan medeni ve borçlar 

kanunlarında farklı olup ve hemde onlara göre özel konumda olan ticaret kanunda 

faklıdır. O halde konumuz açısından da hem geminin hemde yapı halindeki geminin 

hukuki niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Geminin hukuki nitelendirilmesine 

hazırlık olmak üzere geminin her şeyden önce eşya olması nedeniyle eşya hukukundan 

yola çıkan bir hukuki nitelendirilmesinin yapılması daha isabetli olmaktadır. 

 

      Hukuki anlamda eşya; üzerinde bireysel hakkaniyet sağlanabilecek, 

ekonomik bir değer taşıyan kişi ve hayvanlar dışındaki cismani varlıklardır156. En üst 

kavram ‘şey’ sonra ‘mal’ ve en sonra en dar anlamda, sadece maddi malları göstermesi 

bakımından eşya gelmektedir157. O halde gemiler sırayla ‘şey’, ‘mal’ ve son olarak da 

‘maddi mallar’dır. Maddi mallar özlerinde bir bozulma meydana gelmeden, 

                                                 
155 Wieland’ın isabetli ifade ettiği gibi ‘Menkul şeyler ile gayrimenkul şeyler arasındaki zıddiyet, ayni hakların tasnif 
ve muhteva itibarıyla ile çok önemli olup, kanunun bir çok kısmında gayrimenküller üzerindeki ayni haklar ile 
menkuller üzerindeki ayni haklar ayrı ayrı konulara tabi  tutulmuşlardır.’,C. Wieland,Kanunu Medeni de Ayni 
Haklar,(İ Hakkı Karafaki Tercümesi),Ankara 1946,s.15. 
156 M.Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay-Özdemir,Eşya Hukuku,İstanbul,2009,s.6. 
157 Jale Akipek/Turgut Akıntürk,Eşya Hukuku,İstanbul 2009,s.26. 
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bulundukları yer itibarıyla değiştirilip değiştirilememelerine göre, bir yerden başka bir 

yere taşınıp taşınmamalarına göre taşınır ve taşınmaz olarak ikiye ayrılır158. Özünde 

herhangi bir değişiklik meydana gelmeden, otomobil gibi ‘özgücüyle’ veya bisiklet gibi 

‘başkasının gücüyle’ taşınabilen menkul(mobil) eşya taşınır iken, başkasının gücü veya 

özgücüyle taşınamayan  gayrimenkul(immobil) eşya taşınmaz eşya sayılır159. 

Dolayısıyla taşınır eşya, toprağa bağlı olmayan ve özüne zarar vermeksizin bir yerden 

başka bir yere taşınabilen maddi maldır160. Oysa taşınmaz eşya, genellikle yerinde sabit 

olan, bir yerden başka bir yere içeriğinde bir değişiklik olmadan götürülemeyen maddi 

mallardır161 ve nelerin taşınmaz olduğu eşya hukuku bakımından TMK md.704 ve 

998’de sınırlı olarak sayılmış olup, bu sayılanlar haricindekiler Medeni Kanun 

yönünden taşınmaz değildirler162. Bu sayılanlar içinde gemi bulunmamaktadır. O halde 

kesin olarak denilebilir ki, Medeni Kanun gereği gemi taşınmaz mülkiyetine konu teşkil 

etmez163. Zira TMK nelerin gayrimenkul mülkiyetine konu olabileceklerini 

sınırlandırmıştır164.Yalnız belirtelim ki hukuk düzeninde taşınır ve taşınmaz ayrımı hem 

doğal ve hem de hukuki bir ayrımdır165. Hukuk düzeni nelerin taşınır nelerin taşınmaz 

olduğunu, doğal mahiyetlerinden ziyade ekonomik zorunlulukları hesaba katarak, 

ekonominin ve iş ilişkilerinin gereğine uygun olarak belirler166. İşte yapılan doğal ayrım 

dışında ekonomik nedenlerle yapılan yapay ayrım aslında hukuki bir ayrım olup, doğal 

nitelikleri itibarı ile taşınır olan bazı eşyalara bazı hallerde taşınmaz niteliği 

verebilirken, bunun tersi de söz konusu olabilmektedir. 

 

        Hukuk düzeninin, bazı eşyaların ekonomik önemi dolayısıyla doğal 

özelliklerinden farklı bir rejime tabi tuttuğu görülmektedir. Arada kalanlar167 olarak 

                                                 
158 Kemal Gürsoy/Fikret Eren/Erol Cansel,Türk Eşya Hukuku ,Gözden Geçirilmiş 2. Baskı,Ankara 1984,s.685. 
159 Hüseyin Hatemi/Rona Serozan/Abdülkadir Arpacı,Eşya Hukuku,İstanbul 1991,s.303-304. 
160 Mustafa Reşit Karahasan,Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku  Öğreti Yargıtay Kararları İlgili Mevzuat, C.1, 
İstanbul 2007,s.1443. 
161 Akipek/Akıntürk,s.32. 
162 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.293, Akipek/Akıntürk,s.455,Suat Bertan,Ayni Haklar ,Medeni Kanunun 618-
764üncü Maddelerinin Şerhi(Bu maddelerle ilgili Kanunlar ve eski Hükümler),Ankara 1976,s.460, Mazhar Nedim 
Göknil, Deniz Ticareti Hukuku,3. Baskı,İstanbul 1946,s.33. 
163 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.293 
164 Bertan,s.460. 
165 Akipek/Akıntürk,s.32. 
166 Akipek/Akıntürk,s.32. 
167 Hatemi/Serozan/Arpacı,s.305, 
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nitelendirilebilecek olan, hukukumuzda yalnız uçaklar, gemiler ve kara taşıtları 

hakkında özel ve karmaşık bir hukuki rejim kabul edilmiştir168. Yerinde sabit olmayan 

bir mal olarak169 gemi TMK 704 içeriğine girmeyerek, Medeni Kanun’a göre taşınmaz 

sayılamazken170, ekonomik gerekçelerle TTK anlamında taşınmaz benzeri bir rejime 

tabi tutulabilmekte171 ve İİK172 anlamında bazı hallerde taşınmaza ilişkin hükümleri 

uygulanabilmektedir. Yalnız bir kanun gereği geminin taşınır hukuku rejiminden 

farklılaştırılmış olması sadece o kanunun ilgili hükümlerinin uygulanması ile sınırlı 

olup, gemiler sahip oldukları büyük hareket kabiliyeti dolayısıyla taşınır olan 

eşyalardır173. Ancak Medeni Kanun gereği taşınır olan ve taşınır mülkiyetine konu 

olması gereken gemiler hakkında bazı ekonomik gerekçelerle TTK’nın uygulanması 

bakımından taşınmaz mülkiyetine benzer bir rejim öngörülmüştür174. 

 

    Sadece sicile kayıtlı olan gemiler bakımından taşınmaz mülkiyetine benzer 

bir rejim öngörülmüş olması gemilerin Ticaret Kanunu açısından da taşınır olduğu 

gerçeğini değiştirmez175. Nitekim TTK md.936176 sicile kayıtlı olup olmadıklarına 

                                                 
168 Hatemi/Serozan/Arpacı,s.53. 
169 Gemi hareket kabiliyetine haiz bir vasıta olarak mahiyeti icabı taşınırdır;İzveren,s.37. 
170 İngiliz Hukukuna göre de gemi menkul(chattel) maldır,bkz.Bowtle/McGuinnes,s.5, ayrıca (Behnke v. Bede 
Shipping Company, Limited, 1927 1 K.B. 669,p.659)kararına göre; ‘Gemi şüphesiz menkul mal olup, Britanya 
gemileri de menkul maldır ve sicile kayıt ve mülkiyetin geçişi yönünden Merchant Shipping Act’e bağlıdır’ 
171 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.293 Hatemi/Serozan/Arpacı,s.305, Akipek/Akıntürk,s.32. 
172İcra İflas Kanunu md.153/a, 2. fıkra. 
173 Akipek/Akıntürk,s.455. 
174Karahasan,s.1444,Bunun nedeni gemilerin büyük ekonomik değer taşımasıdır,Sözer, Gemi, s.10, 
Çağa/Kender,s.54,Göknil’e göre ‘İşte kanunda gemi kah menkullere, kah da gayrimenkullere benzetilmiş olması 
dolayısıyla Deniz Ticaret Kanunu(6102 sayılı Eski Ticaret Kanunu(ETK)’dan önce yürürlükte olan)’nun mevzuunu 
teşkil eden bilumum hukuki münasabetlerede gemi nevi kendine münhasır(sui generis)’dır.’ ;bkz.Göknil,s.33. 
175 Sözer,Gemi,s.9. 
176 TTK md.936 madde gerekçesinde İİK md.23’ün yanlış yorumunun , tüm gemilerin İİK bakımından uygulamada 
taşınmaz sayılması eğilimine yol açtığı ileri sürülerek, tüm gemilerin sicile kayıtlı olsun,olmasın, taşınır sayıldığını 
ve tereddütleri gidermek için getirildiğini belirtmiştir. Bu hükmün uygulanmasını sağlamak üzere, 6103 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun md.41.2/a ile İİK 23. Madde değiştirilerek 
‘Açıkça öngörülen istisnalar dışında, bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler 
hakkında bu Kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu Kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler, 
Türk Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne tâbidir.” hükmü İİK md.23’e getirilmiştir.Oysa 2004 yılından 
önce Yargıtay da herhalde gemileri taşınmaz olarak görmemektedi ve ‘Türk Gemi Siciline kayıtlı görünmeyen 
gemilere ilişkin olarak mülkiyet vs. ayni haklar yönünden Medeni Kanunun menkullere ilişkin hükümleri 
uygulanır.Türk Gemi Siciline kayıtlı görünmeyen gemiye ilişkin verilen rehin hakkı menkul hükmünde sayılmak 
zorunda bulunduğundan icra takibi için kararın kesinleşmesi gerekmez. (Y.12. HD. 07.07.1997 T., 
E:1997/7459,K:1997/8062(Kazancı İçtihat))’ demekteydi. Ayrıca bkz, Y. 12. HD. 08.07.1997 T., 
E:1997/7634,K:1997/8154: ‘Yabancı bandrollu gemiler, başka bir ülkede gemi siciline kayıtlı olsalar bile, İİK 23.4 
uyarınca taşınır hükmündedir.’(Talih Uyar,Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi,Genişletilmiş 
2.bası,C.2.,s.2633-2634) , Yine bir Yargıtay kararına göre. ‘Taşınmaz tabiri, gemi siciline kayıtlı olan gemileri de 
kapsar. Bu hüküm Türk Gemi Siciline kayıtlı olan gemiler hakkında uygulanır.’ bkz Y. 12. HD. 27.01.2009 T., 
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bakılmaksızın bütün gemilerin hem ticaret kanunu ve hem de diğer kanunların 

uygulanmasında taşınır eşya sayılacağını açıkça ifade etmiştir. Ticaret kanunumuz 

gemileri taşınır olarak kabul etse de hangi hallerde taşınmazlarla ilgili hükümlerin 

gemiler hangilerinin uygulanacağını TTK md 937’de göstermiştir. TTK md.937’ye 

göre, İcra ve İflas Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümlerine tabi olacağı açıkça 

bildirilen gemiler hakkındaki md. 936 uygulanmayacağı için, İİK uygulaması alanına 

giren gemiler o uygulama yönünden taşınmaz sayılacaktır. Örneğin TTK md.1383 

uygulaması bakımından gemi taşınmaz hükümlerine tabi tutulacağı gibi, TMK 

429/2,444,523 ve 635 uygulamasına göre de taşınmaz hükümlerine tabi tutulmaktadır.  

 

    Sonuç olarak bu istisnai hükümler haricinde sicile kayıtlı olsalar bile gemiler 

taşınır sayılmaktadır177. Ancak bu vardığımız sonuçda iki husus birbirinden ayrılmalıdır. 

Gemiler md.936 gereği taşınır iken, 937’de gösterilen istisnalar gereği taşınmaz 

hükümlerine tabi iken, gemi üzerindeki rehin ve intifa gibi ayni hakların uygulanması 

bakımından ise taşınmaz benzeri bir rejim TTK tarafından uygulanmakta olup, bu ayni 

hakların uygulanması bakımında esas alınacak rejim taşınırlara tabi bir rejim olmayıp, 

TTK’ya has özel bir rejimdir. Bir diğer ifadeyle, sicile kayıtlı olsun olmasın tüm 

gemileri taşınır saymakla beraber, karşılaşılan her mesele ayrı ayrı ele alınıp, TTK’nın 

gemi üzerindeki ayni haklara ilişkin hükümleri de göz önüne alınmalıdır178. İnşa 

halindeki gemiler ise ister sicile tescil edilmiş olsun isterse olmasın taşınır kabul 

edilmekte olup, taşınır mülkiyetine tabidir179. Yalnız TTK md. 937/2 uyarınca TMK 

                                                                                                                                               
E:2008/21383, K:2009/2239(Kazanci İçtihat). Yürülükteki TTK md. 1383 ile ayrıca bir sicile kayıtlı olan Türk ve 
Yabancı gemileri İcra ve İflas kanunun taşınmazların satışına ilişkin hükümlerine tabi kılmıştır.Ayrıca 6103 sayılı 
kanun Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun md.41.2-ı ile yapılan ekleme sonucu 
İİK md. 153/a 2. Fıkra gereğince Türkiye’de veya yurt dışında sicile kayıtlı olan gemiler üzerindeki ipotek paraya 
çevrildiğinde taşınmazlara ilişkin İİK’da yer alan ipoteğin paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacaktır. Yani sonuç 
olarak İİK. gereği de artık gemiler ister sicile kayıtlı olsun ister olmasın taşınır sayılmakla birlikte, belirtilen 
istisnalarda(md.153/a/2) taşınmaz hükümleri uygulanacaktır. Bu haliyle yeni ticaret kanunu ile İİK arasında gemilerin 
kural olarak taşınır sayılacağı hakkında birlik oluşturulmuştur. 
177 Çağa/Kender,s.54. 
178 Okay,s.152, bkz TTK md.997: ‘Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve 
sınırlı ayni haklara, TMK taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanırken, TTK md. 996: ‘Kanunda(TTK) aksine hüküm 
bulunmadıkça, bu bölüm hükümleri(4.bölüm:Mülkiyet ve diğer ayni haklar), yalnız Türk Gemi Siciline kayıtlı 
bulunan gemiler hakkında uygulanır. 
179 Sami Akıncı,Gemi Mülkiyeti,İHFM,C.23, S.3-4, sene 1957’den ayrı bası,s.5(Gemi Mülkiyeti), ‘Yapı halindeki bir 
gemi niteliğİ gereği taşınır hükmündedir’;bkz. Sami Aksoy,Yapı Halindeki Gemilerin Rehni.Ankara 
2007,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,s.9, ayrıca bkz.Emin Ali Durusoy,Gemi İnşasına Mütealik Akitlerin 
Hukuki Karakter ve Şartları(2.bölüm), İBD. S.10,Y.23, Aralık 1949(s.577-581),s.579,Tekil,s.118-119. 
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md.429/2,44,523 ve 635 uygulanmasında yapı halinde olan gemilerde taşınmaz 

hükümleri uygulanır.Böylece vardığımız sonuç açısından gerek gemi gerekse de inşa 

halindeki gemi yani yapı taşınır hükmünde olup, gemi inşa sözleşmesi bir taşınıra ilişkin 

inşa sözleşmesi180 sayılacağından, hükümlerden esas alınması gereken taşınırlara ilişkin 

hükümler olup, sadece bazı kanunların belirttiği istisnai hükümler uygulaması 

bakımından o hükümler özel olarak uygulanacaktır. 

 

      III.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

     A.TÜRK HUKUKU’NA GÖRE GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN   

      HUKUKİ NİTELİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞLER 

 

     Türk hukukunda gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliği tartışmalıdır. 

Öğretide gemi inşa sözleşmesi, bir kısım yazara göre satış sözleşmesi, diğer bir kısım 

yazara göre ise eser sözleşmesidir.  

 

     Tersane sahibi tarafından bir geminin önce kendi hesabına yapılması ve 

sonra satılması artık nadir olarak rastlanmaktadır181. Zaten bu şekilde gemi yaptırmanın 

da hukuken bir özelliği de yoktur182. Bu usulde gemi yapımında iş sahibi tersaneci olup 

malzeme ve işçileri kendi temin eder ve inşaata devamlı surette nezaret eder183. Burada 

tersane sahibi ile gemisini yaptırdığı işçiler arasında bir hizmet akdi söz konusudur184. 

                                                 
180 Ayrıca aynı yönde bkz.TTK md.936 madde gerekçesi ‘Gemi inşa ve tamir sözleşmeleri ve gemi satış 
sözleşmelerine taşınır eşyaya ilişkin hükümler uygulanacaktır’. 
181Akıncı, Gemi Mülkiyeti, s.43,İzveren, s.62,Almancada bu tür gemilere Eigenbau dendiği hakkında bkz. bkz.Hans 
Wüstendorfer,Tatsachen und Normen des Seeschiffbaues Hanseatische Rechts-Zeitschrift,1917-1919,s.17(aktaran Per 
Brunsvig, International Shipbuilding Contracts Unification of National Laws Relating to Registration of Ships Under 
Contrsuction, Seventh Conferences of The International Bar Association,Cologne Germany July 21-25,1958,The 
Hague Martinus Nijhoff 1958,s.453). 
182 Okay, s.162. 
183 Kender/Çetingil,s.60. 
184 Albert Wahl, Deniz Ticareti Hukuku Nazari ve Ameli,Ankara 1948(Çeviren:Kazım Berker), s.41,Okay, s.162. 
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Bu usulde gemi yapımı nadir olduğu ve hukuken niteliğinin hizmet sözleşmesi 

olduğunun belli olması dolayısıyla bir özellik göstermemektedir. Bu usulde gemi 

inşasına öğretide tasarruflu inşa denilmektedir185. 

 

     Bugün mutad olan yol ise bizzat yüklenici tersane tarafından sipariş veren iş 

sahibi adına ve hesabına gemi inşasıdır186. Bu tür gemi inşasına götürü inşa adı 

verilmektedir187. Bu usulde gemi inşasında, yapının malzemesini de genellikle tersane 

sahibi karşılarken, zaman zaman iş sahibi de karşılayabilmektedir. Öğretide farklı 

fikirlere ve farklı nitelemeye yol açan da götürü inşa yoluyla gemi inşasıdır. 

 

         Öğretide Okay ve Akıncı188’nın temsil ettiği görüşe göre, gemi inşasında 

yapının malzemesini iş sahibi temin ederse ortada bir eser sözleşmesi vardır189. Oysa 

yapı malzemesini tersane sahibi temin ediyor ise Okay’a göre geminin ikmalini 

müteakip satışı olması ve sipariş üzerine yapılan bir mal satışı söz konusu olduğu için 

ortada bir satış sözleşmesi vardır. Akıncı’ya göre ise bir ayrım yapmak lazımdır. Gemi 

ya hususi bir plana göre veya seri halinde inşa olunur. Eğer  hususi bir plana göre inşa 

ediliyor ise, tersane sahibi bu hususi  plan ile ferdileşen, ferden muayyen bir gemiyi 

hazırlamak ve teslim etmek sorumluluğu altında olduğundan burada bazı durumlarda 

eser sözleşmesi bazı durumlarda ise satış sözleşmesi özelliği gösterir. Oysa seri halinde 

gemi inşasında satış sözleşmesi söz konusu olur. Çağa/Kender190 ve Açıkel de191 ise 

gemi inşasının seri halde nev’an yapılması halinde satış sözleşmesi, sipariş verenin 

hususi arzularına göre yapılıyor ise eser sözleşmesi olur demektedir       

 

                                                 
185 Okay, s.161. 
186 bkz.George L.Confield/George W. Dalzell,The Law of the Sea A Manual of the Principles of Admiralty Law for 
Students Mariners and Ship Operators,Newyork 1937,s.10. 
187 Okay,s.162. 
188 Okay, s.162-166., Akıncı, Gemi Mülkiyeti,s.43-44. 
189 Karşı Sözer,s.269(İnşaatta kullanılacak malzemenin iş sahibi veya yüklenici tarafından sağlanıyor olması 
sözleşmenin niteliğini değiştirmez). 
190 Çağa/Kender,s.103. 
191 Aslıhan Erbaş Açıkel, Gemi İnşa Sözleşmesi,İstanbul 2013,s.37,Aslıhan Erbaş Açıkel, Tip Gemi İnşa 
Sözleşmelerinde Garanti Borcu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakultesi Dergisi C.3,S.2,2012,s.301 (Makale). 
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           İzveren192,İstanbullu193, ve İzveren/Franko/Çalık194 ise, önceden ifade 

ettiğimiz yazarların aksine, ayrım yapmadan gemi inşa sözleşmesinin eser sözleşmesi 

olduğunu kabul etmektedir. Sözer’e göre gemi inşa sözleşmesi, bir sonuç taahhüd 

etmesi bakımından genel olarak bir eser sözleşmesi olmakla birlikte bazen vekalet 

sözleşmesi ve bazen ise sözleşmede yer alması muhtemel ek yükümlülükler dolayısıyla 

bir karma sözleşme olarak da nitelendirilebilir195. Ayrıca öğretide Tandoğan , 

Yavuz/Acar/Özen, Erman ve Olgaç gemi inşa sözleşmesini eser sözleşmesi olarak kabul 

etmektedirler196. Durusoy197 ise ‘malzemesi işleyen tarafından temin edilmek şartıyla  

yapılan eser sözleşmesinden başka bir şey değildir’ demektedir. 

 

       B.ÇEŞİTLİ SÖZLEŞME TİPLERİNE GÖRE İNCELEME 

 

       Biz gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliğini belirlemek için öncelikle 

kısaca sui generis, karma, vekalet, hizmet, beğenme koşuluyla satış sözleşmeleri 

bakımından ve sonra da eser-satış sözleşmesi ayrımı yönünden inceleyip, görüşümüzü 

sunacağız.  

 

                                                 
192 İzveren, s.56-63. 
193 Atiye İstanbullu,Gemi İnşa Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri,İstanbul 2007,Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi,s.6. 
194 İzveren/Franko/Çalık,s.67. 
195 Sözer, s.268. 
196 Cevdet Yavuz/ Faruk Acar/Burak Özen, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler,Güncellenmiş ve Yenilenmiş 
9.bası,İstanbul 2014, s.961, Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri C. 2,1989 Yılı 4. Tıpkı Basım’dan 
5. Tıpkı Basım, İstanbul 2010,s.23,Hasan Erman, İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller BK.365/2, İstanbul 
1979, s.17, Senai Olgaç, Hukuk Davalarında İstisna Akdi,Ankara 1977, s.3, Tüm bu yazarların gemi inşa 
sözleşmesini eser sözleşmesi olarak nitelendirmesinin esas sebebi, eser sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin, 
imal(meydana getirme) edimi olması ve gemi inşasının imal,inşa etme(meydana getirme) kavramı içinde kabul 
etmeleridir.Yine yazarların örnek gösterdiği Yargıtay kararı ise Y. HGK. 19.2.1951, E. T-128 – 42/K. 138(bkz;Senai 
Olgaç,Emsal İçtihatlarla Türk Borçlar kanunu,Ankara 1976,s.943(İçtihatlar))kararıdır. Doğal olarak Yargıtay da gemi 
inşa sözleşmesini eser sözleşmesi olarak kabul etmektedir.Yine gemi inşa sözleşmesinden doğan bir davada Yargıtay 
gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliğine ilişkin bir açıklamada bulunmadan, sorunu borçlar kanununun eser 
sözleşmesi hükümlerine göre çözmüştür, bkz. Y.11. HD.,8.4.2004T, E:2003/8884,K:2004/3705(Kazancı İçtihat),Yine 
Yargıtay önüne gelen bir olayda ‘Geminin yat haline dönüştürülmesine içeren bir sözleşmeyi eser sözleşmesi olarak 
kabulderek, eser sözleşmesi hükümlerine göre çözümlemiştir,bkz. Y. 15.HD., 13.11.2006 T.,2005/5256 E.,2006/6439 
K.(Kazancı İçtihad). 
197 Emin Ali Durusoy,Gemi İnşasına Mütealik Akitlerin Hukuki Karakter ve Şartları(1.bölüm), İBD. S.12,Y.22, 
Aralık 1948,1.bölüm,s.747. 
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      1.Sui Generis ve Karma Sözleşmeler Bakımından İnceleme 

 

      Borçlar kanununa ve borçlar hukukuna hakim olan ilke ‘tip serbestisi 

ilkesidir’ ve bu ilke doğrultusunda taraflar kanunda düzenlenmiş bir sözleşme tipini 

seçmek zorunda olmayıp, genel yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla borçlarına 

diledikleri biçimi vererek yasanın düzenlediği bir sözleşmeyi alıp hükümlerini 

değiştirebilir, yasal tipleri birbirine karıştırabilir veya tamamen yeni sözleşmeler 

meydana getirebilirler198. Tip serbestisi sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğidir ve bu 

nedenle taraflar mutlaka kanunda öngörülen sözleşme tiplerini seçmek ve uygulamak 

zorunda değildirler199.Dolayısıyla tarafların kanunda düzenlenen veya düzenlenmeyen 

çeşitli sözleşme tiplerini içine alan karmaşık sözleşmeler yapmaları mümkündür200. 

Kanunda düzenlenmemiş sözleşmeler sui generis(adsız) ve karma-birleşik sözleşmeler 

olarak ikiye ayrılır201. Eğer sözleşmenin unsurları kısmen veya tamamen kanunun 

öngördüğü sözleşme tiplerinin hiçbirinde mevcut değilse sui generis(adsız) sözleşme 

vardır202. Gemi inşa sözleşmesinin sui generis sözleşme olarak değerlendirilmesi söz 

konusu olamaz. Zira derinlemesine inceleme yapmadan bile ilk bakışta en az bir inşa 

etme ediminin göze çarptığı gemi inşa sözleşmelerinin kanunda düzenlenen sözleşme 

tiplerine kısmen veya tamamen girmediği ileri sürülemez.  

 

      Karma sözleşme de ise kanunun çeşitli sözleşme tiplerinde öngördüğü 

unsurların kanunun öngörmediği bir tarzda  bir araya geldiği sözleşmelerdir203. Acaba 

gemi inşa sözleşmesi karma sözleşme olarak kabul edilebilir mi? Sonuca varabilmek 

için gemi inşa sözleşmesinin kanunun öngördüğü sözleşme tiplerinin kanunun 

öngörmediği bir tarzda bir araya gelip gelmediğini incelemek gerekir. Çalışmamızın 

                                                 
198 Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri(Akdin Muhtelif NevileriÜzerinde Çalışılmış),C.2, 3. 
Bası, İstanbul 1977, s.6. 
199 Sulhi Tekinay/Sermet Akman/Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler,Yeniden 
gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 7. Baskı,İstanbul 1993,s.56, Haluk Tandoğan,Borçlar Hukuku Özel Borç 
İlişkileri,C.1,İstanbul 1988,s.12, s.9(C.1). 
200 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.56. 
201 Tandoğan,C.1,Tunçomağ,s.6. 
202 Tandoğan C.1,s.13. 
203 Tandoğan C.1,s.169 vd., Tunçomağ, s.14 vd.  
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ilerleyen safhalarında da belirleneceği gibi, gemi inşa sözleşmesinde yüklenicinin asli 

edimi geminin inşa edilerek iş sahibine sözleşme uyarınca teslimi ve iş sahibinin de 

karşılığında ödeme yapmasıdır. Bu asli edimler dışında tarafların sahip oldukları yan 

edimlerde mevcuttur.  

 

     Örneğin yüklenici teslimden önce iş sahibini de çağırarak gemiyi deniz 

deneme(gemi test) sürüşüne tabi tutmalıdır. Diğer bir örnek olarak da yüklenici geminin 

sınıfını koruması ve sağlaması için bir klas kuruluşu ile anlaşarak o kuruluşa gemi 

yapım safhalarında geminin sözleşmede anlaşılan sınıfında olup olmadığını 

denetlettirmelidir. Acaba gemi inşa sözleşmesinde yer alan bu tür edimler bir başka 

sözleşme tipinin edimi sayılarak gemi inşa sözleşmesini karma sözleşme tipine sokarlar 

mı?  Bu edimler nerdeyse sözleşmenin asli edimi olan gemi inşası ve geminin teslimi 

kadar önemli olsa da birer yan edim sayılmalıdır. Tunçomağ’ın da haklı olarak belirttiği 

gibi yan edimin sözleşmenin asıl amacının aşağısında  bulunması yüzünden 

sözleşmenin mahiyetini değiştirmez ve bu tür sözleşmelerde esas alınan, yan edimin 

varlığına rağmen asıl(temel) sözleşmedir204. Bu nedenlerle gemi inşa sözleşmesinde 

klasik olarak bulunan ve bulunması gereken geminin test edilmesi, klas kuruluşlarının 

gemi yapım safhasında denetimi ve hatta aynı taksitle satım  sözleşmesine benzer 

şekilde taksitle ödemenin bu tür sözleşmeler de asıl olmasına rağmen, bu tür edimlerin 

asıl edim olan gemi inşa ve teslimi yanında aşağıda olması, yan edim olarak kabulünü 

zorunlu kılar ve gemi inşa sözleşmesini genel olarak karma sözleşme tipine girmesine 

engel olur.  

 

 

 

 

                                                 
204 Tunçomağ,s.23. 
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        2.Hizmet Sözleşmesi ve Vekalet Sözleşmesi Bakımından İnceleme 

  

       Gemi eğer ısmarlayan tarafça kendi malzeme,alet-edavat ile ve kendi 

işçileri ile yapılıyor ise burada bir özellik yoktur. Bu durumda ısmarlayan aynı zamanda 

yüklenici işveren olarak işçileri ile hizmet sözleşmesi yaparak kendi gemisini inşa eder.  

Bu duruma eski zamanlarda çok rastlansa da günümüzde rastlanması pek muhtemel 

değildir. Yüklenici ve ısmarlayan ayrı kimseler ise arada kurulan gemi inşa 

sözleşmesinin hizmet sözleşmesi olarak kabul edilmesi ise; hizmet sözleşmesinde 

bağımlılık unsurunun varlığı, aksine gemi inşa sözleşmesinde bağımsızlık unsurunun 

varlığı ve gemi inşa sözleşmesinde edim sonucu borçlanılırken, hizmet sözleşmesinde   

edim   fiilinin  borçlanıyor  olması  nedenleri  ile  mümkün  değildir205. 

 

       Gemi inşa sözleşmesinin vekalet sözleşmesi olarak kabul edilmesi ise, 

vekalet sözleşmesinin gemi inşa sözleşmesine göre genel niteliği, yine vekalet 

sözleşmesinin sonuca yönelik olmaması, vekalet sözleşmesinin ücret alınmadan da 

kurulabilmesi nedenleriyle mümkün değildir206. Belirtelim ki gemi inşa sözleşmesinin 

nihai amacı yapıdan gemiye doğru gidişteki edim fillerinden ziyade edim sonucu olarak 

yapıdan gemi oluşturmaktır. Yüklenici sözleşme ile geminin meydana getirilmesini 

borçlanır. Bu açıkça bir edim sonucunun borçlanılmasıdır. Oysa vekalet sözleşmesinde 

vekil bir sonuca ulaşmak için bir iş görüyor olsa da, gösterdiği özene rağmen sonucun 

gerçekleşmemesi rizikosunu taşımaz207. 

 

                                                 
205 Tandoğan,C.2 s.35-36, Gümüş,s.12,bkz. BGE. 83 II 525:Dunand v. Societe İmmoboliliere Royaga S. A., 
26.11.1957 T.; ‘Gayrimenkul yönetimine ilişkin sözleşme, bir istisna sözleşmesi değildir.İstisna sözleşmesinde 
taraflardan biri bir eser meydana getirmek(OR.363), başka söyleyişle kendi çalışması ile ve kendi sorumluluğu 
altında, diğer taraf maddi ya da maddi olmayan, fakat objektif bakımdan belirlenebilen bir sonuç sağlamak borcu 
altına girer...Ne varki olayda olduğu gibi, taraflardan biri diğerine karşı bir gayrimenkulü yönetmek borcu altına 
girerse, bir eser sayılabilecek bir sonucu sağlamayı değil, belirli bir faaliyeti belirli bir özenle yapmayı yüklenmiş 
olur.’(Selim Kaneti,İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hukuku Kararları 1955-1964,C.2 Özel Borç İlişkileri Borç 
İlişkilerinde Yasaların Çatışması, C.2,BATIDER 1968,s.134-138). 
206 Tandoğan,C.2 s.39, Gümüş,s.12. 
207 Yavuz/Acar/Özen,s.1129. 
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        3. Beğenme Koşuluyla Satış Sözleşmesi Bakımından İnceleme 

 

        Gemi inşa sözleşmelerinin tipik özelliklerinden bir tanesi, geminin 

tesliminden teknik özelliklerinin sözleşmeye uygunluğu açısından deneme(sea trials) 

yapılmasıdır. Denemeye tabi tutulduğunda masrafları yüklenici karşılamak 

zorundadır.Geminin denemeye tabi tutulması onun yüklenici tarafından alıcı ve 

temsilcilerininde bulunduğu halde denizde seyrüsefere çıkarılarak sözleşmeye ve 

spesifikasyonlara uygunluğunun incelenmesidir. Acaba sözleşmeye göre geminin 

denemeye tabi tutulması o sözleşmeyi beğenme koşuluyla satış sözleşmesi haline getirir 

mi? TBK md. 249’a göre beğenme koşuluyla satış sözleşmesi; alıcının satılanı 

deneyerek veya gözden geçirerek beğenmesi koşuluyla yapılan satış olup, md. 250’ye 

göre alıcı satılanı  kabul etmekte veya hiçbir sebep göstermeksizin geri vermekte 

serbesttir. Belirtelim ki beğenme koşuluyla satış sözleşmesinde alıcının satılanı uygun 

bulmak isteyip istememesi serbest kararına bağlıdır208. Yalnız onama, alıcının serbest 

kararına bağlı değil de, aksine bunun için satılan nesnenin objektif kullanışlığı ya da 

kabul edilebilmesi esas ise beğenme koşuluyla satış sözleşmesi olmaz209.  

 

SAJ md.6.c’ye göre alıcı gemiyi ancak, geminin hangi şekilde ve hangi 

kısımlarının sözleşmeye uygun olmadığını açıklayarak reddebilir. Md.6.d’ye göre sessiz 

kalır ise o halde gemiyi kabul etmiş addedilir. AWES md.4.d’ye göre ise alıcı ancak 

belirli sebepleri açıklayarak gemiyi deniz denemesi sonucu reddebilir. NORVEÇ 

formda md.4.c’ye göre de ancak belirli sebeplerle alıcı gemiyi reddebilir. MARAD 

md.17’ye göre de test sonucu çıkan ayıplar giderilirse ancak alıcı kabul edebilir 

demektedir. Dolayısıyla gemi inşa sözleşmelerinde beğenme koşuluyla satış 

sözleşmesindeki gibi alıcı olarak iş sahibi tam bir serbesti içinde olmayıp, istediği gibi 

                                                 
208 Herman Becker,İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi(Çev.A.Suat Dura),Yargıtay Yayını No:24,1992,s.175. 
209 Becker,s.176. 
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imal edilen gemiyi reddemez.  Sonuç olarak geminin denemeye tabi tutulması onu 

beğenme koşuluyla satış sözleşmesi yapmaz210. 

 

      4.Eser Sözleşmesi ve Satış Sözleşmesi Bakımından İnceleme 

 

       Öğretideki hakim tartışma da dikkate alındığında asıl önemli konu gemi 

inşa sözleşmesinin bir satış sözleşmesi mi yoksa eser sözleşmesi mi olduğudur. Satış 

sözleşmesi ile eser sözleşmesi esasında amaç olarak birbirinden ayrılır. Satış 

sözleşmesinde mülkiyetin devri amaç iken, eser sözleşmesinde amaç meydana 

getirmedir211. O nedenle bir bedel karşılığında teslimi taahhüt edilen şey, sözleşmenin 

yapıldığı anda mevcut ise, bu sözleşmenin satış sözleşmesi olduğu açıktır212. Nitekim 

satış sözleşmesinde önemli olan mülkiyetin geçirilmesi olup, şeyin yapım aşaması önem 

taşımaz213. Yalnız meydana getirme kavramına ilişkin aydınlatılması gereken konu, 

yüklenicinin kendi malzemesi ile imal edip sonradan teslim ettiği taşınır eserlere ilişkin 

eser teslimi sözleşmesi ile gelecekteki malın önceden satılması ile meydana gelen 

gelecekteki eşyanın satış sözleşmesi arasındaki farkı belirleyebilmektir214. Teslim 

edilecek şey henüz mevcut değil, fakat iş sahibinin vereceği malzeme ile şey imal 

edilecek ise ortada bir eser sözleşmesinin olduğu tartışmasızdır215. Türk-İsviçre 

hukukunda eser sözleşmesi eser yüklenicinin kendine ait olmayan  malzemesi ile imal 

ediliyor ise basit eser sözleşmesi, eğer kısmen veya tamamen yükleniciye ait olan 

malzeme ile imal ediliyor ise ortada eser teslimi sözleşmesi olduğu kabul 

edilmektedir216. Dikkat edilir ise her iki halde de ortada bir eser sözleşmesi vardır217. O 

halde öğretide ileri sürüldüğü gibi malzemenin kimin tarafından verilmiş olduğu eser 
                                                 
210 Ayrıca Klas  ve Düzenleyici Kuruluşların denetimi de sözleşmenin niteliğini değiştirmez, bkz.; 
Durusoy,1.bölüm,s.748.Belirtelim ki Beğenme Koşuluyla Satış Sözleşmeleri satım sözleşmelerinin tüm özelliklerini 
taşıyan satış sözleşmesinin bir çeşididir.Bu konuda bkz, Gökhan Antalya, Türk,İsviçre ve Alman Hukuklarında 
Tecrübe ve Muayene Şartıyla (Alıcının Onaylaması)Satım,İstanbul 1993,s.23. 
211 Tunçomağ,s.969. 
212 Tandoğan,C.2 s.42. 
213 Gümüş,s.11. 
214 Turgut Öz, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi Bayındırlık İşleri Şartnamesinin İlgili Hükümleri ile 
Birlikte,İstanbul 1989, s.11. 
215 Tandoğan,C.2 s.42. 
216 Gümüş,s.1,Aksoy,s.14-15 
217 Tunçomağ,s.997-998,Aksoy,s.14. 
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sözleşmesinin niteliğinin oluşturulması ile ilgili değildir218. TBK md.472’de 

malzemenin yüklenici veya işsahibi tarafından temin edilmesi halinde sözleşmenin 

niteliğinin değişeceğine dair bir hüküm veya emare bulunmamaktadır. Belirtelim ki 

ortak hukukta ve Alman Medeni Kanunu(BGB) §651’de olduğu gibi, Türk Hukuku eser 

teslimi sözleşmesi olarak adlandırılan anlaşma sırasında mevcut olmayıp ileride imal 

edilecek, malzemesi yüklenici tarafından karşılanan taşınır malların imalinin 

üstlenilerek satılmasını birer satış sözleşmesi olarak saymamaktadır219. İş sahibinin araç 

ve gereçleri kendisi temin ediyor olsa bile çalışma sonucu yani eseri meydana getirme 

temel unsur ise  o sözleşme bir eser sözleşmesi sayılmalıdır220. 

 

       Fikrimizce gemi inşa sözleşmesinin hukuki niteliğini belirlerken aşağıda 

sayılan kıstaslardan yararlanılmalıdır; 

 

      -Maddi edimin asıl unsur görüldüğü durumlar satış sözleşmesi kabul 

edilirken, sözleşmenin içeriğini eser meydana getirmenin oluşturduğu durumlar eser 

sözleşmesi olarak kabul edilmektedir221. Diğer bir ifade ile ücret teslim edilen eşyanın 

değil, bir işin karşılığı teşkil ediyorsa eser sözleşmesi, yok hammadde yani malzeme 

önemli ve iş arka planda kalıyor ise satış sözleşmesi vardır222. 

 

      -Emek unsuru, malzeme unsurundan ağır basıyor ise eser sözleşmesi 

vardır223. 

 

                                                 
218 Aynı yönde,Aksoy,s,14-15,Sözer,s.269. 
219 Tandoğan,s.106. 
220 Becker,s.588. 
221 Becker,s.6,Aksoy,s.15. 
222Tunçomağ,s.969-970. 
223Tandoğan,C.2,s.42, Öz,s.11,Erman,s.18. 
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      -İş sahibinin talimat  vermek hakkına sahip olması veya belli nitelikte mal 

istenilmesi eser sözleşmesine delalet eder224. 

 

      -Seri halinde bir şeyin imali ile seri olmayan imal arasında öğretide225 ikili 

bir ayrım yapılmaktadır. Ayrıma göre yüklenici kendi malzemesi ile seri olmayan 

bireysel üretim yapıyorsa eser sözleşmesi, yok seri üretim var ise gelecekteki eşyanın 

satış sözleşmesi vardır. Yalnız Gümüş226, haklı olarak seri üretim halinde dahi 

ısmarlayanın talimat vererek, imal sürecine müdahalede bulunabiliyor ise eser 

sözleşmesi vardır diyor. Gautschi227 burada bir ayrım yaparak eğer seri üretim 

imalatçıya ısmarlanmış ise eser sözleşmesi, imalatçı olmayana ısmarlanmış ise satış 

sözleşmesi vardır diyor. 

 

      Ticari gemiler özellikle küçük tekne ve yatlardan farklı olarak seri halde 

üretilmekten ziyade, ısmarlama üzerine ve hususi özellikler istenerek ve malzemesi 

yüklenici tarafından sağlanarak imal edilmektedir. Nitekim en çok kullanılan standart 

gemi inşa sözleşmesi formları incelendiğinde bu durum açıkça ortaya konulmaktadır. 

Şöyle ki, gemi inşaatında dünyada en çok kullanılan tip standard formlarda her bir gemi 

inşa anlaşması için ayrıntılı spesifikasyon bölümü vardır ve plan ve çizimlerin iş 

sahibince ayrı ayrı onaylanması gerekmektedir228. Bu standart formlar dünya gemi inşa 

piyasasına egemen durumdadırlar. Ve bu sözleşmeler tecrübelerle oluşturulmuştur. Her 

bir sözleşme seri üretimden ziyade hususi üretim esas alınarak düzenlenmiştir. Ayrıca 

dünya ve ülkemizde gemiler alanlarında uzman tersanelerde inşa edilmekte olup, bu 

tersaneler tamamen birer inşaatçı/imalatçı olarak kabul edilmektedir. Tersanelerin 

gemileri inşa ettikten sonra satmak amacında olmaları ise durumu değiştirmez. Zira 

gemiler hemen hemen daima sipariş üzerine imal edilir. Satılma amacı verilen sipariş 

gereği imalin sonucudur. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi Türk-İsviçre hukukunda 

                                                 
224 Tandoğan,C.2,s.43. 
225 Akıncı,Gemi Mülkiyeti, s. 43-44, Gümüş,s.11. 
226 Gümüş,s.11. 
227 Gautschi,Art.365,Nr.3, a-3,b(Aktaran Tandoğan,C.2,s.43,dpn.133). 
228 SAJ md.4.1 ve md.5.1, AWES md 2.b ve md.3, Norveç form md.5.1 ve md.6, BUILDCON md.20 
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malzemenin kimin tarafında temin edildiği eser sözleşmeleri açısından bir değişiklik 

meydana getirmez. Oysa Alman Hukuku’na göre malzemeyi yüklenicinin sağladığı eser 

teslimi sözleşmesi bir çeşit satış sözleşmesi sayılmakta ve bu yönüyle Türk-isviçre 

Hukuku’ndan ayrılmaktadır229. 

 

       Bunların yanında gemi inşa süreçleri belli bir zaman almakta, iş sahibi 

ısmarlayan olarak gemi yapılmadan gemiyi ısmarlamakta ve hatta yapıma başlanmadan 

önce bile plan çizim aşamaları olmaktadır. Dolayısıyla standart tip sözleşmelerde 

yapılmış geminin satımına  yönelik değil, imal edilecek geminin satımına yönelikdir. 

Yapım aşamasında  açıkça iş sahibinin talimat verme hakkı olup, bu aşamalarda 

müdahale de bulanabilmektedir230. Hatta gemi spesifikasyonlarında değişiklik de talep 

edebilmektedir. Tüm bunlar standart formlarda açıkça tespit edilebilmektedir. 

Dolayısıyla gemi inşa sürecinde iş sahibinin müdahalesi söz konusu olmaktadır. 

Belirtelim ki, gemi inşa edilirken malzeme unsurundan ziyade emek unsuru ön 

plandadır. Nitekim tersanelerin hangi tip gemilerde uzman olduğu, gemi yapım 

sürecindeki hız ve zamanda çok önemlidir231. 

 

        Eser sözleşmesini eser sözleşmesi yapan ve diğer sözleşme türlerinden 

ayıran esaslı unsuru meydana getirme unsurudur. Standart tip sözleşmelerde meydan 

getirme unsuru çok önemli olup, sözleşmelerde ayrıntılı hükümlerle düzenlenmiştir. 

Oysa dünya piyasasında yeni inşa(Newbuilding) olmayan 2. elden gemi satışları ise 

farklı sözleşmelerle yapılmakta olup, bu tür sözleşmeler geminin meydana getirilmesi 
                                                 
229 Tandoğan,C.2,s.106. 
230 Açıkça yüklenici yanlı olan SAJ haricinde tüm standard sözleşmelerde iş sahibinin talimat hakkı açık olup, 
spesifikasyonlarda değişiklik talep edebilir. Bu konuda bkz. AWES md.3.a,NORVEÇ md.6.1,BUILDCON md.24.1, 
MARAD md.4.c..SAJ’da ise iş sahibinin yine değişiklik hakkı vardır ve fakat bu diğer sözleşmelere kıyasla daha 
sınırlıdır. SAJ md.5.1’e göre değişiklik yapılabilmesi için ortak yazılı anlaşma şarttır. Ayrıca tüm standart 
sözleşmelerde gemi yapım sürecinde gerek iş sahibi ve gerekse de iş sahibinin temsilcisi gemi yapım sürecinde 
denetleyici olarak bulunabilir ve hatta yüklenici işsahibi ve temsilcisine gerekli ofis ortamını tersane içinde sağlamak 
zorundadır.Bkz. SAJ md.4.3 ve 4.4, AWES md.2.a, Norveç form md.5.3 ve 5.4,BUILDCON md.23.a ve 23.c. 
231 Gemi inşa maliyetleri arasında malzeme ve materyal sadece bir kalemdir.Diğer kalemler ise şunlardır;tesis 
imkanlari, yetenekli iş gücünün temini, iş ücret oranları işçilik verimliliği, kur oranları ve devlet desteği. Ayrıca gemi 
inşası sırasında tersanenin organizasyonu sağlayan yönetsel yetenekleri de çok önemlidir. Bunların yanında belitelim 
ki işçi ücretleri bazen maliyetin %50 ‘sine ulaşabilmekte ve rekabeti oldukça etkileyebilmektedir.Bu konuda 
bkz.Stopford,,s. 644—648. Bu açıdan bakıldığında malzeme gemi yapım sürecinde çarktaki bir dişlidir. Diğerleri 
içinde işçilik ve yönetsel organizasyonun önemi öne çıkmaktadır. 
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ile ilgili olmadan, geminin satımına odaklıdır232. Bu tür sözleşmelerde gemi inşa 

sözleşmelerinden farklı olarak mutlaka araya gemi satım brokerları girer233.  

 

        Son olarak Türk-İsviçre hukukunda eser sözleşmesinin amacı işin kendisi 

olup, edim fiili değildir ve böylece yüklenici iş sahibine edim fiilini değil sonucunu  

borçlanır234. Gemi inşa sözleşmesinde sonuç, eserin yapı halinden gemi haline 

gelmesidir. Burada edim fiili yapı halinden gemi haline gelen süreçte yüklenicinin 

faaliyetidir. Yalnız yüklenici esas olarak bu süreci değil sonuç olarak geminin ortaya 

çıkarılmasını borçlanır. İmal sürecinde edim fiilini özenle yerine getirilmesi ise sonuç 

borcu yanında yan borç olarak ortaya çıkar.  

 

       Ayrıca emek unsuru her zaman gemi inşa sözleşmelerinde malzeme 

unsurundan önemlidir. Nitekim geminin inşası için kullanılan malzemeler ancak emek 

unsuru ile bir araya getirildiğinde ortaya oldukça değerli bir ürün ortaya çıkmaktadır. 

Oysa malzemeler kendi başlarına kalsa, ve gemiyi oluşturmasalar, toplam değerleri, 

eğer gemi oluştursalardı belirecek geminin değerinden daha düşük olacaktı. Bunun 

sebebi ayrı ayrı olan malzemelerin değerine emeğin katkı yapmamasıdır. O halde 

gemiyi değerli kılan kullanılan malzemeden ziyade malzemeyi bir araya getiren 

emektir235. Öz’e236 göre de sözleşmenin niteliğini belirleme de emek unsurunun 

malzeme unsurundan ağır basmasını eser sözleşmesinin varlığına kanıt kabul eden 

görüş esas alınmalıdır. Burada emek bir sanatçının emeği gibi hem kol ve akıl gücü ve 

hem de teknolojinin kullanılmasıdır.  

                                                 
232 En çok kullanılan standart tip gemi satış sözleşmeleri Norweigian Saleform(The Saleform 1993) ve Nipponsale 
1999. Gemi satış sözleşmeleri ile ilgili ayrıntılar için bkz. Lain Goldrein QC/Matt Hannaford/Paul Turner, Ship Sale 
and Purchase, London 2008,s.84 vd. AWES formunda meydana getirme unsuru çok açıktır. Sözleşmenin amacı 
başlıklı 1. maddesinin a bendi şöyle başlar;’Yüklenicinin görevi kendi tesisinde inşa etmek ve alıcıya teslim 
etmektir…’ 
233 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.1. 
234Michael Schneider/Matthias Scherer, FIDIC An Analysis of International Construction Contracts, 
’SWITZERLAND’, Kluwar Law International and Internatioanl Bar Association(General Editör: Robert Knutson), 
Netherlands 2005,s.314. 
235Göğer’de benzer şekilde gemi tamir sözleşmesinin bir eser sözleşmesi olduğu savını malzemeden ziyade emeğin 
önde olmasına bağlamıştır. Erdoğan Göğer, Gemi Tamir Mukavelesi,Adalet Dergisi,S.3-4,Y.52,Mart-Nisan 
1961,(s.294-304),s.296. 
236 Öz,s.11. 
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  5.1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında 

Birleşmiş Milletler Antlaşması Bakımından İnceleme 

 

       1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında 

Birleşmiş Milletler Antlaşması(Antlaşma), 07.10.2010 tarih ve 27545 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası md.90/4’e 

göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 

Antlaşma’nın 1. maddesine giren hallerde, 3/1. maddesine göre ‘İmal edilecek veya 

üretilecek malların teminine ilişkin sözleşmeler satım sözleşmesi sayılır; meğerki, 

bunları sipariş eden taraf imalat veya üretim için gerekli olan malzemenin esaslı bir 

bölümünün teminini taahhüt etmiş olsun’. Antlaşma bu madde ile ileride imal edilecek 

malların temini anlaşmasını birer satış sözleşmesi saymaktadır237. Bununla birlikte bu 

tür malların malzemelerinin esaslı238 bir kısmı sipariş eden(iş sahibi) tarafından 

sağlanıyor ise o sözleşme satış sözleşmesi sayılmamaktadır(md.3/1). Gemi inşa 

sözleşmelerinde genellikle geminin esaslı bir kısmının malzemesi yüklenici tarafından 

sağlanmaktadır. O halde md.3/1’e göre gemi inşa sözleşmelerinden doğan bir 

uyuşmazlıkta, ilgili sözleşmenin  1. maddesi kapsamında olduğu hallerde, o gemi inşa 

sözleşmesini  bir satış sözleşmesi olarak nitelendirmek gerekebilirdi.  

 

     Oysa Antlaşma’nın 2. maddesi e fıkrasında anlaşmanın ‘Gemi, tekne, hava 

yastıklı taşıt veya hava taşıtı satımı’ hallerine uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

Dolayısı ile ister suyun altında ister suyun üstünde,ister motorla,yelkenle veya bilek 

gücüyle hareket etsin gemi ve teknelerin satımı Antlaşma kapsamı dışındadır239. Kendi 

kendine hareket etme kabiliyeti bulunması önemli olmasa da, amacını gerçekleştirmek 

üzere denizde hareket etmesi gerekli olduğundan, böyle bir amacı olmayan otel ve 
                                                 
237 İngeborg Schwenzer/Pascal Hachem,Chapter 1 Sphere of Application(s.18-120),Commentary On The UN 
Convention On The International Sale Of Goods(CISG), Edited by Ingeborg Schwenzer,3rd. Edt., 2010 
Oxford,s.62,Bettina Heiderhoff,CUSG’ın Uygulama Alanı:Konu Bakımından(s.25-36),Milletlerarası Satım 
Hukuku,Editör Yeşim M.Atamer, 2.bası,İstanbul 2012,s.27. 
238 Maddenin Türkçe çevirisinde esaslı ifadesi kullanılmışsa da İngilizce orjinal metinde substantial ifadesi 
kullanılmaktadır.Substantial kelimesinin Türkçe karşılığı ‘önemli’’dir. Oysa Anlaşmanın Fransızca orjinal metninde 
Essential, yani esaslı ifadesi bırakılmıştığı belirtilmektedir ;bkz.Schwenzer/Hachem,s.64. 
239 Schwenzer/Hachem,s.58. 
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restaurant olarak kullanılan gemiler istisnadan yararlanamamaktadır240. Bu fıkranın 

hükmüne ancak büyük gemilerin girdiği, ancak küçük teknelerin girmediği belirtilmekte 

olsa da241, konu tartışmalıdır242. Fikrimizce geminin ve teknenin anlamı Türk 

Hukuku’na göre çözümü gereken hallerde TTK md.931’e göre aracın pek küçük 

olmaması gerekir. Bu nedenle de pek küçük olabilen bazı teknelerin ve salların istisna 

kapsamına girmediği pekala ileri sürülebilir. Bu nedenlerle çalışma  konumuz olan gemi 

inşa sözleşmeleri 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında 

Birleşmiş Milletler Antlaşması kapsamına girmemektedir. 

 

6.Görüşümüz 

 

Yukarıdaki inceleme ve açıklamalar gözönünde tutularak, modern gemi inşa 

pazarının işleyişine göre ferden muayyen edilen ve hususi olarak ısmarlana gelen  gemi 

inşa sözleşmelerini birer satış sözleşmesinden ziyade eser sözleşmesine, özel olarak da 

birer inşaat sözleşmesine, uygun olduğunu göstermektedir. Eser sözleşmelerinde esas 

olan edimin, bir eseri meydana getirmeye yükümlülük vermesi eser sözleşmesini 

meydana getirilecek bir şeyin satımından ayırmaktadır243. Gemi inşa sözleşmelerinde 

yüklenicinin inşa(imal) edim borcunun gemi inşa sözleşmesinin teslim ile birlikte 

esas(temel) unsuru olması bunun bir eser sözleşmesi olduğunu göstermektedir. Hatta 

gemi inşa sözleşmelerinin aşağıda inceleyeceğimiz üzere geminin dizaynını da içerdiği 

ve sözleşmeye uygun olarak imal edildiği ve doğru çalıştığını gösteren deniz denemesi 

gibi testi yapılıyor olduğu gözetildiğinde bunun karada yapılan anahtar teslimli 

inşaat(imal) sözleşmelerine benzediğini kabul etmekteyiz. Diğer yandan fikrimizce 

tarafların tamamlanan geminin teslimini deniz denemesi yapılması ve klas kuruluş 

onayı gibi koşullara bağlayabilmesi, geminin eser sözleşmesi özelliğini ortadan 

kaldırmamaktadır.         

                                                 
240 Schwenzer/Hachem,s.58. 
241 Heiderhoff,s.31. 
242 Bkz.Schwenzer/Hachem,s.59. 
243 Becker,s.6 ve 588. 
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                   D. İNGİLİZ HUKUKU’NA GÖRE VE DİĞER HUKUK   

                  SİSTEMLERİNE GÖRE GEMİ  İNŞA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ     

                  NİTELİĞİ  

 

      1.İngiliz Hukukuna Göre  

 

      Gemi inşa sözleşmelerinde hem inşa ve hem de satış unsuru olması 

dolayısıyla İngiliz Hukuku ve  mahkeme kararlarında bu sözleşmenin niteliği 

konusunda tartışmalar çıkmakta olup, tartışmaların önemi şu noktadadır; gemi inşa 

sözleşmesi satış sözleşmesi kabul edilirse sadece satış ile ilgili yasal mevzuata 

başvurulacak iken inşaat(eser) sözleşmesi olarak kabul edilir ise başka unsurlarda 

dikkate alınacaktır244. Nitekim eğer eldeki sözleşme bir satış sözleşmesi ise o 

sözleşmeye ilgili yasa(Sale of Goods Act 1979) uygulanacak ve sözleşme emredici 

hükümler dolayısı ile değişecek veya tamamlayıcı hükümler dolayısı ile ilgili yasaya 

göre boşlukları doldurulacaktır245.İngiliz hukukunda sadece gemi inşa sözleşmeleri 

açısından değil, genel olarak eser sözleşmesi ile satış sözleşmesi arasındaki ayrımı 

yapabilmek zordur246. İngiliz mahkemeleri bu ayrımı çeşitli kararlarında bazı testlere 

tabi tutarak yapmaktadır247. Örneğin Robinson v Graves kararında İngiliz İstinaf 

                                                 
244 Mandaraka-Sheppard,s.420. 
245 Curtis,,s.1 
246 LS Sealy/RJA Hooley,Commercial Law Text Cases and Materials, 4th ed., Oxford 2009,s.287 Aslında İngiliz 
hukukunda kara avrupası hukukuna benzer anlamda bir eser sözleşmesi anlayışı bulunmamaktadır. Nitekim eser 
sözleşmesi genel olarak contract of ‘work and materials’ olarak yani iş ve malzeme sözleşmesi olarak ifade ediliyor. 
Yalnız contract of ‘sales of goods’ ila contract of ‘work and materials’ ayrımı yapılırken, gemi inşa sözleşmesi bir 
‘construction’(inşaat) olarak ilk sözleşme türüne mi ikinci türe mi girer tartışması yapılıyor. Bizde İngiliz 
kitaplarındaki tartışmaları, kara avrupası hukukuna uygun olarak eser ve satış sözleşmesi tartışmaları ekseninde ele 
aldık.  
247 Sealey/Hooley,s.287-288, İngiliz Hukuku’nda Eser(Work and materials) sözleşmesi kabul edilenlerden örnekler; 
1.Kitap basımı(Clay v. Yates (1856) 1 H & N 73), 2.Portre basımı (Robinson v Graves (1935) 1 KB 579, CA), 3.İlaç 
temin ederek veterinerin  sığıra iğne yapması (Dodd v Wilson (1946) 2 ALL ER 691), Satış sözleşmesi kabul 
edilenler; 1.Protez diş sağlama sözleşmesi (Lee v. Griffin (1861) 1 B & S 272), 2. Restoranda yemek temini (Lockett v 
Charles Ltd (1938) 4 ALL ER 170), 3.Müşterinin siparişine göre kürk ceket temini (Jmarcel(Furries) Ltd v Tapper 
(1953) 1 WLR 49), 4. Halı temini ve döşenmesi (Philip Head Sons Ltd v Showfronts Ltd (1970) 1 Lloyd’s Rep 140, 5. 
Hayvan besleme hunisi temini ve montajı (H Parsons(Livestock)Ltd v Uttley Ingham Co Ltd 1978 QB 791, CA)bkz. 
kararlar için Sealey/Hooley,s.288. 
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mahkemesi, bir kimsenin kendisi veya bir yakını için bir ressamdan portre resmini 

yapması amacıyla anlaşmasının Sale of Goods Act 1893 anlamında salt bir satış 

sözleşmesi sayılıp sayılamayacağı sorusu üzerine verdiği kararında, eldeki olayda salt 

bir satış sözleşmesi olmadığı, zira bir kimsenin belli bir artiste kendi veya başka 

kimsenin resmini yapması için gitmesindeki amaç, o ressamın kişisel yeteneği ile 

ilgilidir ve bu nedenle ortada yasaya uygun bir satış sözleşmesi yoktur şeklinde karara 

varmıştır248. Yalnız gemi inşa sözleşmelerinde kişisel yetenekten çok teknoloji ve 

sermayenin araya girmesi ve hem inşa ve hem de satış unsurlarının bir arada olması 

nedenleri ile İngiliz mahkeme kararlarında Robinson v. Grave  kararı kadar kolay 

alınamamıştır. 

 

      İngiliz hukukunda ve mahkeme kararlarında yakın zamana kadar gemi inşa 

sözleşmelerinin birer satış sözleşmesi olduğu tartışmasızdı249.İngiliz hukukuna göre 

gemi bir eşya olup, Sale of Goods Ac 1979 yasasına tabidir ve geleneksel görüş gemi 

inşa sözleşmelerinin birer gelecekteki malın satışı olarak satım sözleşmesi olduğu 

yönündedir250.    

 

      İngiliz mahkeme kararlarında gemi inşa sözleşmelerini mal satış sözleşmesi 

olarak kabul eden kararlar içinde  McDougall v Aeromarine Of Ermsworth Ltd. kararına 

değinmekte fayda olduğunu düşünmekteyiz; 

 

     ‘ McDougall v Aeromarine Of Ermsworth Ltd251 kararında: 

 

                                                 
248Robinson v Graves  (1935) 1 KB 579,karar için bkz.Sealey/Hooley, s.289-290. 
249Curtis, s.1,Amerikan hukukunda ise gemi inşa sözleşmeleri deniz hukuku içinde kabul 
edilmezler;bkz,Gilmore,s.30,dpn105(orada Hercules Co. V. The Brigadier General Absolom Baird 214 F.2d 66, 1954 
A.M.C. 1201(3d Cir. 1954) . 
250 Lorenzon/Velasco,s.71. 
251 McDougall v Aeromarine Of Ermsworth Ltd. 1958 1 W.L.R. 1126. 
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      Davada taraflar bir yat inşa sözleşmesi imzalamaktadır. Sözleşmeye göre 

ödeme 5 taksitle ve ilk taksit sözleşmeinin imzalanması, geri kalan taksitler ise 

sözleşmede belirlenen yapım aşamalarına göre ödenecektir. Sözleşmenin 8. maddesi ilk 

taksitin ödenmesi ile mülkiyetin alıcı iş sahibine geçeceğini belirtmektedir. Yat 

belirlenen tarihte denize indirilince ağır kusurlu olduğu tespit ediliyor ve daha sonradan 

da tam anlamıyla kusurlar düzeltilemiyor, alıcı sözleşmeyi fesh ediyor ve ödediği parayı 

faizi ile geri istiyor. İstinaf mahkemesi her ne kadar bu davada mülkiyetin ağır kusura 

rağmen 1. taksitin ödenmesi ile alıcıya geçip geçmediği üzerinde durmuş olsa da 

kararını verirken hakim Diplock J., eldeki sözleşmesinin bir inşaatı içermesine rağmen 

açıkça bir mal satış sözleşmesi olduğunu kabul etmektedir252’. 

 

      Aynı şekilde Behnke v. Bede Shipping Ltd253 kararında mahkeme gemi inşa 

sözleşmelerinin birer satış sözleşmesi olduğunu söylerken, esasen bu tür sözleşmelerde 

mevcut mallardan ziyade gelecekte elde edilecek malların sözleşmeye konu olduğunu 

belirtmiştir. 

 

      Yalnız son dönemlerde verilen iki yüksek mahkeme kararı İngiliz 

hukukunda gemi inşa sözleşmelerinin niteliğinin belirlenmesinde kafa karışıklığına yol 

açmıştır. Şimdi bu iki önemli karara göz atalım; 

 

     ‘Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos and Others254 

kararında: 

 

      Davada Hyundai firması Liberyalı bir firma ile gemi inşa ve satışı için 

anlaşıyor. Davalı Papadopoulos ve arkadaşları ise Liberyalı dava dışı şirkete ödeme 

                                                 
252 Bkz. McDougall v Aeromarine Of Ermsworth Ltd,s.1129. 
253 (1927) 1 K.B. 649(Aktaran Curtis,s.1,dpn.4.) 
254 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos and Others (1980) 1 W.L.R. 1129. 
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konusunda kefalet veriyor. Yapılan sözleşmeye göre Hyundai firması dava dışı 

Liberyalı şirketle sözleşmenin ilgili maddesine göre ‘inşa,suya indirme, gerekli 

malzemeyi sağlama ve tamamlama’ konusunda anlaşmaktadır.Yani kızaktan gemi 

haline gelene kadar ki bir süreç için anlaşılmaktadır. Sözleşme md.10’a göre ödeme 5 

taksitle yapılacak ve ikinci taksit 15 Temmuz 1976 tarihinde ödenmiş olacaktır. 

Sözleşmede belirlenen her bir tarih vade sonu(due date) olarak belirlenmiştir. 

Sözleşmede ödenen taksitler fesih halinde yüklenicinin masraflarına sayılır demekle 

birlikte ödenmeyen yalnız temerrüde düşülen taksitlerin akıbeti ise belirtilmemiştir. 

Davada ki  problemde budur. 2. taksit alıcı tarafından vade sonunda ödenmemiştir. 

Vade sonu olan 15 temmuzdan sonra yüklenici sözleşmeyi fesh edip, kefillerden 

ödenmeyen 2. taksiti istemektedir. Mahkeme şu soruyu cevaplayacaktır. Acaba 

yüklenicinin ödenmeyen 2. taksidi almaya hakkı varmıdır?’ 

 

        Bu sorunun cevaplanması sözleşmenin niteliğinin belirlenmesi ile 

doğrudan alakalıdır. Zira eğer gemi inşa sözleşmesi salt bir satış sözleşmesi ise 

yüklenici sözleşmeyi fesh edince vadesi gelmiş taksit alacağını isteyemezken, eğer bir 

eser(inşaat) sözleşmesi kabul edilir ise vadesi gelmiş taksitlerini isteyebilmektedir255. 

Nitekim davalı kefiller mahkemede 2. taksitten sorumlu olmadıklarını iddia 

etmektedirler256. 

 

       Yüksek mahkemenin yargıçlarından Viscount Dilhorne kararını verirken 

şimdiye kadar ki anlayışı değiştirecek şu ifadeleri yazmıştır257; ‘Bu davada eldeki 

sözleşme sadece bir geminin satışı olarak nitelendirilemez. Bu sözleşme bir geminin 

inşa,suya indirme,malzeme sağlama ve tamamlanması ve arkasından alıcıya teslim 

edilerek satılması ile ilgildir. Sözleşme ücreti geminin tüm dizayn ve çizim masraflarını 

da içine alır. Bu sözleşme salt bir satış sözleşmesi değildir, bu esasen bir geminin 

                                                 
255 Mandaraka-Sheppard,s.423,Sealy/Hooley,s.291. 
256 Bkz.Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos and Others,s. 1133. 
257 Bkz.Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos and Others,s.1134. 
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inşasını içeren bir inşaat sözleşmesidir.’ Bu nedenle kefiller fesihten önce vadesi gelmiş 

ödenmemiş olan 2. taksitten sorumludur258. 

 

       Aynı kararda fikrini açıklayan yüksek mahkeme yargıçlarından Lord 

Fraser’da259 Viscount Dilhorne katılarak ‘ eldeki sözleşmenin satış sözleşmesinden 

ziyade inşaat sözleşmesine benzediği ve inşaat sözleşmelerinde fesihten önce vadesi 

gelmiş ödenmemiş taksitlerden alıcının sorumlu olduğunu’ ifade etmiştir. 

 

     ‘ Stocznia Gdanska S.A. v. Latvian Shipping Co. And Others260kararında: 

 

      Davada, davacı tersane davalı ile 1992 yılında 6 tane soğuk hava 

depolu(frigorifik gemi) gemi inşa edilmesi konusunda anlaşma yapıyor. Ödeme 

taksitlerle yapılacak ve  ikinci taksit vadesi gelmesine rağmen ödenmiyor.Davacı 

sözleşmeyi fesh ediyor.Davacı tersane vadesi gelmiş ödenmeyen ikinci taksitleri istiyor. 

Mahkeme eldeki davanın Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos and 

Others davası ile benzer olduğunu, belirterek bu davaya göre karar veriyor ve 2. 

taksitten alıcının sorumlu olduğunu söylüyor261’. 

 

      İngiliz öğretisi belirttiğimiz bu kararları yorumlarken farklı sonuçlara 

ulaşmıştır. Gemi inşa sözleşmesi alanında bir başvuru eserini yazan Curtis’e göre262  

‘bir çok gemi inşa sözleşmesi önemli ve kompleks yapım projeleridir ve uzun dönemli 

ilişki ister ve her iki tarafça da önemli ticari riskler barındırır. Bu sözleşmenin en önemli 

amacı ücret karşılığında malın mülkiyetini karşı tarafa geçirmek olsa da, sözleşmenin 

taraflarının üstelendiği yükümlülükler ve nitelikleri düşünüldüğünde, gemi inşa 

                                                 
258 Bkz.Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos and Others,s.1137. 
259 Bkz.Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. v. Papadopoulos and Others ,s.1148-1149. 
260 Stocznia Gdanska S.A. v. Latvian Shipping Co. And Others (1998) 1 W.L.R. 574. 
261 Bkz.Stocznia Gdanska S.A. v. Latvian Shipping Co. And Others,s.587. 
262 Curtis,s.1. 
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sözleşmesi, kara inşaat sözleşmelerine, salt satış sözleşmelerine göre daha yakındır.’.  

Oysa malların satışı ile ilgili bir İngiliz başvuru kitabında263 ise ‘Hyundai ve Stocznia 

kararları her nekadar yüklenici üzerindeki İngiliz malların satışı hukuku hakkındaki 

prensiplere başvuru gücünü azaltsa da, gemi inşa sözleşmesinin bir satış sözleşmesi 

olduğu gerçeğini değiştirmediği ifade edilmektedir. Curtis her nekadar yukarıda 

belirttiğimiz gibi gemi inşa sözleşmelerini satış sözleşmesinden ziyade inşaat 

sözleşmelerine benzetse de, İngiliz gemi inşa sözleşmelerine tarihsel olarak inşaat 

sözleşmesi prensiplerinin uygulanışının çok sınırlı olduğunu, iyi veya kötü halen İngiliz 

mahkeme ve tahkim kararlarında gemi inşa sözleşmesine satış sözleşmesi hükümlerinin 

uygulandığını belirtmektedir264.Williams’a265 göre ise gemi inşa sözleşmeleri kesin 

olarak birer satış sözleşmesidir. Mandaraka-Sheppard266 ise modern anlayışa göre gemi 

inşa sözleşmelerinin hybrid niteliği olduğunu ve belirttiğimiz bu 2 karar ile yüksek 

mahkemenin gemi inşa sözleşmesinin niteliğini satış sözleşmesi ve inşaat sözleşmesi 

karması olarak hybrid bir sözleşme olarak gördüğünü savunmaktadır. 

Lorenzon/Velasco267 ise Mandaraka-Sheppard’ın hybrid sözleşme anlayışını 

eleştirmekte ve yukarıda belirttiğimiz her iki karara rağmen halen gemi inşa 

sözleşmelerinin, teslimden önce yüklenicinin dizayn ve inşa yükümlülüğü olsa da, birer 

gelecekteki malın satışı sözleşmesi olduğunu kabul etmektedir. Hill’e268 ve 

Hodges/Hill’e269 göre ise gemi inşa sözleşmeleri gelecek malların satışıdır ve Sales of 

Goods Act 1979 md.18.5.1’e göre satış için anlaşma olarak kabul edilen bir tür satış 

sözleşmesidir. Keza Clarke’a270 göre de gemi inşa sözleşmesi İngiliz Hukukuna göre bir 

satış sözleşmesidir. 

 

                                                 
263 Benjamin’s Sale of Goods,5th ed.,par.1-041(aktaran Curtis,s.2 kitabın 8. basımı Sweet&Maxwell yayınevi 
tarafından yayınlanmıştır bkz. 
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?productid=331883&recordid=4113 erişim tarihi 
02.04.2012. 
264 Curtis,s.2-3, Aynı yönde gemi inşa sözleşmesinin İngiliz hukukuna göre satış sözleşmesi olduğu hakkında 
bkz.Julian Morgan, Shipbuilding Contracts Points To Note,The Swedish Club Letter 1-2001,s.17 
http://www.swedishclub.com/upload/12/Extract%20from%20TSCL%202001-1-1.pdf. Erişim tarihi 11.05.2014. 
265 Harvey Williams,Shipbuilding Contracts-Some Common Problems, The JSE Bulletin Vol.37(September 
1998),s.8; bkz.http://www.jseinc.org/en/bulletin/issues/Vol.37.pdf  erişilme tarihi 11.05.2014 
266 Mandaraka-Sheppard,s.423-424. 
267 Lorenzon/Velasco,s.72. 
268 Christopher Hill, Maritime Law,6th edt.,London 2003, s.75. 
269 Susan Hodges/Christopher Hill, Principles of Maritime Law,London 2001,s.66. 
270 Clarke,s.14. 



 
 

51

      Görüldüğü gibi İngiliz mahkeme kararları ve İngiliz hukuk öğretisi gemi 

inşa sözleşmelerinin niteliği konusunda hemfikir değildir. Yalnız genel itibarı ile bizce 

de Curtis’in ifade ettiği gibi halen İngiliz hukuku ve kararlara hakim olan anlayış 

yönünden gemi inşa sözleşmelerinin Sale of Goods Act’a göre birer satış sözleşmesi 

olduğu kabul edilmelidir271. Belirttiğimiz son iki yüksek mahkeme kararı ki, her ikisi de 

House of Lords kararı olup içtihat niteliğindedir, ama durumu değiştirmemiştir. Nitekim 

her iki kararda esasen ödenmeyen vadesi gelen taksitlerin fesihten önce vukubulması 

halinde istenip istenemeyeceğine dair olan sorunu çözebilmek için verilen özel 

kararlardır. Nitekim Sale of Goods Act 1979 md.2.5’e göre gelecekte mülkiyetin 

geçirileceği konusunda anlaşılan malların satışı birer satış sözleşmesi türü olan satış için 

anlaşma sınıfına girmektedir. Bu tür gelecek malların satışı aynı inşa edilen gemilerin 

satışı gibi sözleşmedeki tarife uygun olması şartıyla satılır.272 Bu nedenle Curtis273, 

görüşünü sonlandırırken, İngiliz Hukukuna göre gemi inşa sözleşmelerinin inşaat 

sözleşmelerinin belli özelliklerini barındıran, bir tarafın yüklenici, diğer tarafın alıcı 

olduğu, tarafların gelecek malların(burada gemi) tarife göre satışı anlaşması olduğunu 

belirtmiştir. Lorenzon/Velasco274 ise haklı olarak, gemi inşa sözleşmelerinin seçilen 

hukuka göre hukuki nitelendirilmesinin değişebileceğini ve birer inşaat sözleşmesi 

olarak kabul edilebileceğini ifade etmektedir. Turner/Potenza’ya göre de275, her nekadar 

son iki karar ile gemi inşa sözleşmelerinin sadece salt satış sözleşmesi değil de, inşaat 

sözleşmelerine benzer olduğunu ve yine de esasen halen baskın görüşün gemi inşa 

                                                 
271Aynı görüşte bkz, Justin Turner/Marco Potenza,England&Wales,Shipbuilding in 20 Jurisdiction 
Worldwide,Contributing Editor:Arnold J van Steenderen,s.25. (www.cdg.co.uk/files/publication/getting-deal-
through-shipbuilding.pdf  erişilme tarihi (01.07.2013), bununla birlikte sözkonusu yazarlar Adyard Abu Dhabi v. SD 
Marine Services 2011 EWHC 848(Comm) kararında genel anlayışa uymayacak şekilde, konusu bir gemi inşa 
sözleşmesi olan dava konusu olaya İngiliz İnşa Hukuku kurallarının mahkemece uygulandığını ifade etmişlerdir. 
Gerçekten de bu davanın konusu iki geminin inşası olup, davacı deniz  seyrüsefer denemesine(sea trial) sözleşmede 
yazan tarihte yüklenicinin gemiyi hazırlayamadığını ve bu nedenle sözleşmeyi feshettiğini iddia ederken, yüklenici de 
alıcının istediği değişiklikler nedeni ile gemi inşasının uzadığını, bu nedenle alıcının feshe hakkı olmadığını iddia 
ettiği ve mahkemenin birer İngiliz İnşaat Standard Form’u olan JCT(Joint Contracts Tribunal) formlara kıyasen 
davayı çözümlediği anlaşılmaktadır; bu konuda bkz. ayrıca ;Michael Curtis, Time For Completion, Concurrent Delay 
and Adyarda Abu Dhabi v SD Marine Services, Construction Law Journal, 27(7),560-574,s.562 ve s.564. 
272 Curtis,s.4, Sale of Goods Act 1979 md.2.5 şöyledir; Bir satış sözleşmesinde malın mülkiyeti gelecek bir zamanda 
veya bazı şartlara bağlı olarak geçecek ise buna satış için anlaşma(agreement to sell) denmektedir. Md.5’e göre satış 
sözleşmesinde mallar  ya mevcuttur ya da gelecekte elde edilecektir. Md. 13.1’e göre tarife göre mal satışında malın 
tarife uygun olma zorunluluğu zımnen sözleşmede var olduğu kabul edilir.Md.18.5.1’e göre gelecek malların satışı 
tarife göre olur.  
273 Curtis,s.4.Ayrıca bkz.Curtis,s.1,dpn.4(Gemi İnşa Sözleşmesinde  mevcut malların(sale of existing goods) 
satışından ziyade gelecek malların(sale of future goods) satışı sözkonusudur.) Sale of Future Goods, Alman Medeni 
Kanunu’nda(md.651) yer alan ileride imal edilecek şeylerin satımını (Werklieferungsvertrag) karşılar. 
274 Lorenzon/Velasco,s.72. 
275 Turner/Potenza,s.25. 
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sözleşmelerinin birer satış sözleşmesi olduğunu belirtse de, daha özel bir kategoriye 

içinde Sale Of Goods Act 1979’a göre inşaat sözleşmesinin belli özelliklerini içeren 

gelecek malların satış sözleşmesi olduğu yönündedir. 

 

         2.Diğer Hukuk Sistemlerine Göre 

 

         Gemi inşa sözleşmelerinin geçerliliği ve niteliğini belirlemek için 

sözleşmeye uygulanacak olan hukuka bakmak gerekirse de, belirtmek gerekir ki hangi 

hukuk seçilirse seçilsin, gemi inşa sözleşmesinin niteliği ya satış ya da eser sözleşmesi 

olarak kabul edilmektedir276. 

 

         Gemi inşa sözleşmesinin satış sözleşmesi(contract of sale) olarak kabul 

edildiği ülkeler şunlardır277; Danimarka, Almanya278,Malaysia279, Fransa, İsveç, 

                                                 
276Clarke,s.13. 
277 Clarke,s.14-15, Alberto Batıni, Security Under Shipbuilding Contracts in International Practice, s.1. 
http://www.murs.com.ua/ru/press/security_under_shipbuilding_contracts_-_alberto_batini.pdf erişilme tarihi 
02.05.2012. 
278 Göğer’e göre; Alman Hukukunda hakim anlayışın gemi inşa sözleşmelerini imal edilecek şeyler hakkındaki satım 
sözleşmesi(Werklieferungsvertrag) olduğunu ancak  Fransa’daki gibi bir salt bir satış sözleşmesi olarak kabul 
edilmediğini ifade etmektedir,Göğer, s.297-298. Wüstendorfer’e göre gemi inşa sözleşmeleri eser sözleşmesi ile satış 
sözleşmesi arasında bir yerdedir, bkz.Hans Wüstendorfer,Tatsachen und Normen des Seeschiffbaues Hanseatische 
Rechts-Zeitschrift,1917-1919,s.107(aktaran Brunsvig, s.449.).Clarke ise Alman Hukukunda gemi inşa 
sözleşmelerinin her nekadar imal edilecek şeyler hakkındaki satış sözleşmesi (Werklieferungsvertrag, md.651/1)) 
olarak ifade edilse de, inşa halindeki geminin misli eşya(fungible, vertretbare Sache) olmadığını ve bu nedenle de 
Alman Medeni Kanunu md. 631’e göre bu sözleşmenin bir eser (Werkvertag) sözleşmesi sayılması gerektiğini kabul 
eder.Bkz. Clarke,s.15. Keza Albrecht’e göre de gemi inşa sözleşmesi Alman Medeni Kanunu md. 631’e göre eser 
sözleşmesidir.Bkz. Hans-Christian Albrecht, Cancellation of Shipbuilding Contracts,The Situation in Germany,Int. 
Business Lawyer,Vol.5,1977, s.154. 2002 yılında yürürlüğe giren Alman Borçlar Kanunu reformundan  eser 
sözleşmesi de etkilenmiş olup,reform sonrasında BGB §433’de yer alan satış sözleşmesi ile BGB §651’de yer alan 
Werklieferungsvertrag(üretilecek veya imal edilecek taşınır malların teslimi sözleşmesi) arasındaki ayrım kalktı ve 
reformdan sonra artık  satış sözleşmesi hükümleri Werklieferungsvertrag’a da uygulanacaktır. Yalnız yinede misli 
olmayan taşınır malların imalinde eser sözleşmesinin BGB §642,643,645,649 ve 650 maddeleri satış sözleşmesi 
hükümlerine ek uygulanmaya devam edilecektir. Sonuç olarak üretilecek taşınır sözleşmelerine satış sözleşmesi 
hükümleri, arsa üzerine inşaat sözleşmeleri, tamir sözleşmeleri ve maddi olmayan eser sözleşmelerine ise eser 
sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.’ Bkz,Basil Markesins/Hannes Unberath/Angus Johnston, The German Law of 
Contract A Comparative Treatise,2nd. Ed.,Oxford 2006,s.156. 2002 reformuna kadar eser sözleşmesi olarak 
nitelendirilen, gemi inşa sözleşmeleri 2002 reformu sonrası  artık BGB §433 anlamında bir satış sözleşmesi olduğu 
konusunda ayrıca bkz. Jan Dreyer,Shipbuilding Contracts and Supplier’s Product Liabilty Under German 
Law,International Bar association Conferences 2003,San Francisco USA 14-19 October 2003,s.2-3.Dikkat edilirse 
reform sonrası üretilecek taşınır malların teslimi sözleşmesi ile İngiliz Hukukunda yer alan gelecekteki malların satışı 
sözleşmesi benzer şekilde satış sözleşmesi hükümlerine tabi olacak ve gemiler birer taşınır oldukları ve her daim yeni 
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İngiltere ve ABD280. Fransız Hukuku’na göre tersane sahibince temin edilen malzeme 

ile sipariş edilen geminin inşası bir satış sözleşmesi şeklinde yapılır281. Yalnız Fransız 

hukuk öğretisinde gemi inşa sözleşmesinin, geminin satışının yapımı şartına bağlı 

olması gerekçesi ile, taliki şarta bağlı bir satış sözleşmesi olduğu ifade olunmaktadır282. 

 

       Gemi inşa sözleşmesinin bir eser sözleşmesi(contract for work and 

materials283) olarak kabul edildiği ülkeler ise şöyledir284; İtalya, Japonya, 

Kore,Yunanistan ve Portekiz. Hollanda hukukuna göre gemi inşa sözleşmeleri inşaat 

hukuku kurallarına göre çözümlenen inşaat sözleşmeleridir285. Ayrıca gemi inşa 

sözleşmelerini sui generis(kendine özgü) sözleşme olarak kabul eden Portekiz gibi 

ülkeleri de saymak gerekmektedir286. İsviçre Hukuku’na287 göre ise aynı Türk 

Hukuku’nda olduğu gibi gemi inşa sözleşmeleri özel olarak mevzuatta düzenlenmemiş 

sözleşmeler olup, satış ve inşaat sözleşmesi özelliklerini taşıyan isimsiz 

sözleşmeler(innominate contract) olduğu savunulmaktadır. 

 

                                                                                                                                               
gemi inşası sözleşmesi akdedilirken mevcut olmadıkları için birer gelecekteki malın satışı veya diğer bir ifade ile 
imal edilecek malların satışı olacağı için Alman ve İngiliz Hukukları’na göre aynı sonuç ortaya çıkacak; malzemesini 
yüklenicinin sağladığı gemi inşa sözleşmeleri, birer eser teslimi sözleşmesi olarak ve Türk ve İsviçre Hukuku’undan 
farklı olarak, bir çeşit satış sözleşmesi olarak kabul edilecektir.  
279 Primila Edward/Jeremy Joseph,Malaysia, Shipbuilding in 20 Jurisdictions Worldwide 2013,Contributing Editor: 
Arnold J van Steenderen, s.63. 
280 Amerikan Hukukuna göre gemi inşa sözleşmeleri elle tutulabilen ve kavranabilen maddi mallarla ilişkin satış 
sözleşmeleri olup, deniz hukuku sahasına girmezler.Bu konuda bkz; Mark A Lowe/Christine F Reidy,United States, 
Shipbuilding in 20 Jurisdictions Worldwide 2013,Contributing Editor: Arnold J van Steenderen, s.114, bu konuda 
bkz; http://www.hillbetts.com/files/SB2013_United_States.pdf erişilme tarihi:01.07.2013. 
281 Wahl, s.40, Okay, s.163,Göğer,s.298,Durusoy,1.bölüm s.747. 
282 Wahl, s.40, Okay, s.163,Göğer,s.298,Durusoy,1.bölüm s.747. 
283 Aslında ‘Werkvertrag’ ile eş anlamlı olarak ‘contract for work’ diye nitelendirmek daha uygundur. 
284 Clarke,s.15-16. 
285 Arnold J van Steenderen/Charlotte J van Steenderen,Netherlands,Shipbuilding in 20 Jurisdictions Worldwide 
2013,Contributing Editor: Arnold J van Steenderen,s.70, bu konuda bkz ; 
http://www.mainportlawyers.com/sites/default/files/SB2013%20Netherlands.pdf  erişim tarihi:01.07.2013. 
286 Guilherme Santos Silva, Shipbuilding in 20 Jurisdictions Worldwide 2013,Contributing Editor: Arnold J van 
Steenderen,s.81,bkz; 
http://www.abreuadvogados.com/xms/files/02_O_Que_Fazemos/artigos_publicacoes/Shipbuilding-
In_19_Jurisdictions_Worldwide_11-07-2012.pdf erişim tarihi:11.05.2014. 
287 Alexander Blarer/Anton Vucurovic,Switzerland,Shipping in 36 Jurisdictions Worldwide,Conributing Editor:Kevin 
Cooper,s.261, bkz.  
http://www.bratschi-law.ch/fr/newswriter_files/publikationen/Shipping_2014_Switzerland.pdf erişim tarihi 
11.05.2014. 
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        Gemi inşa sözleşmesinin eser sözleşmesi olarak kabul edildiği ülkelerde 

genel olarak şu şekilde bir ayrım yapıldığı kabul edilmektedir; ‘eğer gemi inşa 

edilmeden gemi ısmarlanırsa eser sözleşmesi; eğer inşa edildikten sonra ısmarlanırsa 

satış sözleşmesi, yok eğer yapılırken ısmarlanıyor ise, sözleşmeyeve özellikle de 

ısmarlayanın projeyi değiştirmek konusunda talimat yetkisi var olup olmadığına 

bakılır288’. 

 

      IV.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HUKUK  

      VE TAHKİM KLOZU İÇEREN GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİ 

 

        A.SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HUKUK 

 

       Belirli olay veya ilişki yabancı bir veya birden çok hukuk  ile de temas 

halinde bulunuyor ise hangi hukukun, yani hangi devletin maddi hukuk hükümlerinin 

uygulanacağı meselesi ortaya çıkmaktadır289. Yabancı unsurlu uyuşmazlıklara 

uygulanacak hukukun tespitinde kullanılan başlıca yöntem, kanunlar ihtilafı yöntemidir 

ve bir sözleşmenin ne zaman milletlerarası karakterli olduğu meselesi, yabancılık 

unsuru karakteri ile belirlenmektedir290. Yabancı unsurlu  olay veya ilişkilerde yabancı 

unsur, hukuki ilişki veya olayın birden çok hukuk sistemi ile ilişkili olmasıdır291. Bir 

sözleşmeye yabancılık unsuru veren, genellikle tarafların vatandaşlığı veya 

bulundurkları yer, sözleşmelerin veya görüşmelerin yapıldığı yer veya sözleşme edimi 

ile ilişkili olduğu devlettir292. 

 

                                                 
288 Clarke, s.16. 
289 Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku(Kanunlar İhtilafı Hukuku-Milletlerarası Usul Hukuku-Yabancı mahkeme 
ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi),Yenilenmiş 19. Bası,İstanbul 2011, s.4. 
290 Ziya Akıncı, Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözleşmeleri,İzmir 1996,s.65 ve 67. 
291 Aysel Çelikel/Bahadır Erdem,Aysel Çelikel Milletlerarası Özel Hukuk(Genel Kurallar,Milletlerarası Özel 
Hukuk,Milletlerarası Usul Hukuku,Yenilenmiş 11. Bası,İstanbul  2012,s.8. 
292 Ziya Akıncı,s.67. 
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       Gemi inşa sözleşmeleri çoğunlukla yabancı unsurludur. Ya yüklenici ya da 

işveren farklı tabiyetlerdedir, veya imal yeri olarak tersane tarafların bulunduğu ülkeden 

başka bir ülkededir, veya taraflar sözleşmeyi kendi dillerinde değil de başka bir ortak 

dilde örneğin çoğunlukla İngilizce yapmışlardır. Pekiyi yabancı unsurlu uluslararası bir 

sözleşme olarak gemi inşa sözleşmelerinde hangi hukuka göre uyuşmazlıklar 

çözülecektir. Her iki tarafta da bunu kendi hukuk sistemelerine göre çözmek istemesi 

pek tabiidir. Bir uyuşmazlık halinde tarafların kendi ülke mahkemelerine gitmek 

arzusunda olmaları da normaldir. 

 

       Yabancı unsurlu olaylar da hemen lex fori yani mahkemenin bulunduğu 

yer hukukunu uygulamak kolay olabilirdi, ancak kanunlar ihtilafı kurallarında amaç bu 

olsaydı her olay vukubulduğu yer hukukuna tabi olup, kendi yer hukukuna göre 

çözülürdü293. Kanunlar ihtilafı kuralları ise milletlerarası özel hukukun konusuna 

girmektedir. Esasen milletlerarası özel hukuk kuralları birer kanunlar ihtilafı 

kurallarıdır294. Kanunlar ihtilafı kuralları ise, çeşitli hukuk sistemeleri arasında doğan 

uyuşmazlığın bunlardan hangisinin maddi hukukuna göre çözüleceğini gösteren hukuk 

kurallarıdır295. Kanunlar ihtilafı kuralları birer yetki kuralına benzemekle birlikte, olayı 

çözümlemez, yalnız çözümleyecek olan maddi hukuku gösterirler296. 

 

       Yabancı unsurlu bir dava ile karşılaşan hakimin ilk yapacağı iş, 

uyuşmazlığın hangi hukuk kuralına göre çözümleneceğini belirlemektir ve kanunlar 

ihtilafı kuralları gereğince bu hukuk; hakimin hukuku(lex fori) olabileceği gibi, yabancı 

bir hukukta olabilir297. Türk hukukunda kanunlar ihtilafı kuralları yasal mevzuat olarak 

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da 

düzenlenmiştir. İngiliz hukukunda ise 1 Nisan 1991 yılından sonraki borç doğuran 

                                                 
293 C M V Clarkson/Jonathan Hill, Jaffey on the Conflict Of Laws,2nd. edt.,Oxford 2005, s.197. 
294 Nomer,s.8. 
295 Çelikel/Erdem,s.23,Ziya Akıncı,s.70. 
296 Nomer,s.9. 
297 Çelikel/Erdem,s.172,Ziya Akıncı,s.71. 
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sözleşmelere Contracts(Applicable Law)Act 1990298, önceki tarihlere ise doğrudan 

Common Law uygulanmaktaydı299. 17 Aralık 2009’dan sonra tamamlanan sözleşmelere 

ise artık 04.07.2008 tarihli Borç Doğuran Sözleşmelere Uygulanacak Olan Hukuk 

hakkında Rome I, Regulation (EC) No 593/2008300 uygulanacaktır301. Dolayısıyla 

sözleşmeye uygulanacak olan hukuku bulacak olan hakim bu yasalara bakacaktır. 

Yalnız belirtelim ki; akit statüsü olarak adlandırılan, akdin kuruluş ve hükümlerine 

uygulanacak hukuku ifade eden sözleşmeye uygulanacak hukuk ilk olarak tarafların 

seçtiği hukuktur302.  

 

        Sözleşme taraflarının yaptıkları sözleşmeyi belirli bir hukuka tabi 

tutabilme yetkilerine irade muhtariyeti esası denmektedir303. Bu aslında iç hukuktaki 

sözleşme özgürlüğü prensibinin Milletlerarası Özel Hukuka yansımış halidir304 ve hem 

Roma Konvansiyonu’nda ve hem de İngiliz Common Law’da da aynen 

bulunmaktadır305. Dolayısıyla ister Türk Hakimi veya ister İngiliz Hakimi olsun önüne 

gelen gemi inşa sözleşmesi ile ilgili bir uyuşmazlıkta eğer yabancı unsurlu ise, kanunlar 

ihtilafı kurallarını araştırmaktan önce, eldeki sözleşmeye bakmalıdır. ‘Sözleşmeye 

uygulanacak olan hukuk hakkında kloz’ olarak ifade edilen ve hemen hemen tüm 

uluslararası gemi inşa sözleşmelerinde bulunabilen bu kloz ile taraflar diledikleri hukuk 

sistemini kendi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara uygulayabilirler. 

                                                 
298Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Hakkında Kanun için bkz; 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/36/contents  (Bu Kanun aslında 1980 tarihli  Rome Convention on the law 
applicable to contractual obligations(Sözleşmesel yükümlülüklere uygulanacak hukuk hakkında Roma 
Konvansiyonuve diğer bazı konvansiyonların)’ının aynen kabul edilmiş halidir. Konvansiyon hakkında bkz; Official 
Journal C 027 , 26/01/1998 P. 0034 - 0046  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126(02):EN:HTML (erişilme tarihleri 
18.05.2012). 
299 Carole Murray/David Holloway/Daren Timson-Hunt,Scmitthoff Export Trade:The Law and Practice of 
Internatioanal Trade,11th ed. 2007,s.459, Adrian Briggs, The Conflict of Laws,Oxford 2002,s.147, 
300 Yasal metin için bkz; L 177/6 Official Journal of the European Union,04.07.2008 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0006:en:PDF (erişilme tarihi 
01.07.2013). 
301 Turner/Potenza,s.25. 
302 Çelikel/Erdem,s.318. 
303 Nomer,s.305, İngilizce karşılığı ‘Party Autonomy; bkz.Clarkson/Hill,s.204, Ayrıca irade muhtariyeti esasının 
hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde de geçerli olduğu hakkında bkz; Report on the Convention on the law 
applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, 
University of Paris I, Official Journal C 282 , 31/10/1980 P. 0001 – 0050(Giuliano/Lagarde Report), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031(01):EN:HTML(erşilme tarihi 18.05.2012) . 
304 Çelikel/Erdem,s.318. 
305 Briggs,s.149(bkz. Roma Konvansiyonu md.3.1). 
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Dolayısıyla hakim böyle bir kloz var ise yabancı hukuk olsa da bunu resen uygulamakla 

yükümlüdür(MÖHUK md.2.1). 

 

        MÖHUK md.24.1.’e göre ‘Sözleşmeden doğan borç ilişkileri tarafların 

açık olarak seçtikleri hukuka tabidir.’ Aynı şekilde Roma Konvansiyonu md.3.1’de 

‘Sözleşme tarafların seçtiği hukuka tabidir’ demektedir. Sonuç olarak taraflar 

sözleşmeye uygulanacak olan hukuku açıkça seçebilirler. Yalnız bunun zımnen 

seçilmesi de mümkündür. Nitekim MÖHUK md. 24.1 devamında ‘Sözleşme 

hükümlerinden veya halin şartlarından tereddüde yer vermeyecek biçimde anlaşılabilen 

hukuk seçimi de geçerlidir.’denmektedir. Keza benzer şekilde Roma Konvansiyonu 

md.3.1. devamında ‘Hukuk seçiminin açıkça yapılabileceği ve geçerli bir kesinlikle 

sözleşme şartlarından veya olayın hallerinden anlaşılabileceğini’ belirtmektedir. 

Tarafların hukuk seçimini açıkça yapmaları, belirli bir hukuku seçme konusunda 

iradelerini, yorum gerektirmeyecek netlikte ve anlaşılır bir şekilde beyan etmiş 

olmalarıdır ve eğer açık seçim yoksa yalnız bir hukuk seçimini yapma iradelerinin 

mevcut olduğu tespit edilebiliyor ise zımni seçim sözkonusudur306. Yalnız zımnı 

seçimden söz edebilmek için bunun sözleşme hükümlerinden veya halin şartlarından 

tereddüte yer vermeyecek biçimde anlaşılması gerekir. 

 

         Gemi inşa sözleşmelerinde tarafların kendi sözleşmelerini baştan 

yapabilecekleri gibi, var olan çeşitli standart formlardan da yararlanabilmektedir. 

Taraflar eğer bir standart sözleşmeyi esas almamış iseler pek tabi kendileri özgürce 

sözleşmeye uygulanacak olan hukuku seçebilirler. Yalnız eğer standart formları esas 

alacak iseler dikkatli olmalıdırlar Nitekim çeşitli formlar farklı hukuk seçimleri 

yapabilmektedir. SAJ form md.20.1’e göre sözleşmeye uygulanacak olan hukuk 

geminin inşa edildiği yer hukukudur. Bu da genelde bu formu esas alan Japonya,Çin 

veya Güney Kore Hukuku olacaktır. AWES ise SAJ’a göre daha tarafsızdır ve md.15.a 

ile seçimi tamamen tarafların özgürlüğüne bırakmış ve belli bir hukuku ifade etmekten 

                                                 
306 Nomer,s.309. 
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kaçınmıştır. Norveç formu ise md. 19.1 ile açıkça sözleşmeye uygulanacak olan hukuk 

olarak Norveç Hukuku’nu göstermiştir.BIMCO tarafından önerilen NewBuildCon 

formu ise md.41’e göre sözleşmeye uygulanacak olan hukuk olarak İngiliz Hukukunu 

göstermiştir(eğer sözleşmenin önünde yer alan box:23.a’da başka bir hukuk belirtilmez 

ise). Çin Deniz Tahkim Komisyonu’nun önerdiği CMAC form md.21’e göre taraflar 

başka yer hukuku seçmemiş iseler Çin Hukuku uygulanmaktadır.  

 

        Tabiki taraflar bu formları esas almış iseler sözleşmeye uygulanacak 

hukuk hakkında bu formlarda yer alan hukuklardan başka seçimler yaparak formları 

değiştirebilirler. Ancak bu formların önemi şundan kaynaklanmaktadır. Farzedelim ki, 

taraflar bir formu esas aldılar yalnız sözleşmeye uygulanacak hukuk konusunda formda 

yazan veya başka bir hukuk konusunda bir kloz koymadılar Doğal olarak sözleşmeye 

uygulanacak olan hukuku yazmamak sözleşmenin esaslı unsuru olmadığı, için sözleşme 

geçerli olarak kurulmakla birlikte, yabancı unsurlu bir olayda kanunlar ihtilafı 

kurallarını uygulamak durumunda olan hakim açık bir hukuk seçimi olmadığı için zımnı 

bir seçim olup olmadığını inceleyecektir. Roma Konvansiyonu hakkında kapsamlı bir 

rapor olan Giuliano/Lagarde Raporuna göre bir standart forma dayanıyor iseler ve o 

formda belli bir hukuka atıf yapılarak o hukuk uygulanıyor ise, zımni seçim konusunda 

tarafların o hukuku seçtiklerinin kabul edilebileceğini belirtmektedir307. Dolayısıyla 

Norveç Formu esas alınmış, yalnız sözleşmeye uygulanacak olan hukuk yazılmamış 

olsa da, zımni seçim olup olmadığını belirleyecek olan hakim Norveç Hukuku’nu 

tarafların zımnen seçtiğini kabul edebilecektir. Oysa bir form esas alınmadan bir gemi 

inşa sözleşmesi kurulmuş ise bu şekilde bir varsayıma başvurulamayacağı açıktır. 

 

        Gemi inşa sözleşmesinde yukarıda açıklanan şekilde açık veya zımni 

olarak bir hukuk seçimi yapılmamış ise ne olacaktır? Hem MÖHUK ve hem de Roma 

Konvansiyonu aynı çözümü sunmuştur. MÖHUK md.24.4 ve Roma Konvansiyonu 4.1 

ve 4.2’ye göre ‘Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları halinde sözleşmeden doğan 

                                                 
307 Giuliano/Lagarde Report, bu konuda ayrıca bkz. Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.463. 
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ilişkiye, o sözleşmeyle en sıkı ilişkili olan hukuk uygulanır’. En sıkı ilişkili olan hukuk 

ise ‘karakteristik edim borçlusunun, sözleşmenin kuruluşu sırasındaki mutad meskeni 

hukuku’dur.Şirket ise işyerinin olduğu yerdir308. Burada belirlenmesi gereken bir 

sözleşmedeki karakteristik edim borçlusunun kim olduğudur. Giuliano/Lagarde 

Raporuna göre ‘karşılıklı sözleşmelerde karakteristik edim borçlusu ödemeyi yapan 

değil, bizzat karşısındaki edimin borçlusudur. Bu edim bir hizmetin yapılması, bir malın 

satılması, taşıma, sigorta, banka hizmetinin verilmesi vs. gibidir. Aslında sözleşmedeki 

sosyo-ekonomik ve ağırlık merkezini içeren süreç sözleşmenin karakteristik 

edimidir309’. Bu çözüm tarzı Türk hukukunda da geçerlidir310. 

 

     O halde gemi inşa sözleşmesinde de gemiyi inşa etmeyi yüklenen, 

yüklenicinin edimi, gemi inşa sözleşmesinin karakteristik edimi sayılmalıdır311. Sonuç 

olarak bir milletlerarası gemi inşa sözleşmesinde eğer taraflar açıkça veya zımnen 

sözleşmeye uygulanacak olan hukuku seçmemiş iseler hem Türk ve hem de İngiliz 

kanunlar ihtilafı kurallarına göre karakteristik edim yüklenicinin edimi olduğuna göre, 

sözleşmeye uygulanacak olan hukuk; gemi inşa sözleşmesi birer ticari faaliyet olduğuna 

göre yüklenicinin işyeri hukuku olmalıdır312. 

 

 

 

 

                                                 
308 Yalnız Roma Konvansiyonu md.4.2 MÖHUK md.24.4’den daha uygun bir düzenleme olup biraz farklılık 
içermektedir. Roma Konvansiyonuna göre karakteristik edim borçlusu şirket ise şirket merkezi esas alınır. Ticari ve 
mesleki faaliyetler nedeniyle kurulan sözleşmelerde de benzer olarak işin merkezi esas alınır. Oysa MÖHUK’da 
mesleki- ticari faaliyet var ise karakteristik edim borçlusunun işyeri esas alınır. 
309 Bkz. Giuliano/Lagarde Raporu. 
310 Bkz.,Nomer,s.317-318. 
311 Aynı görüşte bkz, ‘Sözleşme tersanenin bulunduğu ve geminin inşa edildiği devlet ile kesinlikle dominant 
anlamda bağ  kurar’,Sjur Braekhus,Choice of Law Problems in International Shipping(Recent Dvelopments), 
Collected Courses of the Hague Acedemy of International Law,Vol.164,1979, Martinus Publishers 1979, Martinus 
Nijhoff Online, 16.10.2012,s.310. 
312 Aynı yönde bkz. Çelikel/Erdem,s.342. 
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         B. TAHKİM KLOZU İÇEREN GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİ  

 

         Tahkim, taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek olan uyuşmazlıkların 

devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakem adı verilen kimseler aracılığıyla 

çözümlenmesi konusunda tarafların anlaşmalarıdır313. Milletlerarası Tahkim 

Kanunu(MTK) md.4.1’e göre ise ‘Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden 

kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya 

doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi 

konusunda yaptıkları anlaşmadır’. Gemi inşa sözleşmelerinde özellikle milletlerarası 

olanlarında hemen hemen daima bir tahkim klozuna rastlamak mümkündür. Tüm 

standart formlarda da tahkim klozu bulunmaktadır. Sözleşmeye tahkim klozunun 

eklenmesi beraberinde bazı hukuki sorunlarda getirebilmektedir. Örneğin tahkim 

klozunda tahkim klozuna veya anlaşmasına uygulanacak olan hukukun belirlenmemesi 

veya tahkim yerinin belirlenmemesi gibi.  

 

          Tahkimi yönetecek olan hukuk ile esas sözleşmeyi yönetecek olan 

hukukun aynı olması zorunda değildir. Nitekim milletlerarası tahkimde ‘yer teorisi’ 

olarak ifade edilen tahkim için seçilen yerin hukukunun tahkimi yöneteceği yerleşmiş 

bir ilkedir314. Yer seçilmemiş ise bunu eğer tahkim kuralları için belli bir kurallara atıf 

yapılmış ise o kurallara bakılır. Örneğin UNCITRAL Tahkim Kuralları md.16.12 göre 

bunu tahkim kurulu çözerken ve ICC md.14.1’e göre tahkim mahkemesi çözer. Modern 

tahkim hukuku taraf özgürlüğünü kabul eder ve tahkimi yönetecek olan hukuku 

tarafların seçimine bırakır315.Nitekim MTK md.4.3’e göre de aynı prensip geçerlidir. 

Eğer hukuk seçimi yapılmamış ise tahkime Türk Hukuku uygulanır. 

 

                                                 
313 Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim,2.baskı,Ankara,2007,s.29(Tahkim). 
314 Alan Redfern/Martin Hunter/Nigel Black/Constantine Partasides, Law and Practice of International Commercial 
Arbitration,London 2006, s.98. 
315 Andrew Tweeddale/Keren Tweeddale, Arbitration of Commercial Disputes International and English Law and 
Practice,Oxford 2007,s.201. 
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           Standart formlarda yukarıda ifade ettiğimiz gibi tahkim klozu mutlaka 

bulunmaktadır. Aynı esas sözleşmeye uygulanacak olan hukuk klozunda olduğu gibi 

tahkim klozlarıda formları düzenleyen ticari birlik üyeleri lehine olabilmektedir. 

Örneğin SAJ form md.13.1’e göre tahkim yeri Japonya olup, Japon Shipping Exchange 

Deniz Tahkim Kuralları uygulanmaktadır.AWES ise tahkimi md.15.c’de düzenlemiş 

olup, aynı sözleşmeye uygulanacak olan hukukta olduğu gibi tahkime uygulanacak olan 

hukuk ve tahkim yerini taraf iradelerine bırakmıştır. Norveç Form md.19.b’ye göre 

tahkim yeri Norveç olmakla birlikte, tahkim uygulanacak hukuk kısmı boş bırakılmıştır. 

Yalnız bu boşluğa rağmen Norveç Formunda milletlerarası tahkimde geçerli olan 

yukarıda ifade edilen yer teorisi gereği tahkime uygulanacak olan hukuk Norveç hukuku 

olacaktır. NewBuildCon Form md.42.c’ye göre tahkim yeri Londra olup, İngiliz 

Tahkim Kuralları(Arbitration Act 1996) uygulanır. Çin Deniz Tahkim Komisyonu’nun 

önerdiği CMAC form md.26/3’e göre CMAC tahkim kurallarına göre CMAC(Çin 

Deniz Tahkim Komisyonu)’da tahkim gerçekleşir.Sözleşmeye uygulanacak olan hukuk 

kısmında da ifade ettiğimiz gibi taraflar formları esas almış olsalarda tahkim klozlarını 

değiştirebilir ve kaldırabilirler. 

 

          Son olarak ifade edelim ki taraflar gemi inşa sözleşmelerinden çıkacak 

tüm uyuşmazlıkları mahkemeye veya tahkime götürmek zorunda değildirler. Nitekim 

standart formlarda alternatif imkanlar mevcuttur.SAJ form md.13.1/son’a göre, taraflar 

anlaşarak, geminin,makinenin, ekipmanların inşası ile ilgili farklılıkları,uyuşmazlıkları 

veya materyallerin ve işçiliğin kalitesi ile ilgili uyuşmazlıkları, kabul etmesi halinde 

çözmesi için sınıf kuruluşu önüne de getirebilirler. Aynı imkan AWES de 

bulunmamakla birlikte, md.15.2’ye göre taraflar anlaşarak, geminin,makinenin, 

ekipmanların inşası ile ilgili farklılıkları,uyuşmazlıkları veya materyallerin ve işçiliğin 

kalitesi ile ilgili uyuşmazlıkları bir bir uzmana götürebilirler ve uzman kararı tarafları 

bağlar. Norveç formunda ise sınıf kuruluşu veya uzman önüne sorunu getirmek imkan 

dahilinde değildir.NewBuildCon formu sayılan üç forma göre daha kapsamlıdır ve 

farklı alternatifleri sözkonusudur. Bu form md.42.a,b ve c’ye göre tarafların 

uyuşmazlıkları sınıf kuruluşları veya düzenleyici kamu kuruluşları önüne, bir uzmana, 
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tahkime veya arabulucuya getirebilirler. Her bir imkan ve şartları formda ayrıntılı olarak 

ifade edilmişitir.CMAC md.26.1 ve 2 gereğince taraflar eğer uyuşmazlık doğrudan klas 

kuruluşu veya düzenleyici kuruluş kural,mevzuat ve düzenlemelerine uyum ile alakalı 

ise, uyuşmazlığı bu kuruluşlara, yok eğer bu kurallar ile ilgili değilse tahkim için 

CMAC’a, uzlaşma prosedürü içinse CMAC iştiraki olan Shangai Deniz Hukuku 

Uzlaşma Merkezi’ne başvurabilirler. 

 

       V.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 

 

       A.GENEL OLARAK KURULMASI  

 

       Bir sözleşmenin kurulması için iki veya daha çok şahsın bir hukuki sonuç 

kurmak üzere karşılıklı irade beyanında bulunmaları ve bu irade beyanlarının birbirine 

uygun olması gerekmektedir316. Bunun için, bir taraf diğer tarafa belirli şartlarla 

bağlayıcı bir anlaşma yapmayı arzu ettiğini bildirir, diğer taraf da bunu uygun bulur317. 

Bu nedenle bir sözleşmenin hukuk aleminde var olabilmesi için üç şey gerekmektedir. 

Bunlar sırayla, iradenin açığa vurulması, karşılıklılık ve iradelerin açığa vurulmasında 

karşılıklı uygunluk318. 

 

       Karşılıklı ve birbirine uygun olması gereken bu irade beyanlarından ilki, 

iradenin ilk olarak açığa vurulması olan ve TBK’da öneri olarak adlandırılan beyandır. 

Öneri kısaca zaman itibarı ile ilk önce yapılan ve bir sözleşme meydana getirmek 

                                                 
316 M.Kemal Oğuzman/M.Turgut Öz,Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1,İstanbul 2011, s.52, Andreas von Tuhr, 
Borçlar Hukuku 1-2(Çev.Cevat Edege),Yargıtay Yayınları No:15, Ankara 1963, s.175,Avrupa Birliği ülkelerinin 
tamamında sözleşme böyle tanımlanırken, bazı ülkelerde bu tanıma ‘tarafların kendini bağlama niyetlerinin’ de 
eklendiği görülmektedir. Bu konuda bkz., Benedicte Fuvarque-Cosson/Denis Mazeud(editors), European Contract 
Law, Munich 2008,s.22. 
317Markesinis/Unberath/Johnston,s.57. 
318 Hugo Oser/W. Schönenberger, Borçlar Hukuku 1, 2.Bası,Zürich 1929’dan Seçkin/Ayiter Çevirisi, Ankara, 
1950,s.39. 
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amacıyla bir şahsın teklifini içeren ve karşı tarafa yöneltilen irade beyanıdır319. Öneri 

tek taraflı muhataba ulaşması gereken ve hedef tutulan sözleşmenin tüm unsurlarını 

kapsayan bir iradenin açığa vurulmasıdır320. Önerinin hukuken öneri olarak kabul 

edilebilmesi için, kurulması istenen sözleşmeye ilişkin tüm esaslı unsurları içermesi, 

sözleşmenin kurulmasını sağlayabilecek olgunlukta olması ve karşı tarafın sadece evet 

demesi ile sözleşmenin kurulabilmesi gerekir321. Öneri sözleşmenin esaslı unsurlarını 

kapsayacak şekilde tam ve kesin olmalıdır322. 

 

       Dolayısıyla bir sözleşmenin kurulabilmesi irade beyanlarının karşılıklı ve 

birbirine uygun olması için ilk şart, ilk iradenin açığa vurulması olan önerinin ortaya 

konulmasıdır. Öneri yapıldıktan sonra ise ikinci şart olarak bir karşılık irade beyanı 

olarak kabule ihtiyaç vardır. Muhatapça yapılan ve sözleşmenin öneriye uygun olarak 

kurulmasına muvafakati kapsayan irade açıklamasına ise kabul denmektedir323. Yalnız 

borçlar hukuku genel ilkelerine göre sözleşmenin kurulması için öneri ve kabulün 

kurulacak sözleşmenin tüm esaslı unsurlarını kapsaması şarttır324. Pekiyi bu esaslı 

unsurlar nelerdir? 

 

        Sözleşmenin esaslı unsurları; bir sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların 

aralarında kararlaştırmaları mecburi olan asgari unsurlar olup, kurulacak sözleşmenin 

konusu ve çeşidini belirler325. Diğer bir ifadeyle esaslı unsurlar, öyle önemlidir ki; 

olmadıkları taktirde tarafların sözleşmeyi yapmayacak oldukları unsurlardır326. Yalnız 

belirtelim ki, esaslı unsurlar sözleşmenin tipine göre değişmektedir327. Esasen öğretide 

yapılan objektif –subjektif esaslı unsur ayrımında , subjektif esaslı unsurlar aslında 

esaslı unsur olmadıkları halde,yani ikinci(yan) nokta oldukları halde taraf iradeleriyle 
                                                 
319 Oğuzman/Öz,C.1,s.53. 
320 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.82-83. 
321 Necip Kocayusufpaşaoğlu/Hüseyin Hatemi/Rona Serozan/Abdülkadir Arpacı,Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki 
İşlem Sözleşme,Yenilenmiş Genişletilmiş Tamamlanmış 4. Basıdan 5. Tıpkı Baskı,İstanbul 2010,s.180. 
322 Markesinis/Unberath/Johnston,s.59. 
323 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.93. 
324 Hüseyin Hatemi/Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,İstanbul 2011,s.29. 
325 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s.75. 
326 Oser/Schönenberger,s.53 
327 Markesinis/Unberath/Johnston,s.59.  
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işlem temeli328(esaslı unsur) haline getirilmiş unsurlardır329. Sözleşmenin kurulması için 

bunlar üzerinde de uyuşma zorunludur. Oysa ikinci noktalar tarafların açıkça subjektif 

esaslı unsur haline getirmediği unsurlar olup330, sonraya bırakılabilirler331(TBK md.2). 

TBK md.2/1’e göre tarafların esaslı unsurlar üzerinde anlaşmaları yeterlidir. Yani ikinci 

noktalar üzerinde bir görüşme olmasa da sözleşme kurulur. Ancak öğretide332 isabetli 

olarak belirtildiği gibi TBK md.2’de esasen belirtilen bir karine olup, sözleşmenin 

aslında kurulmadığı iddia olunabilir.  

 

         Yalnız tüm bunlar arasında şu husus gözden kaçırılmamalıdır. Bir 

önerinin yapanı bağlaması için, öneride bulunan sadece bir görüşme fırsatı yakalamak 

için değil, bağlanmak iradesine sahip olmalıdır ki, sadece muhatabın kabülü ile başka 

görüşmelere lüzum kalmaksızın sözleşme meydana gelebilmelidir333. Oysa irade beyanı 

sadece görüşmeye girişmek amacını taşıyor ise bu öneriye davettir ve öneride irade 

beyanında bulunan önerisine bağlı iken, öneriye davet halinde değildir334. Öneriye 

davetin iki şekilde yapılması mümkündür335; ilkinde yapılan teklifte lüzumlu olan 

unsurlardan en az biri eksiktir, ikincisinde ise; sözleşmenin bütün unsurları muhataba 

bildirilmekle birlikte teklifin bağlayıcı olmadığının açıkça veya zımnen bildirilmesi 

sözkonusudur. Bu son hal TBK md. 8’de ifade olunmaktadır. TBK md. 8’e göre öneren 

önerisi ile bağlı olmadığını ya açıkça bildirir veya işin özelliğinden ya da durumun 

gereğinden bağlanma niyeti olmadığı anlaşılır ise önerisi kendisini bağlamaz. Bu halde 

öneri mi, öneriye davet mi sorusunun cevabı md.8’e göre veya aşağıda ifade edeceğimiz 

güven ilkesinin yardımı ile belirlenir336. Md. 8’e göre önerisi ile bağlanmama açıkça; 

öneriye ilave edilen ‘bağlanmaksızın’, ‘taahhüde girmeksizin, ‘serbest kalmak üzere’, 

                                                 
328 Hatemi/Gökyayla,s.29. 
329 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.174-175. 
330 Turhan Esener,Akitlerde Esaslı Noktalar ile İkinci Derecedeki Noktaların Tefriki Meselesi,AÜHFD, C.16,S.1-
4,1959,s.274. 
331 Hatemi/Gökyayla,s.30, Örneğin Alman Hukukunda ücret sözleşmede açıkça yer almasa da sözleşme geçerli olup, 
sonraki bir aşamada taraflardan biri(BGB §315) veya 3. kişi tarafından belirlenebileceği(BGB §317) gibi, geçerli 
tariferelere göre de belirlenebilir. Aynı şekilde İngiliz Hukukunda da Sale of Goods Act 1979 md.8.2, Supply of 
Goods and Services Act 1982 md.15.1 de ücret belirlenmeden sözleşme geçerli sayılmıştır, bkz. 
Markesinis/Unberath/Johnston,s.59-60. 
332 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.177. 
333 Oser/Schönenberger,s.57. 
334 Oğuzman/Öz,C.1, s.54. 
335 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.84. 
336 Oğuzman/Öz,C.1,s.55. 
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münasip görüldükçe’, ‘uygun düştükçe’ gibi sözleşmeye konabilecek kayıtlarla 

olabilirken, durumun özelliğinden veya işin mahiyetinden anlaşılma ise, özellikle eda 

için zaruri olan belirlilik veya tayin edilebilir olma keyfiyetinin eksik olması halinde 

olur337. Güven ilkesine göre ise hal ve şartların incelenmesi ile muhatabın önerinin 

bağlayıcı olmadığını anlayacak durumda bulunduğu kabul edilebiliyor ise öneri 

bağlayıcı değildir338. 

 

        Yukarıda ifade ettiğimiz gibi karşılıklı olan irade beyanları olarak öneri ve 

kabul arasında uyuşma olmak zorundadır. Uyuşma yok ise bu ya açıkça böyledir ve 

taraflar da biliyordur  veya taraflar beyanları arasında uygunluk olduklarını sanmalarına 

rağmen aslında uyuşmazlık vardır. İlkine açık uyuşmazlık ve ikincisine de gizli 

uyuşmazlık denir ki, her iki halde de sözleşme kurulamamıştır339. Pekiyi irade beyanları 

arasında uyuşmazlık olup olmadığını belirlemek için ne yapmak gerekmektedir? 

Öğretide uzun yıllar tartışmalı olmakla birlikte modern Türk-İsviçre Hukukunda şu an 

hakim olan durum güven ilkesine başvurmak yönündedir.340. Güven ilkesine göre, bir 

irade beyanına  muhatap olan kimsenin bu beyana iyiniyetle, dürüst ve makul insan 

sıfatıyla verebileceği anlam hukuken geçerli olacaktır341. Bu ilkeye göre karşı tarafın 

kendisince bilinebilen bütün hal ve şartları,TMK md. 2/1’de düzenlenen dürüstlük 

kuralı ışığında gereği gibi değerlendirerek bu beyana ne anlam vermesi gerektiğine 

bakılır342. Görüldüğü gibi aslında güven ilkesi TMK md.2’de ifade olunan dürüstlük 

kuralının bir görünümüdür343. Dolayısıyla, hakim önüne gelen olayda güven ilkesi 

gereği, kendisini tarafların yerine koyacak, bütün özel halleri dikkate alacak ve böylece 

muhatabın beyan sahibinin tanınabilen iradesini iyiniyetle nasıl anlaması gerektiğini 

araştıracaktır344.belirtelim ki TBK md. 19’a göre taraflar sözleşmede kullandıkları 

kelimelere aynı anlamı veriyor ise sözleşme de kullanılan tabirler önemli olmaz ve 

                                                 
337 Oser/Schönenberger,s.80. 
338 Hatemi/Gökyayla,s.38. 
339 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.80-81,Von Tuhr,s.184. 
340 Teoriler ve hakim ilke konusunda bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s.70 vd.,ayrıca bkz. Turhan Esener, 
Borçlar Hukuku Sistemimize Göre Akitlerin İnikadında İtimat Prensibinin Ehemmiyeti,AÜHFD,C.9,S.3-
4,1952,s.167 vd.(İtimat Prensibi). 
341 Esener, İtimat Prensibi,s.172. 
342 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.134. 
343 Gökhan Antalya, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,C.1,İstanbul 2012,s.126. 
344 Esener,İtimat Prensibi, s.174. 
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sözleşme yine de kurulmuş olur. Yalnız iradelerine ayrı anlamlar veriyor iseler güven 

ilkesine başvurulmalıdır. 

 

        B.DEĞİŞİK SÖZLEŞME KURULMA HALLERİ-SÖZLEŞME 

GÖRÜŞME ANLAŞMALARI 

 

        TBK md.3 ve 10 arasında yer alan yukarıda kısaca ifade ettiğimiz 

kurallara göre sözleşme kurma tekniği klasik anlamda ve basit olarak öneri ve kabulün 

birleşmesi ile olmaktadır345. Yalnız her zaman bir sözleşmeyi kurmak bu kadar kolay ve 

basit değildir. Nitekim modern iş yaşamında büyük meblağlar yüklenerek meydana 

getirilen işlerde taraflar büyük risklere girdikleri için çetin pazarlık ve müzakere 

aşamaları geçirirler. İşte bu aşamalarda kuracakları esas sözleşmeden önce kimi geçici 

anlaşmalar yaparlar. Bu anlaşmalar da esasen birer sözleşmedir. İşte bu tür 

sözleşmelerin konusu kurmayı amaçladıkları sözleşmenin kurulmasından önceki 

safhada taraflar arasındaki ilişkileri düzenlemektir346. Hatta Bucher’e347 göre bu şekilde 

sözleşmenin kurulması TBK’da yer alan klasik sözleşme kurulmasına göre çok daha sık 

olur ve adeta klasik kurulma genel işlem şartları ile kurulan sözleşmeler bir yana 

bırakılırsa artık istisnaidir. Dolayısıyla rahatlıkla ifade edebiliriz ki; taraflar olarak öneri 

ve kabulün dışında sözleşmenin kurulmasına yönelik sözleşme görüşme anlaşmaları 

(sözleşmeleri) yapabilirler348. Yalnız belirtelim ki, iki tarafın karşılıklı ve birbirine 

uygun irade beyanlarından birini öneri, diğerini kabul diye nitelendirmemek, pratikte 

önemli değildir ve borçlar hukuku ilkelerine göre sözleşme görüşme anlaşmaları ile 

kurulan sözleşmeler birlikte muvafakat(uygun bulup olur deme) yoluyla kurulmuş 

                                                 
345 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.166. 
346 Antalya,s.121. 
347 Bucher,Basler Komm.,Vorbem. Zu Art 3-9,N.4(Aktaran Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, s.166, bkz. 
orada dpn.4.) 
348 Antalya,s.121.Veya buna sözleşme görüşmelerine ilişkin anlaşmalar ifadesi de uygundur;bkz Kocayusufpaşaoğlu/ 
Hatemi/Serozan/Arpacı,s.169. 
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geçerli sözleşmelerdir349. Dolayısıyla sözleşme görüşmeleri halinde görüşme 

sonuçlarının kabul edildiğine dair ortak bir deklarasyon sonucu da sözleşme kurulur350. 

 

        Öncelikle, kurulması istenen sözleşme ile sözleşme görüşme anlaşmalarını 

birbirinden ayırmak lazımdır351. Konumuz olan sözleşme görüşme anlaşmalarının ortak 

noktası önceden hazırlık anlaşmaları olması ve taraflara asıl sözleşmeyi kurma 

yükümlülüğü vermemesidir352. Bu yönüyle taraflara asıl sözleşmeyi kurma 

yükümlülüğü veren ön sözleşmelerden ayrılırlar353. Belirtelim ki sözleşme 

görüşmelerinin görünümleri sözleşme kurma hakkı veren opsiyon sözleşmeleri, 

sözleşme kurma yükümlülüğü yükleyen ön sözleşmeler veya sözleşmenin hükümlerini 

belirleyen çerçeve sözleşmeler şeklinde de olabilir354. 

 

       Sözleşme görüşmelerine ilişkin anlaşmalar da, taraflar sözleşmenin 

kurulmasını veya değiştirilmesi için görüşmeler yapmayı taahhüt edebilirler, 

görüşmelerin hangi noktalar üzerinde veya hangi yöntem ve usullere göre 

gerçekleştirileceği konusunda anlaşma yapabilirler, sır saklama sözleşmeleri 

yapabilirler, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığı taktirde giderlerin taraflarca nasıl 

paylaştırılacağı konusunda anlaşma yapabilirler, o ana kadarki görüşmeleri tespit eden 

anlaşmalar da yapabilirler355. 

 

 

 

                                                 
349 Kocayusufpaşaoğlu/ Hatemi/Serozan/Arpacı,s.168. 
350 Bkz.Michael Luber,The Law of Contracts,Michael Wendler/Bernd Tremml/Bernard Buecker(editors),Key Aspects 
of German Business Law A Practical Manuel,3rd. Edition,2006,s.72. 
351 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.169, Antalya,s.124. 
352 Antalya,s.124-125,İngiliz Hukukundada aynı yönde bu tür sözleşme görüşme anlaşmaları hukuken ileri sürülebilir 
değildir.bkz.Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.58-59. 
353 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.100, Antalya,s.123. 
354 Bkz.Antalya,s.122-123. 
355 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.169-170. 
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        C.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNİN İŞ YAŞAMINDA 

KURULMASI 

 

         1.İlk Aşama 

 

        Modern ekonomik hayatın önemli sözleşmeleri olan tek satıcılık,lisans, 

know how,franchise vb. gibi çoğunlukla yabancı unsurlu olan  sözleşmeler taraflar 

arasında onların hukukçuları, mühendisleri, mali müşavirleri gibi teknik elemanları ve 

danışmanlarının da katıldığı bazen aylar hatta yıllar alan müzakerelerle 

kurulmaktadır356. Gemi inşa sözleşmelerinde de, sözleşmenin teknik ve ticari temelini 

oluşturmak için genellikle detaylı görüşmelere ihtiyaç vardır357. İş sahibi için en önemli 

noktalardan biri daha önce yüklenici ile çalışmış olup olmamasıdır358. Nitekim daha 

önceden çalışılmış ise sözleşme öncesi bölüm daha kısa sürebilir. Zira bu halde 

yüklenici elinde hazır spesifikasyonlar vardır359. Taraflar arasındaki bu ilişki haricinde, 

yapılacak işin doğası, büyüklüğü ve değeri, pazarın genel durumu da önemli 

faktörlerdir360. Birçok gemi inşa sözleşmesi büyük risk içeren ve taraflar arasında uzun 

süreli ilişkiye yol açan sözleşmelerdir ve bu yüzden taraflar uzun iş ilişkisi kurduklarını 

tercih ederek, birden fazla tekrarlı iş yaparlar361.Gemi inşa sözleşmeleri çok kompleks 

sözleşmeler olup, sözleşmesel çerçeveleri de bu karmaşıklığı yansıtır362. 

 

       Yeni gemiye ihtiyaç duyan alıcı iş sahibinin yapması gereken ilk iş bir 

gemi inşa broker’ına başvurmak olmalıdır363. Ayrıca bu aşamada deniz gemi mimarına 

da tavsiyesi için başvurmak gerekir364. Bu yardımcılar iş sahibinin emri doğrultusunda 

                                                 
356 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.168. 
357 Curtis,s.1,Mandaraka-Sheppard, s.424. 
358 Mandaraka-Sheppard,s.424. 
359 Bruce/Garrard,s.91. 
360 Bruce/Garrard,s.91,Curtis,s.7. 
361 Curtis,s.7-8. 
362 Lorenzon/Velasco,s.70. 
363 Curtis,s.8, William V Packard,Sale and Purchase. 2nd. Edition,London 1988,s.38. 
364 Mandaraka-Sheppard,s.425,Packard,s.38. 



 
 

69

çeşitli tersanelere giderek, onun isteğine uygun gemileri fiyat, yapılabilme zamanı(inşa 

süresi) ve özel dizayn konularında incelerler365. Daha sonra broker alıcı iş sahibine 

aldığı bilgileri iletir ve onun talimatı doğrultusunda bir tersanede karar kılıp, 

başvururlar366. Yalnız bazen bu aşamada özellikle alıcı iş sahibi devlet veya devlet 

kuruluşu ise kendine ait sözleşmeyi ve spesifikasyonu hazırlayıp, bunlara göre ihaleye 

çıkar ve önerileri alır367. Esasen bu halde açıkça bir uzun bir müzakere süreci olmaz, 

alıcının ihalesi öneriye davet, yüklenicinin ihaleyi kazanması öneri ve alıcın ihaleyi 

kabul etmesi ile sözleşme klasik yönteme göre de kurulabilir.  

 

         Alıcı iş sahibi, brokerı aracılığıyla pazarı ve çeşitli yüklenicileri 

yaptırmak istediği gemi açısından incelemesi sonucu artık gemisini yaptırmak istediği 

tersaneyi seçer ve ilk aşamada eğer hazır spesifikasyonlar yok ise yaptırılacak gemi için 

yüklenicinin elinde, haftalarca sürecek teknik çalışma ve model tank testleri yapılır, ki 

bu aşamada tüm masrafları yüklenici karşılar368. Dolayısıyla ancak tersane ve inşa 

edilecek gemi belirlenince taraflar sözleşme müzakerelerine girişirler369. İşte bu 

aşamadan hemen sonra  taraflar giriştikleri bu onca risk ve süre dolayısıyla ortak 

anlayışlarını ortaya koymak üzere niyet mektubu imzalarlar370. Sözleşme tarafları  

durumlarını yeniden değerlendirebilmek için ‘asıl sözleşmenin kurulmasına bağlı 

olarak(subject to contract)’ şartını koyarak ve böylece kendilerini bağlamayarak, niyet 

mektubu adı altında veya başka ad altında sözleşme taslakları oluşturabilirler371. Gemi 

inşa sözleşmeleri uygulamasında niyet mektubu veya köprü sözleşmeler adı altında 

sözleşme görüşmelerine ilişkin anlaşmalar yapılmaktadır.Bununla birlikte uygulamada 

çok çeşitli sözleşme görüşme anlaşmaları da yapılabilmektedir. Özellikle, sözleşmenin 

kurulması veya değiştirilmesi, için görüşmeler yapmayı taahhüt edebilirler, 

görüşmelerin hangi yöntem,usullerle ve hangi noktalar üzerinde yürüyeceğine dair 

                                                 
365 Mandaraka-Sheppard,s.425. 
366 Curtis,s.8. 
367 Curtis,s.8-9,Bruce/Garrard,s.92. 
368 Curtis,s.9. 
369 Packard,s.38. 
370 Curtis,s.9, Bruce,s.91-92,Mandaraka-Sheppard,s.425. 
371 Mandaraka-Sheppard,s.429. 
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anlaşmalar veya centilmenlik anlaşmaları da yapabilirler372. Diğer yandan şimdiden 

ifade edelim ki gemi inşa sözleşmelerinde sıklıkla belli standart formlar 

kullanılmaktadır. 

 

         2.Niyet Mektubu 

 

        İş sahibi ve yüklenicinin, yukarıda belirtilen iş süreçlerini geçirmeleriyle, 

aralarındaki müzakerelerin ilerlemesi ve belirli bir aşamaya gelmesi halinde, o ana 

kadar varılan sonuçları, asıl sözleşme kurulduğu taktirde bağlayıcı olmak üzere(subject 

to contract), yazılı bir kayda dökmek suretiyle tespit ederek yapacakları sözleşmeyi 

hazırlamak için ortak anlayışlarını ortaya koymak isteyebilirler373.Gemi inşa 

sözleşmelerinde bu şekilde bir sözleşme görüşmelerine dair anlaşma niyet mektubu 

adıyla anılmaktadır. İfade de mektup ismi geçsede yapılan karşılıklı bir anlaşmadır. 

 

      Bizim için burada önemli olan ise ortak anlayışlarının ürünü olan niyet 

mektubunun tarafları bağlayıp bağlamadığı meselesidir. Zira bağlıyor ise taraflar bu 

mektubun imzalanması ile gemi inşa sözleşmesini kurma yükümlülüğü altına girerler ve 

bir taraf buna razı gelmez ise, diğer tarafın onu sözleşmeye mahkeme kararı ile mecbur 

etmesi veya sadece zararını istemesi mümkün hale gelir. Oysa bağlayıcı değildir 

sonucuna varırsak, taraflar niyet mektubuna rağmen müzakerelerden çekilmek hakkına 

sahip olur ve culpa in contrehendo sorumluluk haricinde de görüşmelerden kaynaklı bir 

yükümlülükleri de olmaz. Bu nedenlerle niyet mektubunun tanım, anlam ve 

bağlayıcılığını incelemek lazımdır. 

 

                                                 
372 Sözleşme görüşmelerine ilişkin anlaşma çeşitleri için bkz. Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.169-
170,Antalya,s.124. 
373 Bu bir sözleşme görüşmelerine ilişkin bir anlaşmadır;bkz. Antalya,s.124, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/ Serozan/ 
Arpacı,s.170. 
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         Niyet mektubu; bir tarafın diğer tarafa, kurulması planlanan hukuki 

yapının ana hatlarını ortaya koyan, yazılı bir irade(niyet) açıklamasıdır374. Niyet 

mektubu ile içeriği yeterince belirlenmemiş veya yerine göre tam olarak belirlenmiş bir 

sözleşmenin kurulmasını sağlamak niyeti açığa vurulur ve bu sonuca ulaşmak için 

görüşmelerin ciddi olarak sürdürülmesi taahhüt edilir375. Esasen niyet; ileride oluşacak 

olanın önceden tasarlanmasıdır376. Görüldüğü üzere niyet mektubunda hedef ileride 

kurulması planlanan sözleşme(gemi inşa sözleşmesi) için tarafların hazırlık yapması ve 

bir sözleşmeye ulaşıp ulaşamayacaklarını görmelerini sağlamaktır. Esasen bu yukarıda 

açıkladığımız sözleşme görüşme sözleşmeleri(anlaşmaları) kapsamında bir sözleşmedir. 

Sadece görüşme yapmak için anlaşmak Türk hukukunda olduğu gibi İngiliz ve Alman 

hukukunda da bağlayıcı değildir377. 

 

         Niyet mektupları bir sözleşmenin yapılması için öneri olarak 

görülemeyeceği gibi, sözleşmenin kendisi olarak da görülemez378. Dolayısıyla niyet 

mektubu, gönderenin karşı tarafa kurulması planlanan hukuki yapının ana hatlarını 

ortaya koyan, genellikle yazılı ancak gönderen yönünden bağlayıcı olmayan niyete 

ilişkin açıklamalardır379. Hatta, karşı tarafça benimsenip kabul edildikten sonra dahi, bu 

taahhüt bağlayıcı bir nitelik taşımaz ve taraflara sözleşmeyi kurma yükümlülüğü 

vermez380. Bu yönüyle taraflara ilerideki sözleşmeyi kurma yükümlülüğü veren ön 

sözleşmelerden ayrılır381. Ayrıca sözleşmenin kurulduğunu belirten teyit 

mektuplarından da ayrılır382. Zira niyet mektubu belirttiğimiz gibi karşı tarafça kabul 

                                                 
374 R.Cem Dinar, Niyet Mektubunun Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı,İstanbul 2008,s.5, İki taraflı da olabilir(ki gemi 
inşa sözleşmelerinde niyet mektubu iki taraflıdır),bkz. Dinar,s.7. 
375 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.111. 
376 Dinar,s.38. 
377 Bu konuda bkz.,Curtis,s.11(orda bkz.ayrıca dpn.24),Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.59, Markesinis/ Unberath/J 
ohnston,s.78. 
378 Dinar,s.38. 
379 Antalya,s.124. 
380 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.111,Dinar,s.20 ve 64. 
381 Alman Hukukunda da niyet mektupları birer ön sözleşme olarak kabul edilmezler ve Alman Hukukunda ön 
sözleşmeler bağlayıcıdır.,bkz, Markesinis/Unberath/Johnston,s.78. 
382 TTK md.21.3.’e göre;Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla 
ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı 
tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya 
açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır. Teyit mektubu aynı madde de önceki fıkrada yer alan faturanın 
aksine, sözleşmenin icrası ile değil, kurulması ile ilgilidir, bkz. Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku,6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’na Göre Hazırlanmış 15. Baskı,Ankara 2011,s.153. 
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edildikten sonra dahi bağlayıcı değildir383. Uygulamada da niyet mektubu, gemi inşa 

sözleşmeleri pratiği açısından, hukuki bağlılıktan ziyade, ahlaki bağlılık olarak kabul 

edilmektedir384. Uygulamada taraflar geminin ücreti, kur-ödeme şartları, teslim tarihi, 

sözleşmeyi yönetecek hukuk gibi temel ticari noktalar üzerindeki ortak anlayışlarını 

belirleyerek niyet mektubunu oluştururlar385. Bu yönüyle hukuki bağlayıcılık oluşturup 

oluşmaması konusunda özellikle sözleşmede kullanılan kelimelere dikkat etmek 

gerekir386.  Her ne kadar hem maddi hukuk ve hem de uygulama yönünden niyet 

mektubu bağlayıcı kabul edilmese de taraflar bu hali, mektuba esas sözleşmenin 

imzasına bağlı olarak, yönetim kurulu onayına bağlı olarak, finansman sağlanması 

halinde gibi şartları ekleyerek mektubun bağlayıcı olmadığını açıkça ifade de 

edebilirler387. Bu halde sözleşmenin bağlayıcı olmadığı açıktır388. Yalnız Curtis’in389 

haklı olarak ifade ettiği gibi, eğer taraflar detaylı olarak şartları yazmış ve hatta 

sözleşmeye uygulanacak olan hukuk ve yetkili yargı yerini de belirlemiş ve özellikle de 

projenin oldukça ileriki bir safhasında olmuş ise, artık hukuken bağlayıcı olduğunu 

kabul etmek lazımdır. 

 

          Tüm bu açıklamalarımızdan çıkan sonucu şu şekilde özetleyebiliriz. 

Hem teorik ve hem de pratikte gemi inşa sözleşmelerine hazırlık olarak tarafların ortak 

anlayışlarını yansıtan, birer sözleşme görüşme sözleşmesi olan niyet mektupları, 

hukuken bağlayıcı değildir ve esas sözleşme olan gemi inşa sözleşmesinin kurulması 

sorumluluğunu taraflara yüklemez. Yalnız hal ve şartların özelliklerine göre tarafların 

niyet mektubunu bir ön sözleşme gibi bağlayıcı hale getirmeleri imkan dahilindedir390. 

Niyet mektubu, sözleşmenin esaslı unsurlarını taşıyor ve öneri niteliğinde kabul ediliyor 

                                                 
383 Dinar,s.20. 
384 Curtis,s.10,Bruce/Garrard,s.92, Mandaraka-Sheppard,s425. 
385 Curtis,s.9,Bruce/Garrard,s.92. 
386 Curtis,s.10. 
387 Bruce,s.92,Curtis,s.9,Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.111(Ayrıca orada bkz.dpn.56). 
388 Curtis,s.10. 
389 Curtis,s.10. 
390 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.111,Dinar,s.65. 



 
 

73

ve karşı tarafça da bu şekilde anlaşılıyor ise gemi inşa sözleşmesinin kurulmasına dahi 

yol açabilir391. 

 

         3.Köprü Anlaşmalar 

 

         Özellikle kapsamlı olan ve teknoloji gerektiren gemilerde, yüklenici 

zaman alan dizayn çalışmaları için niyet mektubunu yeterli görmez ve bu hallerde köprü 

anlaşmalar(Bridging Contracts) yapar ve yüklenici dizayn ve teknik hizmet karşılığı 

ücret alır392. Bu aşamada önemli olan köprü sözleşmeden sonra imzalanan esas gemi 

inşa sözleşmesine bu dizayn ile ilgili köprü sözleşmenin de dahil edilmesidir393. Aksi 

halde bu kısım gemi inşa sözleşmesine dahil sayılmaz ve sonradan ortaya çıkabilecek 

dizayn hataları yüzünden yükleniciye başvurma imkanı olmaz. Köprü sözleşme 

tarafların ciddiyetini ortaya koyan ve yüklenicinin dizayn ve teknik hizmetten dolayı 

ücret aldığı sözleşmedir394. Fikrimizce halen ortada hukuken bağlayıcılık yoktur. Zira 

köprü anlaşmalarda amaç ciddiyeti göstermek ve işin büyük ve teknolojinin çok işin 

içinde olduğu bazı gemi inşa işlerinde, artık yüklenicinin çok zaman alan dizayn ve 

teknik işlerden hukuken ücret alabilmesini sağlamaktır. Ancak taraflar çok rahatlıkla 

köprü sözleşmeleri de yukarıda niyet mektubunda ifade ettiğimiz gibi bağlayıcı hale 

getirebilirler. 

         D.SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN CULPA IN 

CONTRAHENDO SORUMLULUK 

 

         Gemi inşa sözleşmelerinin kurulmasına giden yolda tarafların uzun 

görüşme aşamaları sırasında bazı yükümlülükleri bulunmakta olup, uyulmadığı taktirde 

                                                 
391 Dinar,s.35. 
392 Curtis,s.12,Bruce/Garrard,s.92. 
393 Curtis,s.12,Bruce/Garrard,s.92. 
394 Mandaraka-Sheppard,s.425. 
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kusurlu olunması halinde tazminat sorumluluğuna yol açabilir395. Taraflar arasındaki 

müzakereler onlar arasında hukuki bir ilgi tesis eder, bu ilgiden sözleşmenin ifasına 

değil, tarafların müzakere esnasındaki vaziyetlerine ilişkin görevler doğar396 ve bunların 

ihlali halinde davranış yükümlülüğü altında bulunan tarafa karşı ileri sürülebilir397. Bu 

görevler şöyle özetlenebilir; sözleşme görüşmelerinin ciddi olarak yürütülmesine 

taraflar özen göstermeli, karşı tarafın kişi ve mal varlığını zarardan korumalı ve  bir 

kimse başkası ile sözleşme ilişkisi kurmak için görüşmeler yaparken kendisine muhatap 

olan şahsa yanlış bilgi vermemeli veya onun bilmesi gereken hususları açıklamakta 

kusur işlememelidir398. Taraflar arasında sözleşme görüşmelerine başlanılmakla 

tarafların birbirine karşı özen yükümlülüğü başlar ve taraflar birbirlerini doğru 

bilgilendirmek zorundadırlar399. Esasen sözleşme görüşmeleri taraflar arasında özel bir 

ilişki yaratır ve taraflara dürüstlük kurallarına uyma, gözetme yükümlülüğü gibi 

yükümlülükler yaratır400. Bu durum iş hayatında hakim olan anlayışların ve dürüstlük 

kurallarının doğal bir sonucudur401. Sonuç olarak, sözleşme görüşmelerinde tarafların 

karşılıklı beyanlarının doğruluğu, ciddiyeti ve eksiksizliği hakkındaki güvenleri özel 

hukukta korumayı hak etmektedir402. 

 

         Taraflar, olaylar hakkında mütekabilen bilgi verme vazifesini 

görüşmelerin başlamasından itibaren üstlenirler403. İşte Alman Hukukunda açıkça 

yasa404 ile ve Türk/İsviçre hukukunda kısmen yasa405 ile belirlenen, ancak esasen genel 

hukuk ilkesi olarak kabul edilen ve ‘sözleşme görüşmelerinde dürüstlük kurallarına göre 

uyulması gereken, yani görüşme tarafı ile olan dürüstlük ilişkisinden kaynaklanan ferdi 

                                                 
395 Antalya,s.133. 
396 Von Tuhr,s.187. 
397 Antalya,s.133. 
398 Antalya,s.134,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.976. 
399 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.8. 
400 Ümit Gezder,Türk/İsviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumluluğu,İstanbul 2009,s.30-31 
401 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.976. 
402 Gezder,s.45. 
403 von Tuhr,s.187. 
404 BGB §311/1,2 ve 241/2(bkz. Gezder,s.19 ve Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.10), Culpa in 
Contrahendo sorumluluğu, sözleşme öncesi sorumluluk olarak ilk olarak ünlü hukukçu Jhering tarafından ortaya 
atılmış olup, 1900 Kanuna alınmamış olmakla birlikte Alman hukukunda dava hukuku(karar) ile gelişmiş ve nihayet 
2001 Alman reformu ile BGB §311/2 ve 3’ e ve BGB §241/2 ye de alınmıştır, bkz.Markesinis/Unberath/ 
Johnston,s.92-93. 
405 TBK. md.35,bkz.Gezder,s.20.TBK md.3/2,5,35,217/3,229,561/2; bkz.Antalya,s.135. 
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davranış yükümlükleri ihlalini müeyyidelendiren406’ ve Alman hukukçu Jhering407 

tarafından ortaya atılmasından itibaren genel kabul gören sözleşme görüşmelerinden 

doğan kusur sorumluluğu olan Culpa in Contrahendo(CIC) sorumluluk sözkonusudur. 

 

           İşte ‘tarafların müzakereler sırasında birbirlerine karşı bir takım 

yükümlülükler taşıdıkları, birbirlerine karşı duydukları güven sonucu gerçekleri 

açıklama, doğması muhtemel zararları önleme, karşı tarafın çıkarlarını koruma, 

görüşme veya dolayısıyla hukuksal işlemi etkileyecek nitelikte yeni olguları bildirme, 

sözleşmelerin karşılıklı güven ilişkisi çerçevesinde hedefine ulaşmasına hizmet etmek 

üzere özen gösterme durumunda bulundukları, bu özen ve gözetme borcunun taraflar 

arasında özel bir hukuki ilişki yarattığı ve buna uyulmadığında sözleşme veya haksız 

eylem ihlaline bağlanan sonuçlara yol açtığı408’ Türk Hukukunca kabul edildiğine göre 

ve bu anlayışın CIC sorumluluğu meydana getirdiği düşünüldüğünde, bu tür bir 

sorumluluğun uzun sözleşme müzakereleri gerektiren gemi inşa sözleşmelerini de 

etkileyeceği pek tabiidir.  

 

          Yukarıda ortaya koyduğumuz gibi gemi inşa sözleşmelerinde esas 

sözleşmenin kurulmasından önce yapılan niyet mektubu ve köprü anlaşmalar, birer 

sözleme görüşme anlaşmaları olarak, bir ön sözleşme gibi taraflara sözleşme kurma 

yükümlülüğü yüklemez. Yalnız tarafların bu uzun sözleşme görüşmelerinde yarattıkları 

karşılıklı güven nedeniyle TMK. md.2 gereğince dürüstlük kuralından doğan bir CIC 

sorumluluğu olmayacakmıdır? Bu soruya İsviçre Federal Mahkemesi bir sözleşmeden 

doğan uyuşmazlık nedeniyle verdiği bir kararında409, ‘her ne kadar bir niyet 

mektubunun sözleşmenin kuruluşu için hiçbir yükümlülük yüklemez ve önsözleşme 
                                                 
406 Gezder,s.107. 
407 Bu konuda tarihçesi ve Jhering’e eleştiriler için ve CIC sorumluluğu için  bkz. Gezder,s.1 vd,CIC Sorumluluk 
kısaca; gereğinde genel ve objektif, gereğinde özel ve subjektif bir biçimde beliren ve taraflar arasında oluşan 
toplumsal bağlantı sonucu doğan kökenini dürüstlük kuralında bulan genel özen yükümünün yarattığı karşılıklı güven 
ilişkisinin ihlali olarak tanımlanabilir, bkz; İlhan Ulusan, Culpa In Contrahendo Üstüne,Prof.Dr. Ümit Yaşar 
Doğanay’ın Anısına Armağan- İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, İstanbul 1982, (s.275-321)s.287. 
408 Ulusan,s.286.Antalya’ya göre CİK sorumluluğuna uygulanması gereken TBK md49 vd.’na dair haksız fiil 
hükümleri değil,TBK md112 vd.’na göre sözleşmeye aykırılık hükümleridir.Çünkü CİK sorumluluğu sözleşme 
benzeri borç ilişkisi olarak sözleşme niteliğindedir;bkz.Antalya,s.135. 
409 Urteil des BGer 4 C.409/2005 vom 21.Marz 2006, E.2.3 ve 3.2(Aktaran Gezder,s.48-49). 
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sayılamaz ise de, bir niyet mektubunun ortaya konması tarafların dürüstlük kuralına 

göre görüşme niyetini kuvvetlendirmektedir’ demektedir. Dolayısıyla her nekadar niyet 

mektubu ve hatta köprü anlaşma bir gemi inşa sözleşmesini kurma konusunda bir 

yükümlülük vermese de, sözleşme görüşmelerinin bir özel ilişki yaratarak, taraflara CIC 

sorumluluğu yüklediğini ve sonuç olarak sözleşme görüşmelerinde dürüstlük kuralına 

ve yaratılan güvene aykırı olarak kusurlu davranan karşı tarafa zarar verir ise bunu 

karşılamak mecburiyetindedir.  

 

           Yalnız bu ifadelerden, gemi inşa sözleşmesi için görüşmelere başlayan, 

niyet mektubu akdeden bir tarafın hiçbir şekilde de görüşmeleri kesip ayrılamayacağını 

düşünmemek lazım. Hatta belirtelim ki, sözleşme görüşmelerini kesen taraf esasen 

bundan sorumlu değildir410. Burada anlatılmak istenen, sözleşme görüşmelerinden 

ayrılma hakkı olup olmadığı değil, zira bilakis bu hak vardır. Yalnız burada önemli olan 

görüşmelerde karşı tarafın haklı güvenin korunması ve dürüstlük kurallarının ihlal 

edilmemesidir411. 

 

         Sözleşme öncesi müzakere aşamasında kusur sorumluluğu olan culpa in 

contrahendo sorumluluk Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerinde farklıdır. 

Özellikle İngiliz Hukukunda  Lord Ackner’in Walford v.Miles412 kararında verdiği şu 

hüküm hakim konumdadır; ‘Sözleşme görüşmelerini dürüstlük kuralına uygun 

yürütmek, görüşme sırasında tarafların karşılıklı pozisyonlarını düşündüğümüzde işin 

doğasına tamamen aykırıdır. Her bir taraf ,hileli beyanda bulunmadıkça kendi kişisel 

çıkarını izlemek ve korumak hakkına sahiptir.’. Oysa Alman, Türk/İsviçre hukukunda 

                                                 
410 vonThur,s.188, Markesinis/Unberath/Johnston,s.100,Luber,s.76. 
411 Markesinis/Unberath/Johnston,s.100; Alman Yüksek mahkemesi(Bundesgerichtshof,BGH WM 1969,595; NJW, 
1774, Case no:29; NJW-RR 1989,627) bu tür bir sorumluluk için 3 şartı aramaktadır; 1-Bir taraf diğer tarafı 
sözleşmenin olacağı konusunda kesin inandırmış olmalı,2-Masraf(zarar) sözleşme olacağı inancı ile yapılmalı,3-
Sözleşmeyi kesen taraf haklı olmamalıdır,bkz.Luber,s.76. 
412 Walford v. Miles (1992) 2 A.C. 128, s.138. Burada sözleşme görüşmelerinde dürüstlük kuralına göre hareket 
edilemeyeceğine ilişkin bir karar vardır. Oysa genel anlamda sözleşme kurulduktan sonra dürüstlük kuralının etkisi 
olup olmadığı belirtilmemektedir, bkz. Markesinis/Unberath/Johnston,s.99; Denilebilir ki; İngiliz Yüksek Mahkemesi 
açıkça görüşen tarafların karşı tarafın çıkarının korunması hakkında dürüstlük kuralını kabul etmemiştir. İngiliz 
hukukunda sözleşme öncesi dürüstlük kuralının uygulanmadığı konusunda Walford/Miles kararının esas alındığı 
hakkında ayrıca bkz, Fuvarque-Cosson/Mazeud(editors),s.186. 
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sadece hileli beyanda değil, genel olarak dürüstlük kuralına aykırı kusurlu davranışlarda 

da sorumluluk doğmaktadır. Yalnız bu verdiğimiz kararda belirtilen sözleşme öncesi 

görüşmeler içindir, yoksa Sims’e413 göre genel olarak dürüstlük kuralı ve iyiniyet ilkesi 

İngiliz Hukuku’nda da mevcuttur414.Ancak sonuç olarak diyebiliriz ki, CIC sorumluluk 

İngiliz hukukunda sözleşme öncesi görüşmeler açısından genel hukuk ilkesi olarak 

kabul edilmediği gibi Walford v. Miles kararı ile Kıta Avrupa’sında ve Türk İsviçre 

Hukukunda kabul olunan sözleşme öncesi CIC sorumluluğu gibi bir genel ilkenin 

tersine karar verilmiştir. Goldrein QC/Hannaford/Turner 415 bu farkı çok iyi 

açıklamaktadır; ‘İngiliz hukukunda tarafların diğer tarafın yararına olan bilgiyi gönüllü 

verme zorunluluğu yoktur. Yalnız sözleşme öncesi görüşmelerde  yanlış bilgi 

verilmemesi gerekir.’ 

 

          VI.GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNDE STANDART FORMLAR 

 

          Gemi inşa sözleşmelerinde taraflar yukarıda ifade ettiğimiz gibi çeşitli 

müzakereler yaparak nihai sözleşmeden önce sözleşme görüşmelerine ilişkin niyet 

mektubunda olduğu gibi anlaşmalar yapabilirse de nihai sözleşme sıklıkla uygulamada 

tip sözleşme olarak da nitelendirilebilen standart formlara dayanmaktadır. Dolayısı ile 

birçok sözleşme görüşmesi nihayetinde tarafların ortak hedeflerini karşılamak üzere 

değişikliğe uğrayabilen standart formlara dayanmaktadır416. Yalnız belirtelim ki; 

standart formları esas alan taraflar, aslında bir sözleşmeyi değil, bir model sözleşmeyi417 

esas almaktadırlar ve akıllarından geçen gemiyi inşa edebilmek için esas aldıkları 

standart formu kendilerine özgü hale kendi şartlarını ekleyerek getirmelidirler418. 

Seçilen formlar esasen önemli ölçüde yüklenicinin hangi ülke veya bölgeden olduğu ile 

                                                 
413 Vanessa Sims,Good Faith in English Contract Law;Of Triggers and Concentric Circles,V.1 N.2(Winter 
2004),s.232. 
414 Clarke’a göre ise genel olarak İngiliz Hukukunda dürüstlük kuralı ilkesi bulunmamaktadır,Bkz.Clarke,s.8. 
Goldrein QC/Hannaford/Turner’e göre de genel hukuk ilkesi olarak dürüstlük ilkesi olmasa da, sigorta ve gemi 
ipoteği gibi konularda dürüst davranma ilkesi rol oynar ,bkz.Goldrein QC/Hannaford/Turner,s59. 
415 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.60. 
416 Bruce/Garrard,s.92,Curtis,s.12. 
417 Lorenzon/Velasco,s.70. 
418 Clarke,s.2. 
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ilgili olmakta olup, birçok yüklenici önceden hazırlanmış veya tavsiye edilmiş 

formlardan başkasını kullanmaya yanaşmamaktadır419. Esasen bu standart formların 

popülerliği, tersanenin bulunduğu coğrafi yer, iş sahibinin alışkanlıkları ve tecrübesi ve 

ilgili ticari birliğin etki gücü gibi birden fazla faktöre bağlı olarak değişmektedir420. 

Genel olarak gemi inşa sözleşmelerinde, dünya gemi inşa pazarında 4 çeşit form 

bulunmaktadır421. 

 

        1.Büyük gemilerin inşasında esas olarak kullanılan ve 1974 yılında Japon 

Gemi İnşa Yüklenicileri Birliği tarafından yayınlanan SAJ Form olarak bilinen form. 

Bu form Güney Kore Çin,Singapore ve Taiwan tarafından da kullanılmaktadır. 

 

        2.Yine Avrupa gemi inşa sanayinde, Avrupa Gemi İnşa Yüklenicileri ve 

Tamircileri Birliği Standart formu olan son olarak 1999 yılında revizyonu yapılan ve 

1999 yılı mayıs ayında yayınlanan AWES Form sıklıkla kullanılmaktadır. 

 

        3.Ulusal form olarak kullanımda olan ve Norveç Gemi Sahipleri Birliği ve 

Norveç Gemi Yüklenicileri Birliğince hazırlanan 2000 tarihli Norveç Formu mevcuttur. 

 

        4.Amerikan Deniz Ticaret Kanunu 1936 gereğince Federal Gemi Finans 

Programı altında Birleşik Devletler Deniz Ticaret Dairesi(Şimdi Taşıma Dairesi) 

tarafından 1980 ‘de yayınlanan ve pratikte kullanımı artık çok az olan MARAD Form 

mevcuttur. 

 

                                                 
419 Bruce/Garrard,s.93,Curtis,s.13. 
420 Lorenzon/Velasco,s.70. 
421 Curtis,s.13, Lorenzon/Velasco,s.70(Yazarlar en çok kullanılan formlar olarak SAJ,AWES,Norveç form ve 
BIMCO NewBuildCon olmak üzere 4 adet saymaktadır.). 



 
 

79

        Bu formların haricinde aşağıda belirtilen formlarda artık sıklıkla 

kullanılmaya başlanmıştır; 

 

        1.Çin Devleti, Çin Deniz Tahkim Komisyonu (CMAC) tarafından Model 

Kontratlar adı altında bir standart form(CMAC Form(CMAC Standart Newbuilding 

Contract,2011 Edition)) olan gemi inşa sözleşmesi önerilmektedir422. 

 

        2.Ayrıca, BIMCO(The Baltic and International Maritime Council) 

tarafından 2007 yılında yayınlanan NewBuildCon423 Formu, bulunmaktadır. BIMCO 

tarafından yayınlanan bu formun diğer formlar arasında başka bir tercih imkanı ve  

tarafların sözleşme görüşmeleri sonucunda bu formu esas alarak bir sözleşme 

kurabilmelerini sağlamak için yayınlandığı ifade edilmektedir424.  

 

    Çin Deniz Tahkim Komisyonu ile BIMCO arasında varılan 2012 tarihli bir 

anlaşma gereğince, NewBuildCon formu Çince’ye çevrilmekte ve  CMAC ve BIMCO 

ortaklaşa olarak  CMAC form ve NewBuildCon form esas alınarak Çin pazarına uygun 

ortak standart form klozları ve şartları meydana getirmeye karar vermiştir425. Bu 

nedenlerle her nekadar 2000’li  yılların başı itibarı ile SAJ form en sık kullanılan gemi 

inşa sözleşmesi standart formu olsa da, bunun sonradan BIMCO ve CMAC tarafından 

yayınlanan CMAC ve NewBuildCon formları ile değişeceğini öngörmek mümkündür. 

 

                                                 
422 Bkz.Batıni, s.1,China Maritime Arbitration Commission Standard  Newbuilding Contract (Shangai Form)English 
Version CMAC Maritime Arbitration Commission Standard Newbuilding Contract, form için bkz. http://www.cmac-
sh.org/en/model-contract.asp   erişilme tarihi 20.04.2013. 
423 Form örneği için bkz. https://www.bimco.org/~/media/ Chartering/Document_Samples/ Sundry_Other_Forms/ 
Sample_Copy_NEWBUILDCON.ashx  erişilme tarihi 05.04.2014. 
424 Bkz. https://www.bimco.org/Products/Documentary_Guides/NEWBUILDCON.aspx erişilme tarihi 05.04.2014. 
425 Bkz. http://www.cmac-sh.org/en/news/html/20120118.html erişilme tarihi 05.04.2014. 
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       Tüm bu formların yanında,Hollanda Gemi İnşa Sözleşmesi VNSI426 gibi 

sadece o ülkede kullanılan, yerel formlarda bulunmaktadır. Hatta Amerika Birleşik 

Devletlerinde her tersanenin kendine has standart formları olup, yukarıda sayılan 

formlar Amerika’da nadiren kullanılmaktadır427. 

 

        Taraflar yukarıda saydığımız formlardan yararlanarak kendi gemi inşa 

sözleşmelerini kurmaktadır. Yukarıda ayrıntılı ifade ettiğimiz görüşmelerde de taraflar 

önceden bir standart formu ele alarak, kendi inşa etmeyi düşündükleri geminin 

ihtiyaçları, finanse etme yollarını ve teslim süresini de düşünerek gerekli değişiklikleri 

yaparak sözleşmelerini kurabilecekleri gibi, hiçbir formu esas almadan veya her bir 

formdan kendilerine uygun olan maddeleri esas alarak sözleşmelerini kurabilirler. 

Yalnız taraflar seçecekleri formların özelliklerini iyi hesaba katmalıdırlar. Zira örneğin 

SAJ form açıkça yüklenici yanlıdır428. Bu nedenle örneğin BIMCO yukarıda 

belirttiğimiz NewBuildCon formu yayınlayarak alıcı yanlı bir sözleşme oluşturmak 

durumunda kalmıştır429.Bize göre NewBuildCon alıcı iş sahibi yanlısı olması, hiçbir 

zaman SAJ formun açıkça yüklenici yanlısı olması kadar olmayıp, daha çok ortada bir 

form görüntüsü vermekte ve SAJ ila AWES formuna göre daha fazla yenilik 

içermektedir. Diğer yandan Norveç Formunun ilk defa  gemi sahibinide içine alacak 

şekilde Norveç Gemi Sahipleri Derneği ve Norveç Gemi Yüklenicileri Satış ve 

Pazarlama Organizasyonu ila Norveç Gemi Yüklenicileri Birliği arasında müzakere 

edilerek hazırlandığı ifade edilerek, uyuşma sağlanmış doküman olarak ifade 

edilmektedir430. Norveç form incelendiğinde SAJ formun esas alındığı ama onun keskin 

olarak yüklenici yanlısı olduğu noktaların törpülendiği kabul edilmelidir.CMAC form 

                                                 
426 Steenderen/ Steenderen,s.75. 
427 Lowe/Reidy s.120. 
428 Curtis,s.13,Bruce/Garrard,s.93(Bu okadar açıktır ki, bu durum formda; alt müteahhitliği düzenleyen md.1.4, 
değişiklikleri düzenleyen md.5, fors majörü düzenleyen md.8, alıcının sözleşmeyi feshi halinde yüklenicinin zarardan 
açık muafını düzenleyen md.10’da açıkça görülebilir. Ayrıca yüklenicinin bir çok sorumluluğunu gerektiren 
hükümlerde bu forma konmamıştır. 
429 Bu konuda bkz.,Keith Krut, The BIMCO ‘NewBuildCon’ Shipbuilding Form; Welcome Clarity But Poor  Timing, 
http://www.cdg.co.uk/files/news/Bimco%20NewBuildCon%20Form%20KHK.pdf erişim tarihi 05.04.2012. 
430 Bkz.,Ksenia Nikonova, Legal Aspects of Shipbuilding Financing Legal Evaluation of Financial Risks in The Pre-
delivery Phase,University of Oslo 2009, thesis, s.37 ,  
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22237/Thesis_Financing_duo.pdf?sequence=1 erişilme tarihi 
15.11.2013,aynı konuda bkz. Oystein Meland, The Norwegian Shipbuilding Conract, 
http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=320a6cd9-b29c-db11-8a05-001143e35d55 erişilme 
tarihi 15.11.2013. 
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dikkatlice incelendiğinde ise bazı alıcı iş sahibi lehine hükümleri olmakla birlikte, genel 

itibarı ile SAJ form’a benzer olarak yüklenici lehinedir. Zaten CMAC formun 

yayınlandığı kurum olan CMAC da, CMAC formun SAJ ve AWES gibi geleneksel 

stilde olan formları takip ettiğini oysa BIMCO’nun yayınladığı NewBuildCon formunun 

yenilikler içerdiğini ifade etmektedir431. 

 

    Gemi inşa sözleşmelerine esas alınabilen bu formlar da aşağıda sayılan belli 

konular klozlarda genellikle yer almaktadır432. Bunlar; 

    -Geminin boyutları,klası,deadweight kapasitesi,hız ve yakıt tüketimleri gibi 

unsurlarını içeren bir tarifnamesi, 

     -Sözleşme ücreti ve ödeme yöntemleri 

     -İnşa sürecinde işin denetlenmesi 

     -Ek iş ve iş değişiklikleri(modifikasyonlar) 

     -Deniz denemesi 

     -Teslim zamanı ve yeri 

     -Mülkiyetin ve hasarın geçişi 

     -Sigorta 

     -Ayıpların giderilmesi(onarım) 

 

                   Öğretide özellikle geminin tarifnamesi ve mülkiyetin geçişi konularının çok 

önemli olduğu ve bu nedenle de sözleşmelerde bu konuların tam bir netlikte 

düzenlenmesi gerektiği haklı olarak önerilmektedir433.Gemi inşa sözleşmesinden doğan 

                                                 
431 Bkz.http://www.cmac-sh.org/en/news/html/20120118.html erişilme tarihi 05.04.2014. 
432 Clarke,s.2, Mandaraka-Sheppard,s.439. 
433 Mandaraka-Sheppard,s.439. 
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hukuki uyuşmazlıklar sıklıkla ayıptan sorumluluk ile geç teslimden doğan 

sorumluluktan kaynaklanmaktadır. 

 

           A.STANDART FORMLARIN GENEL İŞLEM KOŞULU 

ÖZELLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ 

 

             Gemi inşa sözleşmesi uygulamasında sıklıkla kullanılan standart 

formların genel işlem koşulu sayılıp sayılmama konusu TBK md.20vd. maddeleri 

gereği önem kazanmaktadır.Zira TBK md.20vd. düzenlenen genel işlem koşullarına 

dair hükümler nitelikleri itibarı ile emredici hükümlerdir434. 

 

             Şirketleri masraf ve zamandan kurtaran genel işlem koşulları, genelde 

tüketicilerin malı alırken sadece ücret ve kalitesine göre aldıkları ve imzalatılan genel 

işlem koşullarını içeren sözleşmelerin içeriğine bakmadıkları ve böylece tüketiciler 

açısından sömürü unsuru ve riskli olabilecek olan bu koşulları, ilk olarak genel bir 

düzenleme ile bunları sınırlama ihtiyacını gören Alman yasa koyucusu tarafından 1 

Nisan 1977 tarihinde önce genel bir yasa ile AGB (Allgemeine Geschaftsbedingungen) 

ile ve daha sonrada Alman Medeni Kanunu(BGB) §305 vd. ile Alman MK’sı içine 

alınmış ve yasalaşmıştır435. Türk kanun koyucusu da 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe 

giren yeni TBK md.20 vd. ile Alman MK md.305 vd. esas alarak genel işlem koşullarını 

TBK içine alarak yasalaştırmıştır.  

 

                                                 
434 Antalya,s.288. 
435Andreas Stadler/ Michael Luber,,General Terms of Business(AGBs),Key Aspect of German Business Law ( 
Editors:Michael Wendler/Bernd Tremmel/Bernard Buecker),3rd. Ed., Berlin 2006,s.84, Fikret Eren, 6098 Sayılı 
TBK’ya Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler,14.Baskı, Ankara 2012,s.216. 
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             Standart sözleşmeler436 genel işlem koşullarının yoğun olarak yer 

aldığı sözleşmelerdir437.Gemi inşa sözleşmelerinde yaygın olarak referans alınan 

formların her biri birer standart sözleşmelerdir.Taraflar çoğunlukla ya bu formları aynen 

veya gerçekten fiilen müzakere ettikleri bireysel sözleşme hükümlerini de ekleyerek 

gemi inşa sözleşmesi yapmaktadırlar438. Diğer yandan bir gemi inşa sözleşmesinin 

kurulması için illa bir standart formun esas alınması zorunlu olmayıp, pekala taraflar 

tamamıyla önceden hazırlanmış bir tip sözleşmeye dayanmayan, yeni olarak müzakere 

ederek bir gemi inşa sözleşmesi de  kurabilirler. 

 

                 TBK md 20/1’e göre ‘genel işlem koşulları(GİK), bir sözleşme 

yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, 

önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.’. GİK 

kısaca bir tarafça hazırlanan ve diğer tarafın bu sözleşmenin hazırlanmasında rolü ve 

söz hakkı olmadığı sözleşmelerdir439.   Dolayısıyla bir taraf sözleşmenin hazırlanması 

görüşmelerine fiilen hiç katılmamaktadır440. Amaç birden fazla sözleşme ilişkisinde 

kullanılacak koşulları belirlemek ve bu koşullarının sunulacağı tarafın müdahalesine 

imkan vermeden tümden sözleşmeye dahil etmektir441. Diğer bir ifadeyle koşulları 

düzenleyen taraf, bunları müzakere etmek, tartışmak amacıyla değil, konuşulmadan 

kabul edilmesi amacıyla karşı tarafa sunar442. Serbestçe müzakere edilen normal 

                                                 
436 Bu tür sözleşmelere tip sözleşmeler,kitle sözleşmeler,katılmalı sözleşmeler veya formüler sözleşmeler isimleri 
verilebilirse de biz standart formlar tabirini kullanmayı uygun gördük.Bkz. aynı yönde Antalya,s.286. 
437 Murat Aydoğdu,6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel işlem Koşulları Bakımından Uygulama 
Alanı,DEUHFD,C.13,S.2,2011(s.1-50),s.6(Bu tür sözleşmelere ayrıca tip,kitlesel,seriformüler ve çerçeve sözleşme 
isimleri de verilmektedir). 
438Bu tür gemi inşa sözleşmelerine de GİK içeren sözleşmeler denir, bkz.Aydoğdu,s.7. Bu nedenle de GİK içeren bir 
gemi inşa sözleşmesinde bireysel  sözleşme hükmü de yer alabilir,bkzAydoğdu,s.10. 
439 Oğuzman/Öz,C.1,s.170,Aydoğdu,s.13. 
440 Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı,s.226,Bir tarafın maddeyi sözlü olarak açıklaması ve karşı tarafın 
kabul etmesi maddenin görüşüldüğü anlamına gelmez, bunun için o madde ciddi olarak görüşülmeli ve diğer taraf 
görüşme sonucuna etkileyebilecek etkiye sahip olmalıdır;bkz, Markesinis/Unberath/Johnston,s.172. 
441 Yeşim Atamer,Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi TKHK 
md.6 ve TTK md.55 F.1,(f) İle Karşılaştırmalı Olarak,Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, 
Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayını , Ankara 2012, (s.9-73), s.12, bkz. 
http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2013/03/26/17.pdf erişilme tarihi 01.06.2014. 
442 Eren,s.219,Aydoğdu,s.13. 
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sözleşmelerin aksine genel işlem koşullarını içeren sözleşmeler bir tarafça hazırlanan ve 

diğer tarafça kabul edilen, müzakere edilmeyen hazır sözleşmelerdir443.  

 

                 Belirtelim ki GİK sözleşmenin bizzat onu kullanan tarafça 

hazırlanması zorunluluğu olmayıp, başkası tarafından hazırlanmış olan GİK 

sözleşmenin kullanması da mümkündür444. Gemi inşa sözleşmesinde yaygın olarak 

kullanılan GİK sözleşmeler, esasında bunu kullanacak olan tarafça hazırlanmamış, 

ancak onun üyesi olduğu tersane birlikleri(SAJ), tersane ve iş sahibi birlikleri ile 

ortak(Norveç form), tersanenin bulunduğu ülkenin bir devlet kurumu(MARAD), 

uluslararası bir kuruluş(NewBuildCon) veya bir tahkim kurumu(CMAC) tarafından 

hazırlanmış olmalarına rağmen, o işe girişen(girişimci) çoğunlukla da yüklenici 

tarafından önceden sözleşmenin karşı tarafı ile müzakere edilmeden sözleşmenin karşı 

tarafına sunuldukları ve  ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla 

hazırlanmış olduklarından,bunların GİK sözleşme olduklarından kuşku duyulmamalıdır. 

Atamer’in445 de haklı olarak belirttiği gibi, başkası tarafından örneğin bir meslek örgütü, 

dernek, kamu kuruluşu veya şirket tarafından hazırlanmış veya işletmenin temsilcisi 

tarafından kaleme alınmış metinlerin kullanılmış olması o sözleşmenin GİK denetimi 

dışında çıkmasına sebep olmaz. 

 

                 Bu tür sözleşmeler her iki tarafında tacir olduğu sözleşmelere de 

uygulanır446. Bu nedenlerle gemi inşa sözleşmelerinde kullanılagelen standart formlar 

TBK md.20 vd. karşısında birer genel işlem koşulu olup, geçerlilikleri ve denetimleri 

                                                 
443 Stadler/Luber,s.86. 
444 Aydoğdu,s.14. 
445 Atamer,s.15(Örneğin Alman Federal Mahkemesi(BGH NJW 1983,s.1322,1323) uluslar arası bir kuruluş olan 
IATA(Internationa Air Transport Association) tarafından hava yolu trafiğinde kullanılmak üzere bütün üyelerine 
tavsiye edilen koşulları genel işlem koşulu olarak saymıştır,bkz.dpn.18). 
446 Stadler/Luber,s.86,Eren,s.217,Ayrıca bkz TBK md.20 gerekçesi; ‘Tasarıda genel işlem koşullarının tabi olduğu 
geçerlilik kuralları, bunlara aykırılığın yaptırımları ve genel işlem koşullarının yorumlanması gibi konuların açıklığa 
kavuşturulması amacıyla, bütün sözleşmeleri kapsayacak emredici genel hükümler şeklinde düzenlenmesi zorunlu 
görülmüştür…Böylece, söz konusu hükümlerin uygulama alanının sadece tüketicilerle sınırlı kalması önlenmiştir’ 
Madde gerekçesinden ve TBK md.20’nin kaleme alınış tarzı ve sözcüklerin seçimi dikkate alındığında, kanun koyucu 
bilinçli olarak ticari-tüketici sözleşmesi ayrımı yapmadan, kanunun ifadesine giren tip sözleşmeleri birer genel işlem 
koşulu saymıştır. GİK’e dair TBK md.20vd. hükümlerinin ticari standart sözleşmelere uygulanamayacağı hakkında 
savunulan görüş için bkz.Antalya s.294-296. 
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yasanın amir hükümlerine bağlıdır. Sonuç olarak fikrimizce gemi inşa sözleşmesinde 

kullanılan SAJ, AWES, MARAD, Norveç Formu, NewBuildCon ve CMAC birer GİK 

içeren sözleşmedir447.Bu nedenle de bu standar formları içeren gemi imşa 

sözleşmelerine genel kapsam,özel kapsam denetimi ve özel içerik denetimi ile 

yazılmamış sayılma ve genel içerik denetimi ile kesin hükümsüzlük yaptırmları 

uygulanabilecektir448. Taraflar bu formları esas almış ama aynı zamanda müzakere 

etmek suretiyle bireysel sözleşme hükümleri de koymuş iseler GİK denetimi sadece 

GİK klozlarına yapılır449.  

           

              Bu açıklamalarla birlikte, Lorenzon/Valesco450 ‘Çarter 

sözleşmelerinde kullanılan formları taraflar aynen korumak isteseler de, genelde gemi 

inşa sözleşmelerinde tarafların bu sözleşmeleri sadece model olarak ele aldığı ve yüksek 

iç uyuşmazlık ve uyumsuzluk riski ile çok büyük değişiklik yaparlar ve sonuçta 

anlaştıkları kişisel sözleşme ele aldıkları bu formlardan çok farklı olabilir’ 

demektedir451. Bu nedenle taraflardan biri sözleşme görüşmelerine başlamadan önce 

gemi inşa sözleşmelerinde kullanılan standart formlardan birini karşı tarafa sunmuş ve 

ondan kabulünü beklemiş olsa da, müzakerelerin sonucu o form hiç kullanılmamış veya 

müzakare edilerek tamamen değiştirilmiş ve  yeni bir gemi inşa sözleşmesi kurulmuş ise 

bu sözleşme artık bireysel hükümleri ihtiva eden ve GİK denetiminin yapılamayacağı 

bir sözleşme haline gelir. Burada yanlış bir anlamaya imkan vermeyecek şekilde ifade 

edelim ki gemi inşa sözleşmeleri pratikte gerçekten uzun ve cidii bir müzakere ve 

pazarlıklara daynamakta olduğundan, tarafların standart formları esas aldığı ama 

klozlarının yapısını ve içeriğini toptan veya büyük ölçüde değiştirmiş olduğu hallerde 

değiştirlen klozları artık bireysel hüküm saymak ve GİK denetimi dışında bırakmak 

gerekir ise de, örneğin tarafların SAJ formu esas alıp, ödeme ve temerrüt  klozunu 

aynen bırakıp sadece sözleşme ücretinin miktarı hakkında yapılmış müzakere, klozun 

                                                 
447 Aksi görüşte bkz. Açıkel, s.55 ve 56.  
448 Antalya,s.292. 
449 GİK içeren sözleşmelere GİK denetimi yapılacağı konusunda bkz.Aydoğdu,s.8 
450 Lorenzon/Velasco,s.70. 
451 Aynı görüşte bkz:Ian Gaunt, Part A Common Issues in Shipbuilding Contract Arbitrations;Maritime Business 
Forum, London Shipping Law Centre, 2th April 2010, Panellists: Alan Hatfield,Simon Curtis, Michael Stockwood, 
bkz. http://www.shippinglbc.com/content/uploads/members_documents/Shipbuilding_Part_1.pdf erişilme tarihi 
23.03.2013. 
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içeriğini ve yapısını değiştirmeyeceğinden GİK denetimini ortadan kaldıramaz. 

Tarafların müzakere ederek serbestçe pazarlık konusu ettiği sözleşmelere kanun 

koyucunun müdahale etmeği amaçladığı düşünülmemelidir452.İki tarafın anlaşması ve 

müzakere ederek belirledikleri sözleşme koşulları, kural olarak klasik Borçlar Kanunu 

denetimi dışında bir GİK denetimine tabi tutulamaz453.    

 

          B.STANDART FORMLARDA YÜRÜRLÜK TARİHİ KLOZU-

GECİKTİRİCİ VE BOZUCU ŞARTLAR KARŞISINDA  GEMİ İNŞA 

SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 

 

          Gerek sözleşmenin kendisi ve gerekse de sözleşmeden doğan bazı 

yükümlülüklerin hukuken yürürlüğe girmesi için gemi inşa sözleşmelerinde belirli 

olayların gerçekleşmesi şart olarak yer alabilmektedir ve taraflar bunu 

gerçekleştirebilmek için sözleşmelere ‘yürürlük tarihi’ klozları eklemektedirler454. 

Yürürlük tarihi klozları birçok standart formda yeralmaktadır. Özellikle bu duruma 

tarafların kendilerini sözleşmeye imza ile şartsız bağlamak istemediklerinde 

rastlanılmakta olup, bu aşamaya gelinceye kadar tarafların yukarıda ifade edilen gemi 

inşa sözleşmesi kurulması aşamalarını aşmış olmaları gerekmektedir455. Şartlar 

sözleşmelerde ya geciktirici şart veya bozucu şart olarak yer almaktadırlar456 ve hem 

Türk Hukuku’nda457 ve hem de İngiliz Hukuku’nda458 geçerli olarak yer 

alabilmektedirler. 

 

                                                 
452 Yeşim Atamer,Genel İşlem Koşulu mu bireysel Pazarlıkla Kurulan Sözleşme mi? Tüketici ve Tacir İşlemleri 
Açısından Karşılaştırmalı Olarak Başvurabilecek Değerlendirme Kriterleri,Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk 
Ticaret Kanunu Sempozyumu,-Makaleler Tebliğler,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi,Derleyen:Prof.Dr.Çiğdem Kırca,(s.103-137),s.121(Pazarlık). 
453  Atamer,s.12. 
454 Curtis,s.234,Mandaraka-,Sheppard, s.426. 
455 Curtis,s.234 
456 Curtis,s.235,Mandaraka-Sheppard,s.426,Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.77. 
457 Lale Sirmen,Türk Özel Hukukunda Şart,Ankara 1992,s.1vd.,Hasan Pulaşlı,Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki 
Sonuçları,Ankara 1989,s.1 vd. 
458 Curtis,s.234. 
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          1.Şart ve Türleri 

 

          Şart hukuki işlemin etkisinin, yani hukuki sonuçlarının varlığının, ileride 

gerçekleşmesinin şüpheli olaya bağlanmasıdır459. Diğer bir ifadeyle, taraf iradesiyle bir 

işlemin hukuki etkisinin doğması, düşmesi ya da devam etmesinin gelecekte 

gerçekleşmesi şüpheli olaya bağlanmasıdır460. Şart kısaca, gelecekte vukuu şüpheli 

olaydır461. Dolayısıyla şart ilk önce şüpheli bir durum doğurur, yapılan hukuki işlemin 

hüküm ifade edip etmeyeceği veya hüküm ifade eden bir işlemin devam edip 

etmeyeceği belli değildir462. Bu belirsizlik ise objektif  olmalıdır463.Şimdiki veya 

geçmişteki bir olaya ilişkin şartlarda, şarta özelliğini veren objektif belirsizlik yoktur464. 

Diğer bir ifadeyle gerçekleşmiş bilinen olaylar şüpheli sayılmadığı465 için şart olarak 

kabul edilmezler.  

 

         Belirtelim ki hayat tecrübelerine göre kesin olacak olan şart değil 

vadedir466. Vade ile şart birbirinden açıkça ayrı iki kurumdur. Zira şart ileride 

gerçekleşmesi şüpheli bir olay iken, vade kesin olan bir vakıaya kadar bir hukuki 

neticenin ertelenmesidir467. Şart açıkça koyulabileceği gibi, zımmen de olabilir468. Şart 

ile yükümlülük(mükellefiyet) de açıkça iki ayrı kurumdur. Mükellefiyet ivazsız 

kazandırıcı işleme konan ve lehdarı bir şey yapma ve yapmama biçiminde belli bir 

edimi yerine getirmekle yükümlü kılan yan kayıttır469. Oysa şart gerçekleşmesi şüpheli 

olay olup, taraflara yükümlülük yüklemez.Yalnız bir gemi inşa sözleşmesinde bu iki 

kurumun açıkça hangisi olduğu tespit edilmelidir. Örneğin gemi inşa sözleşmesinin 

yürürlüğe girmesi için bir lisansın alınması gerekiyor ise bu bir şart mıdır yoksa bir 

                                                 
459 Sirmen,s.37. 
460 Pulaşlı,s.8. 
461 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.328 
462 Andreas B. Schwarz,Borçlar Hukuku Dersleri 1. Cilt(Çev.Bülent Davran)İstanbul,1948,s.412. 
463 Sirmen,s.49,Pulaşlı,s.24,Tunçomağ,s.995,Von Tuhr,s.741. 
464 Tunçomağ,s.995,Hatemi/Gökyayla,s.343,Sirmen,s.51,Pulaşlı,s.37. 
465 Hatemi/Gökyayla,s.343. 
466 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.329,Von Tuhr,s.742. 
467 Oser/Schönberger,s.930,Sirmen,s.87,Pulaşlı,s.70. 
468 Tunçomağ,s.992,vonTuhr,s.738. 
469 Sirmen,s.75. 
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mükellefiyet mi? Eğer mükellefiyet denir ise bir taraf için sorumluluk doğar iken şart 

olarak kabul edilmesi halinde sorumluluk doğmaz470. Dolayısıyla sözleşmedeki somut 

olay şart ise, ve şart yerine gelmez ise sözleşme hüküm doğurmaz iken, mükellefiyet 

sayılır ise pekala sözleşme hüküm ve sonuç doğurur ve bir tarafın da sorumluluğu 

doğar471. Ünlü hukukçu Savigny’nin deyişi ile ‘Şart geciktirir, fakat yükümlülük altına 

sokmaz, mükellefiyet yükümlülük altına sokar, fakat geciktirmez’472Bunun pratikte 

önemi şudur, somut olaydaki ifade şart ise dava edilemez, mükellefiyet ise dava 

edilebilir473. Pratikte oluşan bu önemli fark dolayısıyla bir gemi inşa sözleşmesine 

konan kaydın mükellefiyet mi, şart mı olduğu bir yorum meselesi olup, özellikle konan 

kaydı yorumlarken bir tarafa yükümlülük yükleyip yüklemediği tespit edilmelidir.  

Yorum yapılırken kullanılan sözcüklerden ziyade tarafların gerçek irade ve amaçları 

esas alınmalıdır(BK. Md.19)474. 

   

            Şart ya geciktirici ya da bozucu şart şeklinde olabilir475. Taraflar 

koymuş oldukları kayıt ile hukuki işlemin sonuç doğurmasını gelecekte gerçekleşmesi 

şüpheli bir olguya bağlamış iseler şart geciktirici, yok taraflar yaptıkları işlemin hukuki 

etkisinin ortadan kalkmasını ileride gerçekleşmesi şüpheli olguya bağlamış iseler şart 

                                                 
470 Curtis,s.235,Yazara göre pratikte genelde gemi inşa sözleşmelerinin ilgili klozları  mükellefiyet değil de şart 
olarak düzenlenmektedir..Aynı görüşte, Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.77. 
471 Bu konu hakkında İngiliz Hukukunda dikkat çekici bir karar söz konusudur; “The Merak” 1976  2 Lloyd’s Rep 
250:İlgili davada konu :2.el bir gemi satışı olup, satış sözleşmesinde The Norwegian Sale Form1966’ya atıf 
bulunmakta ve sözleşmede Kloz 4’te ‘Satıcının, alıcının gemi incelemesine izin vereceği ve alıcının da gecikmeye 
mahal vermeden incelemeyi yerine getireceği yazmaktadır. 1 Aralık 1972 tarihinde broker aracılığı ile gemi alıcıya 
telex yoluyla teklif ediliyor. Mahkeme bu belirttiğimiz kloz ile satıcının alıcıya gemiyi incelemesi için uygun bir yer 
ve tesis sağlamasını gerektiğini ve eğer bunu yapmaz ise sorumluluğunun doğacağını ve aynı şekilde alıcının da 
imkan sağlanması halinde inceleme yapmakla yükümlü olduğuna karar veriyor,(s.255). Belirttiğimiz bu davada 
aslında satıcı pazar fiyatı yükselmekte olduğu için incelemeye uygun yer göstermiyor ve kloz 4’ün bir geciktirici şart 
olduğunu ve şartın gerçekleşmediğini ileri sürerek sözleşmenin yürürlüğe girmediğini iddia ediyor.Mahkeme ise telex 
yoluyla teklif ve kabul ile sözleşmenin kurulduğunu kloz 4’ün bir mükellefiyet olduğuna karar veriyor. Aynı şekilde 
bkz. Goldrein’in aynı dava için yorumu, Goldrein QC/Hannaford/Turner s.77. 
472 F.C.Savigny,System des heutigen römischen Rechts,Bd. III 1840,s.231(aktaran Pulaşlı,s.73). 
473 Oser/Schönberger,s.931,Sirmen,s.75,Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.77,İsviçre Federal Mahkemesi de aynı 
görüştedir,bu konuda bkz. BGE 80 II 260= JdT 1955 I 162, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.329,dpn.1d,Ayrıca 
aynı karar için bkz. Pulaşlı,s.73,dpnt.199. 
474 Şart ile vade arsında yorum yapılırken de aynı yönteme başvurulmaılıdır.Aynı yönde bkz.Sirmen,s.88, 
Oser/Schönberger,s.931. 
475 İngiliz hukukunda da şartlar ya geciktirici(condition precedent) ya da bozucudur(condition 
subsequent),bkz.Curtis,s.235,Birde İngiliz Hukukunda promissory condition vardır ki bu bizim hukukumuzda 
mükellefiyetin karşılığıdır.Dpn.450’de belirttiğimiz The Merak kararında hakim olayda yer alan kloz 4’ün bir 
promissory condition olduğuna hükmetmiştir,bkz., Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.77. 
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bozucudur476. Şart şüpheli bir olgu olduğu için gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 

bilinmediği sürece hukuki işlemin etkisi henüz askıdadır477. Geciktirici şart sözkonusu 

ise, hak sahibi açısından beklenen bir hak söz konusudur ve hukuki işlem her ne kadar 

yapıldığı anda meydana gelmiş olsa da , sonuç doğurması şartın gerçekleşmesi ile 

mümkündür478. Oysa bozucu şartta hukuki işlem baştan itibaren sonuç doğurur, şart 

gerçekleşince hukuki işlem sanki kurulmamış gibi sona erer479.Bir şartın geciktirici mi 

bozucu şart mı olduğu bir yorum meselesi olup, Bk.19’a göre çözümlenmelidir480. 

Yalnız hangisi olduğu bu yorum metodu ile belirlenemiyor ise, şartın geciktirici şart 

olduğu kabul edilmelidir. Çünkü bir şarta bağlı olarak borç altına giren kimsenin şartın 

gerçekleşmesinden önce ifada bulunmak isteyeceği kabul olunamaz481. Diğer bir 

ifadeyle, bozucu şartta işlem yapıldığı anda sonuç doğurmaya başlar, şüphe halinde şart 

gerçekleşmeden tarafların hukuki sonuç doğurmasını istemeyecekleri fikrinden hareket 

edilir482.Zira teknik anlamda şartın sadece geciktirici şart olduğu ve bozucu şartın ise, 

geciktirici şartlı bir bozucu irade beyanı olduğu kabul edilmektedir483. 

 

          Örneğin gemi inşa sözleşmelerinin uzun sürmesi ve zaman alması 

halinde her an görüşmelerin kesilmesi ihitimali vardır. İşte bu ihtimal gerçekleşince o 

zamana kadar tarafların biribirine yazılı belgeler vermiş olmaları halinde sözleşmenin 

kurulmuş olup olmaması yorumlanacaktır. İşte bu yorum meselesi ile ilgili olarak, 

genelde sözleşmenin kurulmuş sayılmasını engellemek için taraflar ortak belgelere veya 

gönderdikleri belgelere sözleşmeye bağlı(subject to contract) veya detaylara 

bağlı(subject to details)olarak ifadesini eklerler. İşte bunu koymakla amaçları ortada 

bağlayıcı bir sözleşme olmadığını belirleyebilmektir. İngiliz hukukuna göre böyle bir 

ifade halinde ortada yazılı karşılıklı belgeler gönderilmiş olsa da, ortada bağlayıcı bir 

sözleşme bulunmamaktadır484. Bizim hukukumuzda ise bunun geciktirici şart olarak 

                                                 
476 Sirmen,s.53-54. 
477 Sirmen,s.130. 
478 Pulaşlı,s.143-145. 
479 Sirmen,s.156. 
480 Sirmen,s.62. 
481 Tunçomağ,s.997. 
482 Sirmen,s.64. 
483 Sirmen,s129. 
484 Lorenzon/Velasco,s.73. 
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kabul etmesi ve şartın gerçekleşmediği hallerde ortada geçerli kurulmuş bir sözleşme 

olmadığının kabul edilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

 

          Son olarak belirtelim ki, bir kimse hareket serbestisini tamamen 

kaldırmak yerine onu sınırlamayı isterse sözleşmesinde bunu şart olarak koyar, fiili borç 

olarak addetmez485. Çünkü şart bir borç gibi kabul edilemeyeceği için şart koyan bunu 

yerine getirip getirmemekte serbesttir486. Yani bir edimde bulunmayı şarta bağlı olarak 

vadeden şartı yerine getirmemek suretiyle kendi borcunun doğumuna engel olabilir487. 

Fakat bunun açıkça bir hukuki tehlikesi vardır. Nitekim, şartın gerçekleşmesinde, 

geciktirici şartta hukuki işlemin sonuç doğurmasını, bozucu şartta hukuki işlemin 

doğmuş olan hukuki sonuçlarının ortadan kalkmasını kendi yararına görmeyen taraf, 

bunu önlemek veya geciktirmek için  doğruluk ve güven kurallarıyla bağdaşmayan 

davranışlarda bulunarak istediği sonuca ulaşabilir488. O halde istenmeyen bu sonucu 

hukuken aşmak gerekir. Bunun içinde şart yerine getirmeyen tarafın dürüstlük kuralına 

uygun davranıp davranmadığı belirlenmelidir489. Dürüstlük kuralına aykırı fiil ile şart 

gerçekleşmese de gerçekleşmiş sayılır490 491. 

 

          2.Standart Formlarda Yürürlük Tarihi Klozları 

 

          Yukarıda ifade ettiğimiz gibi taraflar gemi inşa sözleşmelerinde bazen 

sözleşmenin veya sadece bir hükmünün hüküm ifade etmesini geciktirici veya bozucu 

                                                 
485Kenan Tunçomağ,Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler,C.2,Üzerinde çalışılmış ve geliştirilmiş 6. Bası,İstanbul 
1976, s.1017(Genel Hükümler C.2). 
486 Tunçomağ, Genel Hükümler C.2,s.1017,vonTuhr,s.757. 
487 vonTuhr,s.757. 
488 Sirmen,s.167. 
489 Pulaşlı,s.197. 
490Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.336, vonTuhr, s.757, Tunçomağ,Genel Hükümler C.2,s.1017, Oser/ 
Schönenberger,s.940, Sirmen,s.167,Pulaşlı,s.197-198. 
491 İngiliz hukukunda da aynı Türk Hukuku’na benzer şekilde ‘şarta dayanıp kendi lehine sonuç çıkaran taraf, eğer 
şartın gerçekleşmesini engeller ise buna dayanamaz,bkz. Curtis,s.236, Bu prensip New Zealand kararında yer alan 
‘kimse kendi kusuruna dayanıp lehine sonuç çıkaramaz’ genel ilkesinin bir sonucudur,bkz.Curtis,s.237,bkz. New 
Zealand Shipping Co. Ltd. v. Societe des Ateliers et Chantiers de France 1919 A.C. 1,s.9. 
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bir şarta bağlayabilirler.Gemi inşa sözleşmelerinde  “Yürürlük Klozu(Effective Date 

Clause)” adında bir klozun sözleşmelerde kullanılması oldukça yaygındır. Özellikle 

SAJ formunu kullanan Güneydoğu Asya ülkelerindeki tersaneler mutlaka bu klozu 

sözleşmelerine eklerler. Bu kloz her ne kadar AWES formunda ve NewBuildCon 

formunda da yer alsa da bu iki formda yürürlük klozu tarafların serbest iradelerine 

bırakılarak boş bırakılmıştır492. Oysa SAJ formunda açıkça bir bozucu şart içeren 

hüküm mevcuttur. SAJ md.19’a göre, sözleşme imza ile taraflar arasında geçerli 

olur(md.19/1). Yalnız Japon Hükümeti’nden belli gün içersinde(süre boş bırakılarak 

taraflarca belirlenecektir) ‘İhracat Lisansı ve İnşaat İzni’ alınamaz ise taraflar aksini 

düzenlememiş iseler sözleşme geçersiz hale gelecek olup, sözleşme hiç yürürlüğe 

girmemiş gibi taraflar sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerden 

kurtulacaklardır(md.19/2). 

 

         SAJ formunda yer alan bu kloz açıkça bir bozucu şarttır. Zira gelecekte 

doğumu şüpheli belirsiz bir kayıt sözkonusu olup, bu belirsizlikte subjektif değil 

objektif bir belirsizliktir. Ortada gerçekleşeceği kesin bir kayıt olmadığı için vade de söz 

konusu değildir. TBK. md. 19 gereğince yapacağımız yorum gereği tarafların gerçek 

irade ve amaçlarını araştırmamız gerektiği için ve klozda kullanılan ifadeler açıkça taraf 

iradelerinin, bu kloz ile taraflardan birine bir mükellefiyet yüklemek istemediği, daha 

ziyade gerçekleşmesi belirsiz bir kayıt yaratmak istedikleri yönünde olduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca klozu oluşturan sözcüklerin anlamı da bu yöndedir. Bu klozda 

ise açıkça bir bozucu şart belirlenmiş olup, ‘İhracat Lisansı ve İnşaat izni’ alınması 

belirlenen günde mümkün olmaz ise md.19/1’e göre hükmünde olan ,ancak taraflara 

şart gerçekleşene kadar borç yüklemeyen sözleşme, baştan itibaren hükümsüz hale 

gelecektir. 

 

 

 
                                                 
492 AWES md.16 ve NewBuildCon md.44.a ve 44.b. 
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                                               İKİNCİ BÖLÜM 

 

       GEMİ İNŞA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 

 

        I.YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 

 

        Eser sözleşmesinde yüklenici belli bir sonuç olarak eseri meydana 

getirmek ve bu sonuç maddi bir şeyde kendini gösteriyor ise o şeyi teslim etmekle 

yükümlüdür493. Borçlar Kanunu’muz eser sözleşmesinde yüklenicinin borçlarını 

düzenlerken, açıkça belirtmeden, iki ana borcu olduğunu açıklamaktadır494. Bunlar 

yüklenicinin eser sözleşmesinde bir iş görme borcu olarak meydana getirme borcu ve 

birde bu iş görme sunucundan ortaya çıkan eseri teslim borcudur495. O halde bir eser 

sözleşmesi olarak kabul ettiğimiz gemi inşa sözleşmesinde yüklenici olarak tersanenin 

hem sözleşilen gemiyi inşa edip vücuda getirmek ve hem de bu vücuda getirilen gemiyi 

iş sahibi alıcıya teslim etmek üzere, iki ana borcu söz konusudur.  

Yüklenicinin bu iki ana borcundan doğan ve borçların sözleşmeye uygun 

yerine getirilmesini sağlayan bir takım yan borçları da söz konusudur496. Eserin 

sözleşmeye uygun olarak hazırlanmasını sağlayan yan borçlar; işi sadakat ve özenle 

yapma,araç ve gereç sağlama yükümlülüğü, işi bizzat yapma ve devam etme vb.borçlar 

iken,eserin teslim borcundan doğan yan borç ise ayıba gereği sorumluluk ve onarım 

borcudur497.  

 

     

                                                 
493 Tandoğan,C.2,s.48. 
494 Tunçomağ,s.987. 
495 Kemal Dayınlarlı,İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü Hüküm ve Sonuçları,Ankara 2008,s.33. 
496 Tandoğan,C.2,s.48,Dayınlarlı,s.33,Tunçomağ,s.987. 
497 Yavuz/Acar/Özen,s.970. 
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      A.GEMİ MEYDANA GETİRME BORCU 

 

      Öğretide bugün artık  sonucun maddi biçimde ortaya çıkmasının zorunlu 

olmadığı kabul edilmekle birlikte498, gemi inşa sözleşmesinde iş görme faaliyetinden 

ortaya çıkan sonuç maddi biçimde kendini gemi olarak göstermektedir. Gemi inşa 

sözleşmesinde ‘yüklenicinin iş sahibi adına ortaya çıkarmaya üstlendiği sonuç olan 

eser499’ gemi inşa sözleşmesinde inşa edilerek meydana getirilen gemidir. Zaten birer 

eser sözleşmesi türü olan inşaat sözleşmelerinin konusunu sadece maddi eserler 

oluşturmaktadır500. 

 

     TBK md.470’de açıkça yüklenicinin bir eser meydana getirme borcundan 

bahsedilmektedir. Böylece kanun koyucu eser sözleşmesini tanımlarken açıkça 

yüklenicinin bir eser meydana getirme borcu olduğunu ifade etmektedir. Eserin 

meydana getirilmesi eser sözleşmesinde yüklenicinin temel edimidir501. Gemi inşa 

sözleşmelerinde yüklenicinin meydana getirme borcu ‘inşa(imal) etme borcu’ olarak 

ifade edilmektedir.Öğretide502 meydana getirme borcunu ‘imal,ortaya çıkarma’ olarak 

ifade edildiği de görülmektedir. Eserin meydana getirilmesi bir yapma edimi olarak, 

genellikle Fikir ve Sanat Eseri anlamında olmamakla birlikte bir yaratıcı faaliyeti 

içericek şekilde, sözleşmeden doğan borcun ifasının maddede şekil değişikliği 

biçiminde ortaya çıkmasıdır503. Gemi inşası ‘inşa,imal,ortaya çıkarma’ kavramına dahil 

olarak kanunun ifadesi ile bir eser meydana getirmek olarak anlaşılmalıdır504. TBK 

md.470’de ifade edilen ‘meydana getirme’ ifadesi yeni bir eser ortaya çıkarma yanında, 

var olan bir eseri değiştirmeyi veya tamirini de kapsar şekilde geniş 

                                                 
498 Yavuz/Acar/Özen,s.956, Aydın Zevkliler/Emre Gökyayla,Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri,13.Bası,Ankara 
2013,s.456, Tandoğan,C.2,s.1. 
499 Zevkliler/Gökyayla,s.455. 
500 Zevkliler/Gökyayla,s.457. 
501 Zevkliler/Gökyayla,s.455,Becker,s.588. 
502 Bkz. Tandoğan,C.2,s.22. 
503 Zevkliler/Gökyayla,s.459. 
504 Bkz.Tandoğan,C.2,s.23. 
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yorumlanmaktadır505. Bu nedenle bir eser sözleşmesinin konusunu gemi tamiri, başka 

bir gemiye dönüşümü ve geminin sökülmesi de oluşturabilir. 

 

     SAJ form ön sözlere göre yüklenici gemiyi inşa, suya indirme, ekipmanla 

donatma ve tamamlama yükümlülüğü altındadır. AWES form md. 1.a’ya göre ise 

yüklenici gemiyi kendi tersanesinde inşa etme ve teslim etmeyi yüklenir. Keza Norveç 

form md.2.1’e göre gemi yüklenicinin kendi tersanesinde, numarası verilerek, onun 

tarafından dizayn, inşa, ekipman montajı, tamamlama ve teslim yükümlülüğü altındadır. 

MARAD form md.1.a’ya göre ise yüklenici tüm tesis, materyal, işçi ve ekipmanları 

kendi temin ederek, gemiyi inşa, suya indirme donanım ve testini gerçekleştirme ve 

teslim yükümlülüğü altındadır. NewBuildCon md.1.a’ya göre yüklenici, dizayn, inşa, 

test ve deneme, suya indirme, ekipmanları sağlama ve teslim ile yükümlüdür.CMAC 

formun önsözünde ise yüklenicinin dizayn, inşa, ekipman sağlama, suya indirme ve 

tamamlayarak alıcıya satma borçları sayılmıştır.Standart formlarda yüklenicinin 

meydana getirme borcu geniş anlamda kullanılarak, ‘inşa etme, dizayn, ekipman 

sağlama,montajı(donatma),suya indirme ve tamamlama’ olarak ifade edilmektedir. 

Bununla birlikte standart formlarda yüklenicinin temel borçları sayılırken teslim 

borcuda ifade edilmektedir. Gerçektende eser sözleşmelerinde yüklenicinin meydana 

getirme faaliyeti ile edim fiilini yerine getirmesi yeterli olmayıp, yüklenici meydana 

getirdiği edim sonucundan da sorumlu olduğundan, edim fiili edim sonucunun elde 

edilebilmesi için zorunlu bir araçtır506. Haliyle edim sonucu ancak inşa edilen geminin 

teslimi ile sağlanabilmektedir. 

 

 

 

 

                                                 
505 Yavuz/Acar/Özen,s.961,Zevkliler/Gökyayla,s.460,Tandoğan,C.2,s.23. 
506 Zevkliler/Gökyayla,s.461. 
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        B.İŞİ SADAKAT VE ÖZENLE YAPMAK BORCU 

 

         1.Sadakat Borcu 

 

         Gemi inşa sözleşmesi bir eser sözleşmesi olarak bir iş görme 

sözleşmesidir. İş görme ise, genellikle başkasının menfaatine hareketi gerektirir507. 

Karşılıklı güvenin yoğun olduğu eser sözleşmelerinde yüklenici iş sahibinin menfaatini 

gözetmeli508, üstlendiği eseri, kendisine gösterilen güvene uygun olarak ve bağlılık 

içinde imal etmelidir509. Yüklenicinin kendisine duyulan güvene uygun ve bağlılık 

içinde eseri imal etmesini sağlayan ise sadakat borcudur. 

 

          Bir fikre göre sadakat borcu MK. md.2’de yer alan dürüstlük kuralından 

çıkarılmakta iken, diğer bir fikre göre ise eser sözleşmesinin iş görme niteliğinden 

çıkarılmaktadır510. Sadakat borcu, iş görenin iş sahibinin yararına olan şeyleri yapmak 

ve ona zarar verecek her türlü hareketten kaçınmak anlamına gelir511. TBK, eski 

kanundan farklı olarak sadakat borcuna açıkça md.471/1’de yer vermiştir512. Buna göre 

‘Yüklenici, üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek sadakat ve 

özenle ifa etmek zorundadır.’ O halde sadakat borcu özen borcu yanında açıkça 

yüklenici için bir borç olarak ifade edilmiştir. Öğretide sadakat borcu ile özen borcu 

arasındaki ilişki ifade edilmekte ve özen borcunun sadakat borcunun bir sonucu 

                                                 
507 Tandoğan,C.2, s.49. 
508 Özer Seliçi,inşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu,İstanbul 1978,s.86. 
509 Dayınlarlı,s.34. 
510 Fahrettin Aral/Hasan Ayrancı, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri,9.bası,Ankara 2012,s.335,Tandoğan,s.49, 
Seliçi,s.86,Nihat Yavuz,6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun getirdiği değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler- 
Özel Hükümler,2.bası,Ankara,s.685. 
511 Tandoğan,C.2,s.49,Ayrıca aynı yönde bkz,Y.15.HD.,5.7.2004 T.,2003 2012/6042,K:2004/3719(Kazancı İçtihat). 
512 Eski kanun döneminde de öğreti ittifakla yüklenicinin böyle bir borcu olduğunu kabul etmekteydi, Tandoğan, 
C.2,s.48vd.,Yavuz/Acar/Özen,s.970,Dayınlarlı,s.34vd.,Seliçi,86 vd, Bu konuda bkz ayrıca Mustafa Alper 
Gümüş,Borçlar Hukuku Özel Hükümler,C.2,İstanbul 2012,s.45-46(Yeni). 
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olduğu513, özen borcunun yazılı olmayan sadakat borcu olduğu514 söylenirken, sadakat 

borcunun özen borcundan daha geniş bir anlam taşıdığı515 vurgulanmaktadır. 

 

          Sadakat borcunun kanunda iki özel görünümü söz konusudur516. 

Bunlardan ilki md.472/2’ye göre şu şekildedir; ‘Malzeme iş sahibi tarafından sağlanmış 

ise yüklenici, onları gereken özeni göstererek kullanmakla ve bundan dolayı hesap ve 

artanı iade etmekle yükümlüdür.’ Belirttiğimiz gibi sadakat borcu iş sahibinin yararına 

davranmayı ona zarar verebilecek davranışlardan kaçınmayı gerektirir517. Her ne kadar 

gemi inşa sözleşmelerinde açıkça veya zımnen geminin tamamen inşa edilip ticarete 

hazır halde alıcıya teslim edileceği yazsa da, pratikte yüklenicinin tüm malzemeleri 

sağlaması her zaman mümkün olmayıp, özellikle, mobilya mutfak malzemeleri gibi 

küçük şeyler haricinde maliyet ve rahat denetim gibi gerekçelerle geminin makine ve 

ekipmanlarını alıcı kendisi temin edebilmektedir518. Alıcı olarak iş sahibinin temin ettiği 

bu malzemeler aslında hem yükleniciye hem de iş sahibine belirli yükümlülükler 

doğurur. Yüklenici açısından, o iş sahibinin temin ettiği bu malzemelerin hem ele 

alınması ve hem de depolanmasında gerekli ihtimam ve dikkati göstermekle 

yükümlüdür519. Bu onun sadakat yükümlüğünün bir parçasıdır. SAJ md.17.2’ye göre 

alıcının temin ettiği malzemeleri, tersanede teslim ettikten sonra yüklenici onları 

depolamak ve gerekli özeni göstermekle yükümlü olup, bunlarla ilgili depolama 

masraflarını da kendi karşılamakla yükümlüdür. Benzer bir hüküm Norveç formu 

md.16.2’de de yer almaktadır. MARAD md.8.a’da ise alıcının temin ettiği ve 

yüklenicinin depoladığı bu malzemelere gelen zarardan yüklenici sorumludur. Keza 

NewBuildCon formu md.21.b.i’ye göre yüklenici alıcı tarafından temin edilen ve 

kendisine teslim edilen malzemeleri koruyup, depolamakla yükümlüdür. Bu 

hükümlerde ifade edilmek istenen açıkça yüklenicinin sadakat borcu gereği alıcı 

                                                 
513 Tandoğan,C.2,s.49. 
514 Aral/Ayrancı,s.335. 
515 Seliçi,s.86. 
516 Tandoğan,C.2,s.49,Yavuz/Acar/Özen,s.971,Dayınlarlı,s.34-35,Aral/Ayrancı,s.336. 
517 Seliçi,s.86. 
518 Curtis,s.229-230. 
519 Curtis,s.230. 
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menfaatine göre davranıp, ona yararlı olanları yapmak, zararları olanlardan kaçınmakla 

ilgili olup, TBK md.472/2’nin benzer bir karşılığıdır. 

 

         Alıcı olarak iş sahibi de temin ettiği veya edeceği bu malzemeler ile ilgili 

bazı belli yükümlülükleri vardır. Bunlar formlarda sayılmıştır.Tabii ki, malzemeleri 

kendi temin eden alıcı bunları sözleşmeye uygun şekil ve zamanda vermeli, 

yüklenicinin iş görme borcunu sekteye uğratacak ve gemi inşasının inşa süresini 

uzatacak şekil ve zamanda vermemelidir. Nitekim, MARAD form md.8.b’ye göre plan 

ve spesifikasyonlarda belli malzemelerin belli tarihte veya önce temini gerekiyor ve 

alıcı bunları temin edip teslim etmez ise yüklenicinin oluşabilecek zararını karşılamak 

zorundadır. Yine benzer şekilde NewBuildCon form md.21.a.iv’e göre eğer alıcı 

malzemeleri belirlenen tarihten 30 gün geçmesine rağmen teslim etmez ise, ve bu da 

açık bir gecikmeye sebep olursa, alıcının malzemeleri olmadan, yüklenici inşaata devam 

edebilir, tamamlayıp teslim edebilir.  SAJ form md.17.1.d’ye göre ise eğer iş sahibi 

temin edeceği malzemeleri zamanında yükleniciye teslim etmez ise o süre kadar gemi 

teslim tarihi uzar ve bu uzamadan eğer yüklenici bir zarar görür ise iş sahibi bunu 

karşılamakla yükümlüdür. Yalnız süre 30 günü aşar ise yüklenici bu malzemeler 

olmadan gemiyi tamamlayıp o halde teslim etme hakkına sahiptir. SAJ’a göre alıcının 

bu malzemeleri süresinde teslim edememesine gerekçe olarak ne force majeure ne de 

başka bir neden gösterebilir520.AWES Form md.10/son’a göre ise eğer iş sahibi 

malzemelerin teslim gününü geçirir ise bu günler gemi teslim süresini uzatabilen 

‘izinli(müsaade edilen) gecikme’(permissible delay)521 olarak kabul edilecektir.  

 

               Sadakat yükümlüğünün TBK’da ki diğer özel görünümü ise md. 

472/3’de yer almaktadır522. Bu hükme  göre yüklenici, eserini meydana getirirken, iş 

sahibi ona malzeme sağlamış ise bu malzemenin veya eserin yapılması için yer 

göstermiş ise bu yerin ayıplı olduğunu veya eserin zamanında meydana getirilmesini 
                                                 
520 Curtis,s.231. 
521 AWES md.6.d ve e. ‘İzinli gecikme imkanında belli nedenlerle gecikme haklı sayılmakta olup, izin verilmektedir. 
Sadece AWES’de değil diğer tüm formlarda bu imkan vardır. 
522 Tandoğan,C.2,s.49,Yavuz/ Acar/Özen,s.971,Dayınlarlı,s.35, 
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tehlikeye sokacak başka bir durum tespit ederse bunu hemen iş sahibine bildirmekle 

yükümlü olup, aksi halde bundan doğacak zarardan sorumludur523. Bu hüküm özel bir 

eser sözleşmesi olan gemi inşa sözleşmesinde de uygulanabilirse de durum formlarda 

TBK’dan farklı düzenlenmiştir. Özellikle yüklenici yanlısı form olarak bilinen SAJ 

form’da açıkça md.9.1/2’ye göre yüklenici iş sahibinin temin ettiği malzemelerin 

kalitesinden sorumlu olmadığı ifade edilmiştir. Diğer bir ifadeyle yüklenicinin iş 

sahibinin temin ettiği malzemelerden doğan bir garanti sorumluluğu yoktur. Pekiyi 

acaba bu hüküm yüklenicinin TBK md. 472/3’deki yükümlülüğünü ılga eder mi? 

Açıkça SAJ formda belirttiğimiz bu madde kesin bir dille yüklenicinin iş sahibinin 

temin ettiği malzemelerin kalitesinden sorumlu olmadığını belirtmekte olup, yine aynı 

form md.12.c’ye göre yüklenici, iş sahibinin temin ettiği malzemelerin uygun değil 

veya kötü koşulda olduğunu tespit ederse bu malzemeleri yüklenicinin reddetme hakkı 

olduğundan bahsetmektedir. Bu forma göre yüklenicinin sadece reddetme hakkı olup, 

bilakis TBK’nın tersine yükümlülük kapsam dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak SAJ’a göre 

yüklenici ne teslimden önce veya teslimde böyle bir ihbar yükümlülüğü ve sorumluluğu 

bulunmamaktadır524. Keza benzer bir hüküm MARAD md.8.a’da ve Norveç Form 

md.10.2/1’de  de yer almaktadır. Fikrimizce SAJ formda  yüklenicinin sadakat 

yükümlüğünden doğan TBK md.472/3’deki malzemedeki ayıpların iş sahibine ihbarı 

yükümlülüğünün ılga edildiğini kabul etmek mümkün değildir.  TBK 472/3’de yer alan 

iş sahibince gösterilen yer ile ilgili kısım ise gemi inşa sözleşmeleri hemen hemen 

uygulanabilir değildir. Zira yüklenici olarak tersane tarafından daima yer belirlenir. 

 

          Yüklenicinin yalnız malzemeye ve yere ilişkin olanları değil, 

sözleşmenin gereği gibi veya vaktinde ifasını tehlikeye koyan diğer halleri de, iş 

                                                 
523 Y.HGK, 1.7.1992, E:1992/15-309,K:1992/452, Y.15.HD. 28.12.2004 T.,E:2004/2426,K:2004/6805 (Sırayla; 
Cengiz Kostakoğlu,İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,6. Bası, İstanbul 2008, s.371-372 ve 
364-365),Y.TD.16.02.1962 T., E:1962/4060, K:1962/786 (Olgaç,İçtihatlar,s.945-946). Y.15.HD., 12.7.2004 T., 
E:2003/6666,K:2004/3894(Kazancı İçtihad) kararına göre ‘Borçlar Yasası'nın 357/son maddesi gereğince, eser imal 
edilirken iş sahibinin verdiği malzemelerin veya gösterdiği arsanın kusurlu olduğu anlaşılır veya işin noktası 
noktasına düzenli olarak meydana getirilmesini tehlikeye koyacak başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu 
durumu hemen iş sahibine bildirmek, eğer bildirmez ise, bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır. Yüklenici sadakat 
borcundan kaynaklanan ihbar yükümlülüğünü yerine getirmiş ise sorumluluktan kurtulabilir’. 
524 Curtis,s.230. 
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sahibine haber verme ile ilgili genel bir ihbar yükümlülüğü de olduğu kabul 

edilmektedir525. 

 

          Yüklenicinin sadakat yükümlülüğü her somut olayda ayrı ayrı 

belirlenmelidir526. Sadakat borcu sadece sözleşmenin ifası safhasında değil, sona 

erdikten sonra ve hatta kurulmadan önce de vardır527. Sözleşmenin ifası sırasında ve 

kurulmadan önce sadakat yükümlülüğü culpa in contrehendo prensibi ile kaynaşmış 

durumdadır528. Sözleşmenin tamamlanmasından sonra devam eden sadakat 

yükümlülüğüne örnek olarak; iş sahibince yaptırılan ve yükleniciye verilen proje ve 

planlar üzerinde mimarın fikri hakkı devam eder529. Dolayısıyla yüklenici kendisine 

verilen planları ve bunlardaki yeni fikirleri başka inşaatlarda kullanamaz, aksine hareket 

hem iş sahibine karşı sadakat yükümlülüğüne ve hem de mimarın fikri mülkiyetten 

doğan hakkına aykırılık teşkil eder530. Sadakat borcu gereği, yüklenici imali kendisine 

bırakılmış olan şeyin yapılmasında uygulanan yeni bulunmuş fikri patent hakkı 

kaydedilmiş olsa da olmasa da ne kendi hesabına kullanabilir ne de başkasına 

kullandırabilir531. Bu yükümlülüğün yüklenicinin sadakat borcunun bir parçası olan sır 

saklama yükümlülüğünün bir sonucu olduğu kabul edilmektedir532. 

 

          Gemi inşa sözleşmeleri ise kendi özel durumları gereği patent hakları, sır 

saklama yükümlülüğü, yeni fikirleri başka işlerde kullanmama veya üçüncü kişilere 

açıklamama yükümlülüğü, birer iş sahibinin yükümlüğü olarak düzenlenmektedir. Zira 

gemiler sıradan eserlere göre kompleks yapıları gereği hemen daima yüklenici 

tersanenin plan, proje ve çizimlerine göre yapılmakta olup, spesifikasyon, plan ve 
                                                 
525 Tandoğan,C.2,s.49,Yavuz/Acar/Özen,s.971, Y. HGK, 13.06.2007 T.,E:2007/11-324,K:2007/339(Kazancı İçtihad) 
kararına göre ‘Genel ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeden eserin ayıplı olarak meydana gelmesine neden olan 
yüklenici yasa ve sözleşme gereği sorumlu olup; davanın kabulü gerekir.’ 
526 Gümüş,C.2,Yeni,s.46. 
527 Seliçi,s.86,Gümüş,C.2,Yeni,s.46. 
528 Seliçi,s.86. 
529 Seliçi,s.87. 
530 Nihat Yavuz,s.686. 
531 Tandoğan,C.2,s.50,Fikret Eren,Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri(s.45-103),İnşaat Sözleşmeleri , 
Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, Ankara, 18-29 Mart 1996, 2. Tıpkı Basım, 
BATIDER,Yayın No:381(İnşaat Sözleşmeleri),s.77,Dayınlarlı,s.36. 
532 Yavuz/Acar/Özen,s.971. 
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projeler yükleniciye aittir ve iş sahibi bunları ihlal etmemekle yükümlüdür(SAJ 

md.16.2,AWES md.8.a,). Yalnız hem AWES(md.14/2) ve hem de SAJ(md.16.1)’  a 

göre sözleşmeler hiçbir şekilde patent, marka veya copyright haklarının diğer tarafa 

transferi şeklinde anlaşılamayacağı belirtilmektedir. Bu TBK’daki sadakat yükümlülüğü 

paraleli şeklinde ifade edilmişse de bu yasaklama her iki tarafa da yönelik 

düzenlenmiştir(Aynı yönde Norveç form md.15). NewBuildCon formda ise md.40.a’ 

da, AWES ve SAJ’ a benzer şekilde kim bu hakların sahibi ise sözleşmeden sonrada 

onun bu hakkını devam ettireceği belirtilirken, farklı olarak, normal ve gerekli bir 

kullanım, tamir ve donatım halinde diğer tarafın rızasına gerek olmadığı, aksi halde ise 

rıza olmadan üçüncü kişilere açıklanamayacağı belirtilmektedir. Aynı maddenin b 

fıkrasında ise bir taraf diğer tarafın fikri mülkiyet hakkını ihlal ederse diğer tarafın 

uğrayabileceği zararı tazminle yükümlü olduğu belirtilmektedir.  

 

          Yüklenicinin sadakat borcuna aykırı davranması halinde, iş sahibi bu 

yüzden uğradığı zararını  gemi sözleşmeye uygun olarak inşa edilmiş ve teslim edilmiş 

olsa dahi isteyebilir533. Nitekim NewBuildCon form md.40.b’ye göre bir taraf diğer 

tarafın fikri mülkiyet hakkını ihlal ederse diğer tarafın uğrayabileceği zararı tazminle 

yükümlü olduğu belirtilmektedir. Eğer sadakat borcuna aykırı davranan yüklenici 

bundan dolayı bir kar elde etmiş ise Tandoğan ve Yavuz/Acar/Özen’e534 göre TBK md. 

530 kıyas yoluyla uygulanarak iş sahibi karın kendisine devrini talep edebilir. Gemi 

henüz tamamlanmadan sadakat borcunun ağır surette ihlali halinde öğretide535 TBK 

md.484 veya TBK md.473/2 ile birlikte md. 125’e dayanarak sözleşmeden dönmenin 

mümkün olacağı kabul edilmektedir. İncelediğimiz standart formlarda ise sözleşmeden, 

sadakat borcuna ağır surette ihlal halinde dönmeyi mümkün kılan bir maddeye 

rastlanılmamakla birlikte uygulanacak hukuk Türk hukuku olduğu sürece öğretideki 

hakim fikre göre gemi inşa sözleşmesinden de dönülebilmelidir. Nitekim genel olarak 

güven ilişkisinin hakim olduğu eser sözleşmelerinde ve özel olarak gemi inşa 

sözleşmelerinde, güven ilişkisinin aşırı zedelendiği hallerde milyon dolarlık gemi 

                                                 
533 Tandoğan,C.2,s.51,Yavuz/Acar/Özen,s.972. 
534 Tandoğan,C.2,s.51,Yavuz/Acar/Özen,s.972. 
535 Tandoğan,C.2,s.51,Yavuz/Acar/Özen,s.972,Dayınlarlı,s.36. 
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inşasına devam edilmesini zorunlu kılmayı savunmak mümkün olmayıp, sözleşmeden 

dönme mümkün olmalıdır. Bu halde Tandoğan’ın536 da belirttiği gibi yüklenicinin eser 

tamamlanmadan sözleşmeden dönme dolayısıyla ileri sürebileceği alacağı ile iş 

sahibinin sadakat yükümlülüğünün ihlalinden doğan tazminat alacağı takas edilebilir. 

 

            2.Özen Borcu 

 

            Kıta Avrupası medeni kanunlarının çoğundan farklı olarak İsviçre 

Borçlar Kanunu(İBK) ve onu izleyen TBK, yüklenicinin işin sonucundan sorumlu 

olmasını sağlayan ayıptan sorumluluk hükümleri dışında da, ayrıca onun işini yaparken 

özen göstermemesinden dolayı da sorumlu tutmaktadır537. Gerçektende eserin 

tamamlandığı hallerde ayrıca bir özen yükümlülüğüne çoğu zaman gerek olmasa da, 

özellikle eser tamamlanmadan önce ortaya çıkabilen ifa engelleri dolayısıyla eserin 

tamamlanamaması ve bu halde sözleşmenin sona erme ihtimali her zaman vardır538. 

TBK’da eserin tamamlanmadan sona ermesi ile ilgili çok sayıda hüküm mevcuttur539.  

 

           Tamamlanmayan bir eserden dolayı ayıptan sorumluluk hükümlerine 

başvurulamasa da, bu hallerde pekala özen sorumluluğuna başvurulabilir540. Fakat 

belirtelim ki ayrıca ayıptan sorumluluk hükümlerine başvurulabilen hallerde, özen 

sorumluluğuna artık başvurulamaz541.Özen borcuna aykırılık teslim edilen eserde bir 

bozukluk olarak ortaya çıkıyor ise, yüklenicinin özen sorumluluğu sonuç sorumluluğu 

                                                 
536 Tandoğan,C.2,s.51. 
537 Tandoğan,C.2,s.51,Cevdet Yavuz/Burak Özen/Faruk Acar,Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler,7. Bası,İstanbul 
2007,s.507(Eski),’Noksansız bir eserin elde edilmesi için icranın özenle yapılacağına tereddüt yoktur; sonuç 
sorumluluğu özenle icra gereğini de içermektedir.Nitekim bu düşüncelerle Fransız,Alman, Avusturya ve İtalya 
MK’larında bozuklukları sağlama yükümü dışında ayrıca özen yükümlülüğü düzenlenmemiştir’,bkz.Seliçi,s.88. 
538 Seliçi,s.88. 
539 Tandoğan,s.51,Seliçi,s.88(Örneğin, ifanın imkansızlaşması, gecikme dolayısıyla erken dönme, keşif bedelinin 
artması nedeniyle dönme, yüklenicinin tam tazminat vererek sözleşmeden dönmesi, eserin çeşitli nedenlerle 3. kişiye 
tamamlattırılması vb.). 
540 Seliçi,s.89. 
541 Yavuz/Özen/Acar,Eski,s.508. 
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içinde erimiş olacaktır542. Ancak, eserin ayıplı tesliminden ortaya çıkmayan, ama özen 

yükümlülüğüne aykırılıktan ortaya çıkabilen sorumluluk halleri de vardır543. İşte bu 

hallerde de özen sorumluluğu devreye girecektir. Şu halde biz yüklenicinin 

sorumluluğunu ikiye ayırıyoruz ve buna çifte sorumluluk diyoruz. Bunlar ayıba gereği 

sorumluluğunda olduğu gibi nedensel sorumluluk ve özen sorumluluğunda olduğu gibi 

kusur sorumluluğu544. Bu açıdan Türk ve İsviçre hukukuna göre basit bir eser 

sözleşmesinde olduğu, gibi kompleks bir eser sözleşmesi olan gemi inşa sözleşmesinde 

de pekala yüklenici olarak tersanenin de inşa ettiği gemiyi özenle inşa etme borcu olup, 

özen borcunu yerine getirmez ise sorumlu olduğu kabul edilmelidir. 

 

           Özen borcu sadakat borcunda olduğu gibi, yüklenici ile iş sahibi 

arasındaki güven ilişkisinin doğal bir sonucudur545. İş sahibi bir yükleniciye kendisine 

bir gemi inşa ettirmek istiyor ise, yüklenicinin bu işi yapabilecek yetenek ve kararına 

güvenme hakkına sahiptir546. Yüklenicinin özen borcu; sözleşmeye uygun olarak işin 

imali ve teslimini içerir547. Yüklenici sözleşmenin her safhasında ve yerine getirmesi 

gereken borçların tamamında işini özenle yapmak zorundadır548. Bu nedenlerle 

yüklenici tersane gerek gemiyi inşa ederken, gerek suya indirirken, gerekse test 

sürüşüne çıkardığında ve gemi inşa sözleşmesinden doğan diğer tüm borçlarını ifa 

ederken özen borcuna sahip olup, ihlali halinde tazmin yükümlülüğü doğar. 

 

           Borçlar kanunu özen borcunu sadakat borcunda olduğu gibi açıkça 

düzenlemiştir. TBK md.471/1’e göre  ‘Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı 

menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır.’549 Yine 2. fıkraya 

göre ise ‘  Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer 
                                                 
542 Seliçi,s.89. 
543 Tandoğan,C.2,s.53. 
544Becker,s.598. 
545 Eren, İnşaat Sözleşmeleri,s.73. 
546 Hill,s.79. 
547 Dayınlarlı,s.37. 
548 Köksal Kocaağa,Müteahhidin İşin Devamı SırasındaÖzen Yükümünü İhlal Ederek Eseri Ayıplı veya Sözleşmeye 
Aykırı Şekilde Yapacağının Anlaşılması Halinde İş Sahibinin Bk. Md.358/2 Uyarınca Sahip Olduğu 
Haklar,DEÜHFD,C.6,S.1,2004,s.177. 
549 MARAD Form md.1.d ‘Sözleşmede belirtilen iş gerekli özen(due diligence) gösterilerek ifa edilecektir.. 
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alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik 

kurallara uygun davranışı esas alınır’550. Bu haliyle yüklenicinin özen borcu objektif bir 

özen borcu olup551, benzer alanlardaki işleri üstlenen sözleşme dışı üçüncü bir 

yüklenicinin davranışı esas alınmalıdır552. O halde gemi inşa sözleşmesinde yüklenici 

tersanenin iş sahibine olan özen borcunun belirlenmesinde, benzer işleri yapan başka bir 

tersanenin o olayla ilgili davranışı esas alınacaktır. Burada esas alınacak üçüncü kişi 

olarak sözleşme dışı tersane makul dürüst ortalama bir yüklenici olarak 

belirlenmelidir553. Bu açıdan bakıldığında sadece kuru yük gemisi inşa eden bir 

tersanenin edim fiilini ifa ederken göstermesi gereken özen borcunun belirlenmesinde, 

petrol platformu inşası ile uğraşan tersanenin davranış biçimi esas alınmamalıdır. 

Nitekim her iki tersanede bir gemi inşa etsede gemiler arasındaki açık fark  ve 

kullandıkları malzeme,ekipman,iş gücü ve teknoloji farklılığı dolayısıyla birbirlerine 

kıyas yapılmamalıdır.  

 

           İnşaat işi teknik bir iş olduğu için belli kurallara tabi olup, yüklenici 

gemiyi bilinen ve denenmiş yapı tekniği kurallarına uygun inşa etmelidir554. Genellikle 

tanınmış olan teknik ve sanat kuralları bilimde kuramsal olarak doğruluğu kabul edilmiş 

ve ilgili uzmanların çoğunluğunda pratikte uyulması gerekli sayılan kurallar olsa da, bu 

kuralların mutlaka bilimsel olması da gerekmez; bunlar pratikte deneyimler sonucu 

                                                 
550 Eski borçlar kanunumuzda yüklenicinin özen yükümlülüğünde hizmet sözleşmesindeki işçinin özen 
yükümlülüğüne yollama yapılamakta idi(EBK. md.356/1). Bu yollama isabetli bulunmamakta ve eleştirilmekteydi; 
bkz.Kocaağa,s.177,Emre Gökyayla,Eser ve Vekalet Sözleşmeleri(s.287-297),Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu,1. 
Baskı ,İstanbul Ocak 2012,s.288,Emre Gökyayla,TBK’na göre Eser Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin 
Değerlendirilmesi,6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu(3-4 Haziran 
2011),MÜHF Hukuk Araştırmaları Dergisi,Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı Cevdet Yavuz’a 
Armağan,(Armağan),(,s.577-583), s.578-580,Aral/Ayrancı'ya göre ’Her iki sözleşmede gerek iş sahibi ile ilişki 
gerekse de taahhüt edilen edimler arasında önemli farklar vardır; yüklenici mesleki açıdan belirli bir uzmanlığa sahip 
olup, işçi gibi iş sahibinin emir ve talimatlarına bağlı değildir.Bu nedenle yükleniciden işçiye oranla daha fazla özen 
beklenir’,Aral/Ayrancı,s.324,Ayrıca bkz. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi(BİGŞ)md.13/3; Müteahhit, üstlenmiş 
olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş 
olduğundan kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik 
belgelerin iş yerinin gereklerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yeri, kullanılacak 
her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu 
üstlenmiş sayılır 
551 Gümüş,C.2,Yeni,s.44. 
552 EBK’daki subjektif özen yerine, yüklenicinin borcu ağırlaştırılmıştır;bkz.Nihat Yavuz, s.685, Eren, İnşaat 
Sözleşmeleri,s.74, Gümüş, C.2,Yeni,s.43(EBK’da subjektif özen borcu esas alınmaktaydı.), Kocaağa,s.179. 
553 Gümüş,C.2,Yeni,s.45. 
554 Seliçi,s.91,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.74,Gümüş,C.2,Yeni,s.43(Tekniğin kabul görmüş kuralları olmalıdır). 
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doğmuş olabilir555. Diğer bir ifadeyle bir kuralın teknik bir kural sayılması için bunun 

herkes tarafından itirazsız uygulanması ve yazılı olması şart olmadığı gibi, uygulamada 

kök salarak genel kabul görmesi yeterlidir556. Ayrıca belirtelim ki, bilimin en son düzeyi 

olsa da, uygulamada başarı ile uygulanmamış kurallar bilinen teknik kurallar 

sayılmazlar557. Yine de bunları uygulayan yüklenici riski üzerine almış olur558. Meslek 

ve sanat kurallarının bir kısmı ilgili bakanlıklar ve TSE(Türk Standartları Enstitüsü) 

tarafından yayınlanır559. Yapı tekniği kuralları ayrıca sözleşmede yazmasa da, 

yüklenicinin teknik kişi olması karşısında bunları bildiği kabul edilmeli ve sonuca buna 

göre gidilmelidir560. Gemi inşa eden tersane yüklenici olarak, hem gemi inşa 

yönetmeliği gibi mevzuata ve hem de bilinen gemi inşa tekniği kurallarına uygun 

gemiyi inşa etmelidir. 

 

           Yüklenici gemiyi inşa ederken sözleşmede yer alsın veya almasın, ilgili 

yasal mevzuata, fen ve teknik kurallara uygun davranmalıdır561. Belirtelim ki, TBK’da 

yer alan özen borcu ile ilgili kurallar emredici değildir562.Bu nedenle, yüklenicinin özen 

borcunun kapsamını belirlemede öncelikle sözleşme hükümleri, sonra kanun hükümleri 

esas alınır563. İnceleme konumuz olan gemi inşa sözleşmelerinde uyulacak olan 

mevzuat, teknik ve fenni kurallar sıradan eser sözleşmelerinden oldukça farklılaşmıştır. 

Basit eser sözleşmelerinde olduğu gibi gemi inşa sözleşmelerinde de yukarıda ifade 

ettiğimiz bilinen teknik kurallar ve meslek kuralları elbette geçerlidir. Bunların 

yanından ayrıca gemi inşa sözleşmelerinde yer alan özel özen yükümlülükleri de 

mevcuttur. İnşa edilen gemiler klas kuruluşları ve ulusal/uluslararası kuruluşların da 

                                                 
555 Tandoğan,C.2,s.55,Aral/Ayrancı,s.335. 
556 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.74, Aral/Ayrancı,s.335. 
557 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.74-75, Aral/Ayrancı,s.335. 
558 Tandoğan,C.2,s.55. 
559 Tandoğan,C.2,s.55. 
560 Seliçi,s.92. 
561 Dayınlarlı,s.38, ‘Özen borcuna ve fenni koşullara uymamakta ısrar eden yüklenici hakkında akdin feshi haklıdır, 
bkz.Y.15.HD. 2.11.1992T., E:1992/1476,K:1992/5006(Kostakoğlu,s.361). 
562 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.75. 
563 Yavuz/Acar/Özen,s.973,Nihat Yavuz,s.686. 
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kurallarına uygun yapılmalıdır564. Nitekim gemilerin inşasının tamamlanıp, sefere 

çıkabilmeleri için faaliyet iznini bu kuruluşlar vermektedir565. 

 

         Öncelikle tüm gemiler klas kuruluşları kurallarına uygun yapılmalıdır. 

Sözleşme ile belirlenen klas kuruluşu sözleşmenin icrası safhasında geminin sınıfına 

uygun yapılıp yapılmadığı ile ilgili özel inceleme ve denetleme yapmaktadır566. Klas 

kuruluşunun yapacağı   inceleme sadece tersane içinde ve sadece ana yüklenici 

açısından değil, aynı zamanda tersane dışında ve alt yüklenicilerin çalışma yerlerinde de 

onlara karşı da yapılmaktadır567. Alıcı olarak iş sahibi sınıf statüsünü almayı garanti 

etmelidir568. Bu ise ancak klas kuruluşunun yukarıda ifade ettiğimiz incelemesi sonucu, 

geminin iş sahibine tesliminden önce vereceği onay(notation,symbol) ile 

olabilmektedir569. Dolayısıyla klas kuruluşundan sınıf onayı alamayan bir yüklenici 

tersane, sözkonusu gemi operasyona yani sefere bu onay olamadan çıkamayacağı ve 

faaliyetine başlayamayacağı için sorumlu olur570. Esasen bu sorumluluğun kaynağı özen 

                                                 
564 Curtis,s.25,Bruce/Garrard, s.99 md.1.3, bkz;SAJ md.1.3, AWES md.1.c., Norveç form md.2.3, NewBuildCon 
md.3.a. 
565 Bruce/Garrard,s.99. 
566 Curtis,s.26. 
567 Curtis,s.26. 
568 Bruce/Garrard,s.99. 
569 Curtis,s.26. 
570 Klas kuruluşlarının 3. kişilere karşı sorumluluğu konusunda durum nedir? Belirtelim ki hem İngiliz ve hem de 
Amerikan mahkeme kararlarına göreklaskuruluşları üzerinde böyle bir yükümlülük haksız fiil bağlamında 
kurulamamaktadır,bkz.;Curtis,s.26-27. İngiliz mahkeme kararlarından çarpıcı bir örnek ise The Nicholas H( Marc 
Rich Co. AG and Others v. Bishop Rock Marine Co. And Others (1996) 1. A.C. 211(H.L.(E.))) kararıdır. Bu davada 
kargo sahibi ,Japon sınıf kuruluşu NKK’yi kargoyu taşıyacak olan geminin kaybı(gemi NKK’nın denize elverişli 
incelemesi ve onayına rağmen batmış ve kargo da zayi olmuştur) nedeniyle oluşan zararından sorumlu tutmak için 
açtığı dava yerel mahkemede kabul edilmesinden sonra, istinaf mahkemesi(court of appeal)  yapılan başvuru  
redederek, kargo sahibinin açtığı davayı reddetmiştir Bu davada ilk olarak yerel mahkemece klas kuruluşunun kargo 
sahiplerine karşı bir özen sorumluluğu olduğunu kabul edilmişti,s.212. Court of Appeal ise sınıf kuruluşunun kargo 
sahibine karşı bir haksız fiil sorumluluğu olmadığını belirtmekteydi ve bunu iki sebebe dayandırıyordu s.221; 1. 
Eldeki olayda kargo sahibinin elindeki konişmento Hague Kurallarına tabidir ve bu kurallarda gemi sahibi 
sorumluluğu olup, kargo kuruluşlarını buna sokmaya yeter haklı sebep yok . 2. Kargo sahibi ile NKK arasında bir 
özen sorumluluğunu gerektiren yakın bir hukuki ilişki yoktur. House of Lords’da(Yüksek Mahkeme) Court of Appeal 
kararını kabul ederek s.242, klas kuruluşunu kargo sahibinin kargosunun zayi olmasından dolayı sorumluluğu ona bir 
özen yükümlülüğü yüklemenin haksızlık olacağını ve bunun adil olmayacağını, çünkü bunların zaten kamu adına ve 
gemi sahiplerinin aksine maddi menfaat beklemeden çalıştığını belirterek, ve zaten kargo sahiplerinin Hague 
Kuralları gereği sınırlı olarak, sınırın üstündekinin ise sigorta ile korunduğunu ifade ederek, klas kuruluşlarının 
sorumluluğunu reddetmiş ve kargo sahibinin davasını kabul etmemiştir. İfade etmek gerekir ki bu dava kargo 
sahiplerinin 3. kişi olarak sözleşmesel ilişki olmadan açtığı davadır ve İngiliz Yüksek Mahkemesi klas kuruluşunun 
3. kişi kargo sahibine karşı haksız fiil sorumluluğu olmadığına karar vermiştir. Türk Hukukunda Karaman’ın 
görüşüne göre klas kuruluşu ile sözleşmesel ilişkisi olmayan gemi satım veya kira sözleşmesindeki alıcı(veya kiracı) 
eğer klas kuruluşunun kararına güvenerek gemiyi alıyor veya kiralıyorsa, klas kuruluşunun 3.kişiye karşı bilgi 
vermeden doğan sorumluluk olarak adlandırılan ve ne sözleşmeye dayanan ne de haksız fiil sorumluluğu olan, ancak 
güven sorumluluğuna dayanan bir sorumlululuğu bulunmaktadır, bkz.Tuğba Akçura Karaman,Güven Sorumluluğu 
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borcuna aykırılıktır. Burada tersanenin özen borcu işin uzman tarafı olarak klas kuruluş 

kurallarına uygun olarak gemiyi inşa etmektir.  

 

           Yüklenici belirttiğimiz gibi klas kuruluşu kurallarına ek olarak hem sicil 

kaydı yapacağı ve ticarette bulunacağı ülkelerin ve hem de uluslararası kuruluşların 

kurallarına uygun inşa etmelidir571. Yani sınıf onayının alınması yeterli olmaz ayrıca, 

faaliyet göstereceği yer kuruluşlarının belirlediği ölçü ve büyüklüklere de uyulması 

sağlanmalıdır572. Örneğin inşa edilen geminin sınıfı ne olursa olsun faaliyet göstereceği 

yer, Panama veya Süveyş Kanalı ise, bu kanal otoritelerinin belirlediği ölçüler, yok 

gemi cruise faaliyeti olarak USA karasularında veya Karayipler’de faaliyet gösterecek 

ise USA Sahil Güvenlik Teşkilatı kurallarına uyularak inşa edilmelidir573. Yüklenicinin 

bu kuruluş kurallarına göre inşa edileceği hem sözleşme ve spesifikasyonlarda ve hem 

de planlarda yer alır ve almalıdır574.  

 

            Bunların yanında geminin sınıfına ve faaliyet göstereceği alana bağlı 

olarak değişmekle birlikte IMO(International Maritime Organization) gibi çeşitli 

uluslararası kuruluşlarca ve konvansiyonlarca belirlenen kurallara da gemi inşa 

edilirken yüklenici uymakla sorumludur575. Tüm bunların yanında yüklenici inşa ettiği 

500 ton ve üzeri gemilerde, uluslararası ticarette geminin sahip olması gereken Kargo 

Gemisi Güvenlik Sertifikası, Kargo gemisi Ekipman Güvenlik Sertifikası, Kargo 

Gemisi radyo-telefon güvenlik sertifikası, yolcu gemileri için, Yolcu Gemisi Güvenlik 
                                                                                                                                               
Çerçevesinde Klas Kuruluşlarının Gemiyi Satın Alan 3. Kişilere Karşı Sorumluluğu, Rona Serozana’a Armağan,C.1, 
İstanbul 2010(s.3-53),s.8 ve 50-53. Koyuncuya göre ise, gemi sınıf kuruluşlarının daha önceden hukuki ilişkisinin 
olmadığı kişileri zarara uğratan veya mevcut hukuki ilişkiye aykırılık teşkil etmemekle birlikte hukuki ilişkinin karşı 
tarafının zarar uğramasına sebep olan davranışlarından doğan sorumluluğu sözleşme dışı sorumluluk kavramına giren 
bir haksız fiil sorumluluğudur, bkz.İbrahim Serdar Koyuncu, Gemi Sınıf Kuruluşlarının Faaliyetleri ve 
Sorumluluğu,İstanbul 2008,s.189 vd.. 
571 Curtis,s.27. 
572 Bruce/Garrard,s.99. 
573 Bruce/Garrard,s.99,Curtis,s.27. 
574 Bruce/Garrard,s.99,bkz. SAJ md.1.3,AWES md.1.c.,.Norveç form md.2.3,NewBuildCon  md.3.a. 
575 Curtis,s.27-28(Bunlar şunlardır; 1.1966 tarihli Gemilerin Yol Rotaları Hakkında Uluslararası Konvansiyon (ve 
1988 Protokolü), 2. 1972 tarihli Gemilerin Tonaj Ölçümleri Hakkında Uluslararası Konvansiyon 1969, 3. 1972 tarihli 
Gemilerin Denizde Çarpışmasının Önlenmesi Hakkında Uluslararası Konvansiyon(1981,1987,1989 ve 1993 
değişiklikleri ile),4.1973 tarihli Gemilerden Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi Hakkında Uluslar arası Konvansiyon(ve 
1978 protokolü),5. 1974 tarihli Denizde Güvenliğin Sağlanması Hakkında Uluslararası Konvansiyon 
(1978,1981,1983,1988 ve 1994 tarihli protokol ve değişiklikler ile). 
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Sertifikası  vb. gibi sertifikaları sağlayacak şekilde gemiyi inşa etmekle yükümlüdür576. 

Tüm bu yükümlülüklerin yükleniciye ait olduğu Türk Hukuku açısından açık olmakla 

birlikte, hemen hemen tüm gemi inşa sözleşmelerinde ayrıca bunların yüklenicinin 

yükümlülüğünde olduğu da yazmakla birlikte, gemi inşa sözleşmeleri ve gemi inşa 

geleneğince bu sertifika ve belgelerin sağlanması ve denetimi yüklenici adına klas 

kuruluşlarınca yapıldığından, yüklenicinin sorumluluğu hafiflemektedir.577. 

 

            Klas ve düzenleyici ulusal ve uluslararası kuruluşların kurallarına uyma 

yükümlülüğü dışında yüklenicinin genel özen borcu içinde yer alan; gemiyi inşa 

ederken belirli kalite standartlarında inşa etme yükümlülüğü de söz konusudur578. 

Nitekim sözleşmelerde yüklenicinin yaptığı işin uluslararası standartlara uygun 

yapılacağı ifade edilir579. AWES form md.1.c’ye göre gemi inşa edildiği ülkenin gemi 

inşa tekniği kurallarına ve geminin genel tipine göre inşa edileceği yazılıdır. SAJ forma 

dikkat edilmelidir. Zira bu formda buna benzer herhangi bir madde olmadığından 

eklenmelidir580.NewBuildCon bölüm 1 md.1.a’da ise adeta özen borcunu belirtiyor gibi, 

SAJ formun aksine, açıkça yüklenicinin gemiyi iyi gemi inşa yapı kurallarına ve gemi 

inşa mühendisliğine uygun yapmak borcu altında olduğu ifade edilmektedir581. Tüm 

bunların yanında NewBuildCon tüm diğer formlardan farklı olarak  md.4’de IMO Gemi 

Geri Dönüşüm Kurallarına uymayı da bir borç olarak ele almıştır. Yalnız bu borç 

durumu sözleşmede biraz muğlak yer almıştır. Nitekim formda yüklenici açısından IMO 

kurallarına uyma konusunda gerekli çabayı göstereceği yazmakla birlikte bu çabanın 

nasıl belirleneceği yazmamıştır.Yüklenicilerin bu hükmü ek yükümlülük getireceği için 

istemeyeceği düşünülmektedir582. 

   

                                                 
576 Curtis,s.28. 
577 Curtis,s.28. 
578 Curtis,s.28. 
579 Bruce/Garrard,s.100. 
580 Curtis,s.28. 
581 Sadece bu hüküm bile NewBuildCon formun SAJ’a göre nasıl alıcı menfaatine bir form olduğunun göstergesidir, 
aynı yönde bkz; Krut, (www.cdg.co.uk/files/news/Bimco%20Form%20Form%20KHK.pdf) erişim tarihi 05.04.2012.  
582 Krut(www.cdg.co.uk/files/news/Bimco%20Form%20Form%20KHK.pdf) erişim tarihi 05.04.2012. 
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              SAJ ve AWES’de yer almasa da artık gemi inşa sözleşmelerinde 

Amerikan savunma endüstrisinde ortaya çıkan ve yayılan Kalite Garantisi(Quality 

Assurance(QA) adı verilen üst düzeyde standart kalite seviyesi esas alınmaktadır583. 

Keza bunlara ek olarak ülkemizde kabul edilen ve uygulanan ISO standartları da 

bulunmaktadır. Gemi inşa sanayinde esas alınan ise ISO 9001 standartları olup, 

yüklenici bunlara da uymakla yükümlüdür584. Yüklenicinin kalite standartları ile ilgili 

sorumluluğu eğer, yukarıda ifade ettiğimiz gibi, ayıba gereği sorumluluğu olarak ortaya 

çıkıyor ise, özen borcu, ayıptan sorumluluk borcu içinde eriyeceğinden ayrıca özen 

borcuna başvurulmaz.  

 

             Yüklenici olarak tersane gemiyi inşa ederken iş sahibinin mutlak 

haklarını, kişilik değerlerini, yaşam hakkı, sağlık ve vücut bütünlüğü değerleri ile 

malvarlığı değerlerini tehlikeye sokacak veya ihlal edecek her türlü yapma ve yapmama 

fiilinden kaçınmalıdır585. Yüklenicinin bu yükümlülükleri esasen işin uzman tarafı 

olması ile yakın alakalıdır. Nitekim o işin uzman tarafı olmakla, gerçekte uzmanlığına 

girmeyen yapamayacağı bir işi almamalı ve diğer yandan o iş için gerekli koşulların 

olup olmadığını da incelemelidir.586 Yüklenici sözleşmedeki borcunu yerine getirmek 

için gereken nitelikleri taşımadan bir şeyin imalini kabul ettiği taktirde, eğer o şeyin 

yapımında yüklenici özel bilgisinin varlığının kabülü sözleşmenin kurulmasında zımni 

şart ise iş sahibine karşı sorumludur587. Örneğin yangın söndürme gemisi, buz kırma 

gemisi gibi özel ve spesifik bir geminin inşasını üstlenen yüklenici tersane Türkiye’de 

gerekli malzemeler bulunmasa ve üretilmese de bunları dünyanın neresinden nasıl ve 

hangi sürede alabileceğini veya imal ettirebileceğini hem bilmeli ve hemde hazırlıklı 

olmalıdır588. Aksi halde,  özen borcunu ihlal dolayısıyla sorumlu olur. Hatta iş 

                                                 
583 Curtis,s.29. 
584 Curtis,s.29. 
585 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,.76. 
586 Tunçomağ,s.988,Becker,s.598,Yavuz/Acar/Özen,s.973-974,Kostakoğlu,s.354,bu konuda bkz, Y.4HD. 13.3.1958 
T., E:7509,K:1317(Olgaç, İçtihatlar,s.946). 
587 Olgaç,s.10,Seliçi,s.92. 
588 ‘Yüklenici yapımını üstlendiği köprülerde kullanacağı kum ve çakılın nerelerde bulunduğunu ve bunların 
niteliğini, basiretli bir tacir gibi; daha önce araştırmalı ve elde edeceği sonuca göre böyle bir işe girişmeliydi…’ 
bkz.Y.HGK. 7.4.1975 T., 1974/385,K:1975/156, (Olgaç,s.12-13.).Ayrıca bkz.Becker,s.598,Tandoğan,57. 
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sahibinin, yüklenicinin yeterli uzmanlığı olmadığını bilmesi gerekse bile yine de 

yüklenici sorumludur589.  

 

             Yani iş sahibi işi verdiği tersanenin normalde buz kırma gemisi veya 

yangın söndürme gemisini daha önceden hiç inşa etmediğini bilse bile, tersanenin bunu 

yapacak bilgiye sahip olduğunu söylemesi bile iş sahibi açısından, tersanenin gerekli 

özeni gösterip bu gemileri inşa edebileceği konusunda güven verir ve bu güven 

ihlalinde yüklenici yine sorumlu olur.O halde sonuç olarak yüklenici eseri imal etmek 

için gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmalı aksi halde, o işi almaktan kaçınmalıdır590. 

Yüklenici sadece mesleki bilgisini değil, taahhüt ettiği iş için yeterli parasal gücü olup 

olmadığını da tartmalıdır591. Yeterli parasal gücü olmadan işi üzerine alıp, yeterli 

finansmanı bulamadığı için gemiyi inşa edemeyen yüklenici özen borcunu ihlalden 

sorumludur. Gemi gibi değeri milyon dolarları bulan işlerde yüklenici tarafın parasal 

gücü, borçlanabilirliği ve yeterli finansman gücü sıradan inşaat işlerinden çok daha 

önemli olduğu unutulmamalıdır.  

 

             Yüklenicinin eseri sözleşmeye uygun ve özenle yapma borcunu yerine 

getirirken, bu alıcıya da bazı haklar vermektedir. Örneğin iş sahibi alıcı bizzat kendisi 

veya çoğunlukla olduğu gibi bir uzman aracılığıyla eserin sözleşmeye uygun ve özenle 

icrasını denetleyebilmektedir592. Standart formlar iş sahibinin bu hakkını özellikle 

belirleyeceği bir uzmanla, ki bu onun temsilcisi olacaktır, yapmasını salık vermektedir. 

Tüm standart formlarda alıcının bir temsilcisi aracılığıyla yüklenicinin tüm işini her 

aşamada, tersanenin ve hatta alt yüklenicilerin yerlerine girebilmek suretiyle sadece iş 

saatleri içinde olmak şartıyla inceleme hakkına sahip olduğunu, yüklenicinin buna 

                                                 
589 Kocaağa,s.178. 
590 Dayınlarlı,s.37(İsviçre Federal Mahkeme’si de mesleki yeteneklerini aşan bir işin ifasını taahhüt edilmesini kusur 
olarak nitelemiştir, bkz,orada dpn.13(Engel’den naklen)). 
591 Tandoğan,s.56, 
592 İbrahim Kaplan, Eser Sözleşmelerinde İşin Başkasına Yaptırılması ve İhale Farkı Tazminatları, BATIDER, 
C.13,S.1,Haziran 1985,s.7,Yavuz/Acar/Özen,s.974. 
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katlanma yükümlülüğü olduğunu, onlara gerekli ofis ortamlarını sağlama yükümlülüğü 

de olduğunu ifade ederler593.  

 

             Bu durumda iş sahası içerisinde hem yüklenicinin çalışanları ve hemde 

alıcının temsilcileri olacaktır. İş kazası halinde yüklenicinin kendi çalışanlarına karşı 

sorumluluğu iş hukuku içerisinde çözüleceği pek tabiidir. Kaza eğer iş sahibinin 

temsilcisinin başına gelirse İngiliz Hukuku'na göre, böyle bir durumda bu temsilcinin 

başına gelebilecek kaza neticesinde, seçilen hukuk İngiliz Hukuku ise, sorun Haksız 

Sözleşme Şartları Kanunu 1977’ye594 göre çözülmeli ve bu halde ölüm veya yaralanma 

sözkonusu ise sözleşmedeki hiçbir sorumsuzluk klozu yükleniciyi sorumluluktan 

kurtaramamaktadır595. Oysa SAJ form md.4.5’e596 göre  yüklenici, iş sahibinin 

kendisine, iş sahibinin temsilcisine veya onların yardımcılarına  ölüm veya yaralanma 

halinde veya mallarına bir zarar gelmesi halinde, ancak  bizzat kendisinin, işçilerinin 

veya alt yüklenicilerinin ağır kusuru varsa sorumlu olmaktadır.  

 

             Bir İngiliz Yüksek Mahkeme kararında597 mahkeme ağır ve ağır 

olmayan kusur ayrımını kabul etmemiş ve ister ağır isterse ağır olmayan kusur olsun 

sadece kusur vardır demiştir. Oysa yakın tarihli başka bir kararda598 ise ağır kusur 

tanımlanmış ve varlığı kabul edilmiştir. Gerçekten de bu kararında mahkeme 

                                                 
593 Bkz,SAJ md.4.3, AWES md.2, Norveç Form md.5.2-5.5,MARAD md.12,NewBuildCon md.22, bu konuda 
ayrıntılı ve ek bilgiler için bkz.aşağıda s.98vd..  
594 The Unfair Contract Terms Act 1977 ‘ Bu yasa ister açıkça ister zımmen sözleşmede yer alsın, tarafların 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran sözleşme hükümlerine karşı emredici 
sınırlayıcı maddeler içermektedir’ Bu konuda bkz,Curtis,s.168-170. 
595 Curtis,s.78. 
596 Aynı Hüküm Norveç form md.5.5 ve CMAC md.9.3’de yer almaktadır. 
597 Pentecost v. London District Auditor 1951  2 K.B. 759; Lord Goddard’ın bu davada verdiği kararı Türk Hukuku 
öğretisinden farklı olduğu için buraya aynen almayı uygun görüyoruz; ‘Ağır ihmal ifadesi her zaman yanıltıcıdır. 
Kasıtsız(tasarlamadan) adam öldürme davaları hariç, ağır ihmal terimi common law’da yer almaz, bu açıdan ‘ihmal’ 
sorumluluğun yerine getirilmemesi anlamındadır.Eğer yapılması gereken bir görev (sorumluluk) var ama bu zarara 
yol açacak şekilde ihmal edilir ise, bu ihmalin ağır veya hafif olması önemli değildir; yasal bir sorumluluğun yerine 
getirilmemesinin derecesi önemli değildir;dava edilebilir.İhmalin ağır veya hafif olup olmadığı sorusu 
önemsizdir.’Crassa negligentia’ ifadesini kitaplarda şirket yöneticilerinin sorumluluk derecelerini belirleme ile ilgili 
kullanılmaktadır.’, Burada hemen belirteyim ki negligence hem ihmal hem kusur anlamındadır.İsviçre öğreti ve 
kararlarına göre ağır kusur; bir kimsenin aynı durum ve aynı şartlar altındaki özenli ve makul kimseye göre, ağır 
şekilde basit zorunlu önlemleri almayan ve göz ardı eden kimsenin eylemidir,bkz. Schneider/Scherer,s.329,orada bk 
dpn.44 karar ve kaynaklar. 
598 Red Sea Tankers Ltd. and Others v. Papachristidis and Others 1997 2 Lloyd’s Rep.547.(Curtis,s.78). 



 
 

111

‘Ciddi(ağır) kusur; bir kimsenin yüksek derece riskin varlığına rağmen kayıtsız ve 

umarsamaz hareket etmesi veya kendi hareketinden veya yapması gerekeni 

yapmamasından dolayı bu duruma yol açmasıdır’ diyerek SAJ form md.4.5’e uygun bir 

yorum getirmiştir599.  

 

            Son zamanlarda yüklenici ve iş sahibi arasında, offshore(petrol ve gaz) 

sektörlerinde knock-for-knock olarak tabir edilen anlaşmalar yapılmaktadır. Bu tür 

anlaşmalar, kısaca ‘benimkini sana seninkini bana’ şeklinde anlaşmalar olup, hangi 

tarafça diğer tarafın çalışanına zarar verilse  zarar veren zararı karşılamakta ve sonra 

birbirlerine rücu etmektedirler. Örneğin yüklenicinin çalışanı iş sahibinin veya onun 

çalışanın kusuru ile zarara uğrar ise iş sahibi, iş sahibinin çalışanı veya temsilcisi, 

yüklenici veya onun çalışanının kusuru ile zarara uğrar ise yüklenici zararı öder ve 

birbirlerine rücu ederler. Böylelikle işin başında taraflar birbirlerinin sorumluluk 

alanlarını belirlemiş olmaktadır. Yani aslında her iki tarafta birbirlerinin veya 

çalışanlarının kusurlarından dolayı diğer tarafın çalışan veya temsilcilerinin zararlarını 

karşılamayı işin başında kabul etmektedir. Bu tür anlaşmalar İngiliz hukukunda 

geçerli600 olduğu gibi Türk Hukuku’nda da uygulanmasına engel bir hüküm yoktur. 

 

              Ancak böyle bir hükümü inceleyen yakın tarihli bir İngiliz mahkeme 

kararında, offshore mühendislik hizmetleri sözleşmesi gereği platformda çalışan ve ölen 

mühendis kişi nedeniyle zararı ödeyen ve sorumlu olan taraf knock-for-knock prensibi 

klozuna sözleşmenin karşı tarafına rücu etmesi her ihtimali karşılamaması nedeniyle 

kabul edilmemiştir601.      

                                                 
599 Curtis,s.78. 
600 Curtis,s.78. 
601 Bkz. E.E.Caledonia Ltd. v. Orbit Valve Co. Europe (1993)1 W.L.R. 221: ‘Mühendislik hizmetleri veren davalı 
Orbit şirketi çalışanı Mr.Rence Stephen Quinn, Pier Alpha adında bir petrol çıkarma platformunda sözleşme gereği 
vanaların revizyonunda görevli bir mühendistir. 6 Temmuz 1988 de platformda meydana gelen olayda platformda 
bulunan 225 kişiden 165’i hayatını kaybetmiş, bunlardan biri de Mr Terence’dir. Mühendis meydan gelen olaydan 
hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, tersine davacı E.E. Caledonia şirketi mühendisin kendisinin(E.E.Caledonia) ve 
yardımcılarının kusur ve ihmali sonucu meydana gelen seri patlamada öldüklerini kabul edip, mühendisin ailesine 
642.627,68 İngiliz Pound’u tazminat ödemesi yapmıştır(s.222) Davacı ile davalı arasında 17 maddelik bir 
mühendislik sözleşmesi imzalanmış olup,sözleşmenin 4. maddesi gereği davalı bağımsız bir yüklenici olup, ne 
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               SAJ md.4.5’de yer alan bu hüküm acaba Türk Hukuku’nda 

geçerlimidir? Her iki tarafında tacir olduğu gemi inşa sözleşmelerinde olduğu gibi 

tarafların birbirlerinin veya bir tarafın kusuru nedeniyle diğer tarafın çalışanlarına 

verdiği zararı sözleşme tarafları kendi aralarında emredici hükümlere aykırı olmadıkça 

sınırlandırmalarına engel yoktur. Zira bu sözleşme özgürlüğü çerçevesinde mümkündür. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, TBK’da özen yükümü ile ilgili hükümler emredici 

değildir ve sınırlanabilir. Şu halde SAJ md.4.5 Türk Hukuku karşısında ancak iş 

sahibine karşı geçerlidir602.  

 

            Yüklenici veya çalışanının, iş sahibinin temsilcilerine veya onların 

yardımcılarına ancak ağır kusur halinde verdiği zarardan sorumlu olup, ağır kusur 

olmadan verilen zarardan sorumlu olmayacağına ilişkin iş sahibi ile yaptığı sözleşme 

ise, bu sözleşmenin dışında kalank üçüncü kişiler olan temsilcilere ve (hem temsilcinin 

ve hemde iş sahibinin)yardımcılarına etkili olmaz. Nitekim Türk Hukukunda borç 

ilişkisi nispi olup, kimler arasında kurulmuş ise ancak onlar arasında geçerli olur ve  

kanundaki istisnalar hariç olmak üzere sadece sözleşmelerin tarafları arasında sonuç 

doğurur603. Dolayısıyla bir borç ilişkisi yaratan gemi inşa sözlemesi sadece iş sahibi ile 

                                                                                                                                               
kendisi ne de çalışanları ve yardımcı kişileri ile müstahdemleri, davacının çalışanları, yardımcıları veya 
müstahdemeleri sayılır.Muafiyet klozu ise md.10’da yer almaktadır. Bu maddenin b fıkrasına göre ‘Her iki tarafta 
diğer taraf dürüstlük kuralına riayet etttikçe, o tarafı(birbirini), bir çalışanın ölümü, yaralanması veya bir malın zarar 
görmesi ziyaı, telef olmasından doğan her hangi bir sorumluluk ile ilgili dava masrafları dahil, iddia talep,  ve 
davalardan bu hizmet sözleşmesinin ifası ile ilgili muaf eder ve teminat verir(s.223).’Görüldüğü gibi dava konusu 
olayda belirtilen kloz, knock-for-knock klozudur. Ancak mahkeme aşağıdaki gerekçe ile davalı çalışanı mühendisin 
ölümü sonucu ödediği tazminatı knock-for-knock klozu gereği davalı tarafa rücu etmek isteyen davacının talebini, 
sözleşmede yer alan klozun yeterli kapsamda bir kloz olmadığı gerekçesi ile reddetmiştir. Şöyle ki;‘Sözleşmede md. 
10.b’de ihmal ile ilgili açık bir atıf yer almamaktadır. Bu nedenle de muafiyet klozuna başvuran tarafın ihmali 
halinden kaynaklanan sorumluluğu sağlayacağına dair bir hüküm yoktur. ‘Herhangi sorumluluk ile ilgili ' ifadesi 
ihmalden kaynaklanan bir sorumluluğu karşılayabilecek anlamda olabileceği gibi, herhangi bir ihmal olmasızın bir 
kanun hükmüne aykırılık da olabilir. Her iki tarafında açık kanun hükümlerine tabi olduğu platformlarda, sıkı yasal 
uygulamalar olur ve sözleşmelerde öncelikle akılda olan ve kapsaması istenen de bunlar olur. Bu nedenle md. 
10.b’nin yorumlanması sonucu fıkranın ihmali de kapsadığı kabul edilemez(s.228).Md. 10.b sadece sıkı yasal 
yükümlülük ihlallerini kapsamaktadır.’ 
602 TBK. md. 116/2’ye göre yardımcı kişinin verdiği zarardan sorumluluk tamamen veya kısmen kaldırılabilir, ve bu 
konuda bir sorumsuzluk anlaşması yapılabilir, bkz.Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.899,yalnız TBK. md.66 
gereği adam çalıştıranın bir iş akdi ile o işi yaparken yaptığı haksız fiil ile iş sahibinin temsilcilerine ve 
yardımcılarına, yani 3. kişilere verdiği zararlardan sorumluluğun önceden anlaşma ile sınırlanıp sınırlanamayacağı 
tartışmalı olmakla birlikte sınırlanabileceği konusunda bkz. M. Kemal Oğuzman/M. Turgut Öz,Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler,C.2,İstanbul 2012,s.138,orada,Dpnt.23’deki yazarlar,  
603 Oğuzman/Öz,C.2,s.415. 
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yüklenici arasında geçerli olup, onların sorumsuzluk maddesi olarak koydukları 

hükümler üçüncü kişilere karşı etkisizdir. Bu nedenlerle yüklenici iş sahibinin 

temsilcilerine arada bir sözleşme olmadığına göre verdiği zararlardan haksız fiil 

hükümlerine(TBK. md.49 vd.) göre sorumlu iken,yüklenici, yanında çalışanlarca iş 

sahibinin yardımcılarına (temsilcilerine) verdiği zararlardan TBK md.66 ve TBK 

md.116 gereği sorumlu olup, Türk Hukuku karşısında SAJ md.4.5’in iş sahibinin 

temsilcisine veya onun yardımcılarına verdiği zararlardan sorumluluğunu ağır kusur ile 

sınırlandırması mümkün değildir.O halde ağır olmayan bir kusur ile yüklenicinin 

çalışanlarının gerek borcun ifası ve gerekse de borcun ifası ile ilgili olmayan bir fiille 

verdiği zararlarından gerek TBK md.66604 ve gerekse de TBK 116 gereği yükleniciye 

açılacak davalarda yüklenici SAJ md.4.5’deki itirazını ileri süremez.Zira belirttiğimiz 

gibi bu hüküm sözleşme dışı kişilere teşmil edilemez. Tüm bunların yanında iş sahibinin 

temsilcileri yüklenicinin çalışanı olmadığı605 için yükleniciye karşı bir iş hukuku 

anlamında iş kazası iddiasında bulunamazlar.  

 

           Son olarak belirtelim ki; iş sahibi adına, gemi inşa sözleşmesi gereği 

gemi inşa işinin inceleyen bu temsilciler genelde ya gemi inşa mühendisi veya gemi 

mimarı olacaktır. Onların görevleri bir eserin meydana getirilmesi olmayıp, yüklenici 

tarafından meydana getirilen eserin sözleşmeye uygun ve özenle yapılıp yapılmadığının 

iş sahibi adına denetlenmesi olup, bu tür sözleşmeler genel olarak vekalet sözleşmesi 

olarak kabul edilmektedir606. Yalnız eğer bu temsilciler iş sahibinin bağımlı çalışanı 

iseler, onlarla iş sahibi arasındaki sözleşme hizmet sözleşmesi olacaktır. Onların bu 

                                                 
604 Adam çalıştıranın çalıştırdığı kişiler üzerindeki egemenlikleri sebebiyle denetimleri altındaki kişilerin başkalarına 
zarar vermemesi konusunda yükletilmiş bir objektif özen yükümlülüğü olup (bkz.Oğuzman/Öz, C.2,s.134), bir 
kusursuz sorumluluk halidir(bkz.Eren,s.618). Çalışanın, adam çalıştıran için gördüğü iş çalıştıranın bir 3. kişiye olan 
borcunun ifasına yardımcı olmak ise ve çalışan bu borca aykırı davranışı ile alacaklıya zarar vermiş ise TBK md. 
116’ya göre yardımcı kişinin kusurundan sorumlu olur. Yardımcı kişinin  verdiği zarar borcun ihlali olmayıp, genel 
bir davranış kuralını ihlal ise TBK md.66 uygulanır (bkz.Oğuzman /Öz, C.2,s.137). TBK md.116’daki yardımcı kişi 
TBK md.66’dan farklı olarak adam çalıştıranın sözleşmeli personeli olmak zorunda değildir, tamamen rastlantı 
sonucu o borcun ifasına katılsa ve zarar verse TBK 116’ya göre sorumludur, bkz.Oğuzman/Öz,C.1,İstanbul 
2011,s.486-487). O halde tersane de iş sahibinin temsilcisine verilebilecek bir zararda açıkladığımız durumlara göre 
zarar gören talepte bulunabilir. 
605 Bu husus, yani bu temsilcilerin hiçbir şekilde yüklenicinin çalışanı olarak kabul edilemeyeceği formlarda 
vurgulanmaktdır;bkz. SAJ. Md.4.5,Norveç form md.,5.5,CMAC md.9.3. 
606 İbrahim Kaplan,Türk-İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu,Ankara 1983,AÜSF 
Yayınları No:520,s.87(Mimarlık). Mimar ve mühendisin bir inşaatı idare etmeleri vekalet akdidir bkz.Olgaç,s.6, karşı 
görüş için bkz.Becker,s.590;'Mimar inşaatın yönetimini üzerine alır ve iş sahibi bütün sorumluluğu taşırsa hizmet 
akdi olur'.  
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denetim görevi gereği işin özensiz veya ayıplı yapıldığı ile ilgili doğrudan yükleniciyi 

uyarmak hak ve yetkileri vardır607. Yalnız temsilcilerin işin özensiz yapıldığı veya 

ayıplı yapıldığı hallerde uyarma ve bildirme ile ilgili hak ve yetkileri olması, 

yüklenicinin işi özenli ve ayıpsız yapma borcunu ortadan kaldırmaz608. Bazı formlara 

göre açıkça iş sahibince yüklenicinin özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı hakkkında 

bildirimin, gerek kendisi gerekse onun adına temsilcilerince hiç veya zamanında 

yapılmamış olması, yüklenici olarak tersanenin gemi inşa sözleşmesinden doğan 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz609.   

 

         Öğretiye610 ve hem de yargı kararlarına611 göre yüklenici özen borcunu 

yerine getirdiğini ispatla yükümlüdür. Yüklenici özen borcunu tam veya kısmen yerine 

getirmediği taktirde iş sahibi, eğer yüklenicinin sonuç sorumluluğu şeklinde bir ayıptan 

sorumluluk borcu ortaya çıkmamış612 ise TBK. md.112’ye göre olumlu zararını613 

yükleniciden isteyebilir. Diğer yandan yüklenicinin özen borcu sadece işin başında 

değil, iş devam ettiği sürece de vardır614. İş devam ederken yüklenicinin işini özenle 

yapmadığı tespit olunur ise, ki bu tespit bizzat iş sahibince veya iş sahibinin 

yardımcıları aracılığıyla; örneğin gemi inşa sözleşmesinde olduğu gibi iş sahibinin 

sözleşme gereği atanan temsilcilerinin denetimi ile tespit olunursa, iş sahibinin hem 

sözleşmeden ve hem de kanundan doğan belli hakları mevcuttur. İlk olarak standart 

gemi inşa sözleşmelerinde iş sahibi temsilcileri tarafından tespit edilen kusurlar 

tersaneye bildirilmelidir. SAJ md.4.3’e göre temsilciler, gerek inşa gerek materyaller ve 

gerekse de işçilik ile ilgili sözleşme ve spesifikasyona uymayan bir durum tespit 

ederlerse, bunu derhal yükleniciye bildirmekle yükümlüdürler. Yine aynı maddeye göre 

bu halde yüklenici, eğer temsilcilerin dikkat çektiği uygunsuzluk ile aynı görüşte ise bu 

                                                 
607 SAJ. md.4.3, Norveç form md.5.3, NewBuildCon  md.23.b. 
608 Norveç. form md.5.3/son; ‘İnceleme ile ilgili bu haklar hiçbir şekilde yüklenicinin bu sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz, NewBuildCon md.23/d; ‘Temsilcilerin dizayn, inşa, materyal, ve işçilik kusur 
ve ayıplarını bildirmede ihmal göstermiş olmaları, hiçbir şekilde yükleniciyi sözleşmeden doğan sorumluluklarından 
kurtarmaz’. 
609 Bkz.dpn.578. 
610 Tunçomağ,991,Kocaağa,s.179,Seliçi,s.111. 
611 Y. 4.HD. 26.5.1958 T., E:1957/3887,K:1958/3655(Olgaç,s.13-14). 
612 Bu halde özen yükümlülüğü ayıba karşı tekeffül borcu içinde erir,bkz; Aral/Ayrancı,s.337,Kocaağa,s.179. 
613 Bkz;TBK. md.112 madde gerekçesi. 
614 Kocaağa,s.179(ayrıca bkz,orada dpn.8’deki yargıtay kararı),Tandoğan,C.2,s.58-59. 
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uygunsuzluğu düzeltmekle yükümlüdür. Maalesef SAJ form eğer yüklenici bu bildirilen 

uygunsuzluk ihbarına katılmıyor ise, nasıl hareket edilmesi gerektiği noktasında 

suskundur615.  

 

          Gemi inşa sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ve 

sözleşmeye uygulanacak olan hukuk Türk Hukuku ise, iş sahibi özen borcuna aykırı bir 

durum tespit etmesi halinde TBK md. 473/2’ ye başvurma hakkına da sahiptir. Bu 

hükme göre ‘Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı 

veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, işsahibi bunu 

önlemek üzere vereceği veya verdireceği uygun bir süre içinde yükleniciye, ayıbın veya 

aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, 

onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konusunda ihtarda bulunabilir’. 

 

         Eser tamamlandığında onun sözleşmede kararlaştırılan veya dürüstlük 

kuralına göre kendisinden beklenen nitelikleri taşımayacağı anlaşılıyor ise, eserin 

kusurlu veya sözleşmeye aykırı yapılacağı belli olmuş olur616.  Buna göre iş sahibi       

esere ilişkin iş görmenin genel gidişatına bakarak eserin ayıplı olacağını açıkça 

görebilmelidir617. Örneğin işin yürütülmesi sırasında belli bir aşamada belli bir niteliğin 

bulunmaması, eser tamamlanınca onun ayıplı sayılmasını gerektirecek ise, eserin açıkça 

ayıplı imal edileceği görülmüş olur618. Pekala bir gemi inşasında geminin omurgası inşa 

edilirken her şey sözleşmeye ve spesifikasyona uygun giderken, dümenin montajında 

bir kusur tespit edilir ve bunun geminin seyrini etkileyeceği belli olur ise, iş sahibi 

eserin tamamlanmasını bekleyip, ayıptan sorumluluğuna başvurmak yerine, TBK md. 

473/2’de yer alan haklarına başvurabilir. İlgili hükme göre iş sahibi tersaneye bir süreli 

ihtar göndermeli ve bu süreli ihtarda, ayrıca belirtilen ayıbın düzeltilmesini ve 

                                                 
615 Benzer şekilde Norveç Formda da ne yapılması gerektiği konusunda doyurcu bir hüküm yoktur, yalnız burada 
sadece yüklenici ihbar edilen uygunsuzluğu gidermez ise ona ihtar çekilip toplantı istenebileceği belirtilse de, toplantı 
olmaz veya yüklenici toplantıya yanaşmaz ise ne olabileceği yazmamaktadır. İş sahibi yanlısı olarak kabul edilen 
NewBuildCon bile bu konuda suskundur. 
616 Kanunun deyimiyle açıkça görülmüş olur,Kocaağa,s.182. 
617 Gümüş,C.2,Yeni,s.26. 
618 Tandoğan,C.2,s.64. 
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düzeltilmez ise işin üçüncü kişiye verileceği de ihtar olunmalıdır. Ayrıca maddeye göre 

sadece ayıbın tespiti hali değil, ayrıca sözleşmeye aykırılık619 tespiti halinde de bu 

hükme başvurulabilir.  

 

           Yüklenici verilen sürede ayıp veya sözleşmeye aykırılığı giderse bile iş 

sahibi gecikme tazminatı isteyebilir620 ve süre geçerse işin sadece işin düzeltilmesi 

değil, işin kalan kısmı da tamamen üçüncü kişiye düzeltme işi  ile birlikte 

bırakılabilir621. TBK. md. 113’den farklı olarak üçüncü kişiye başvurabilmek için 

hakimin iznine ihtiyaç bulunmamaktadır622. Yalnız eser tamamlanmış ise bu hükme 

başvurulamaz623.Öğretiye göre her ne kadar hükümde açıklık olmasa da sözleşmenin 

ifasına başlanılmadan da şartları varsa TBK. md.473/2’ye başvurulabilir624.İşin üçüncü 

bir yükleniciye verilmesi halinde, yeni yüklenici olan tersane ile işin kalanı için ayrı bir 

gemi inşa sözleşmesi imzalanacak ve bu halde ikinci sözleşmedeki tüm masraflardan ilk 

yüklenici tersane sorumlu olacaktır625. 

 

           Yine öğretideki hakim fikre göre iş sahibi verdiği süre faydasız kalmış 

ise, TBK md.125/2 ye göre sözleşmeden geriye etkili olarak dönebilir626. Keza dilerse 

TBK md.125’deki diğer haklarını da kullanabilir627. Örneğin işi üçüncü kişiye işi 

vermeden sadece doğrudan zararını talep edebilir628. Yüklenicinin işi sözleşmeye uygun 

yapmaması veya yarıda bırakması halinde, iş sahibi ister TBK md.473/2’ye veya isterse 

TBK md.113’e dayanarak işi başkasına yaptırsın, isterse TBK md.125’deki seçimlik 

                                                 
619 Sözleşmeye aykırılık halleri; Caiz olmayan alt yükleniciye başvurmak, sözleşmeye aykırı imal yöntemleri 
uygulamak vb.,bkz;Tandoğan,C.2,s.64,Kocaağa,s.182. 
620 Kocaağa,s.188. 
621 Kocaağa,s.192. 
622 Tandoğan,C.2,s.65,Yavuz/Acar/Özen,s.975,Kocaağa,s.191. 
623 Kocaağa,s.183, Aral/Ayrancı,s.338. 
624 Aral/Ayrancı,s.338,Kocaağa,s.185. 
625 Kocaağa,s.190. 
626 Tandoğan,C.2,68-69,Yavuz/Acar/Özen,s.975, Kocaağa,s.197,Y.15. HD., 11.4.1990 T., E:1989/3936, K: 1990/ 
1735 sayılı karara göre‘..davacı Borçlar Kanunu md. 358(TBK md.473/2) koşullarını yerine getirmiş, ihtarı semeresiz 
kalmış olmakla, akdi feshetmekle haklı olduğunun kabulü gerekir'(bkz.Kostakoğlu,s.379-380), Yine de yüklenicinin 
sözleşmeden dönme hakkı bulunup bulunmadığı tartışmalıdır.Tartışmalar ve görüşler için bkz; Aral/Ayrancı, s.342-
343. 
627 Tandoğan.C.2,s,65,Yavuz/Acar/Özen,s.976. 
628 Tandoğan,C.2,s.66, Yani ifadan vazgeçip olumlu zararını isteyebilir, bkz;Aral/Ayrancı,s.343. 
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haklarından olumlu zararını talep etsin, her üç halde de sonuç olumlu zararın somut 

yöntemle hesaplanması ile tazminat miktarı belirlenecektir629. Bu durumda işin üçüncü 

bir yükleniciye yaptırılması halinde yeni tersanenin o gemi için kalan kısmın ve 

düzeltilmesi için verdiği fiyat ile önceki ilk tersanenin o edim için verdiği fiyat farkı 

esas alınır630 

 

          C.İŞİ KENDİSİ YAPMAK VEYA KENDİ YÖNETİMİ ALTINDA 

YAPTIRMAK BORCU, İŞİN ALT YÜKLENİCİYE VERİLMESİ VE 

SÖZLEŞMENİN İKAMESİ 

 

          1. İşin Yüklenici Tarafından Veya Onun Yönetimi Altında 

Yapılması 

 

          Herhangi bir borç ilişkisinde, genel anlamda borçlunun bizzat ödeme 

yükümlülüğünün olup olmadığı meselesi TBK. md.83’e göre belirlenmekte olup, 

benimsenen kural borç ilişkisindeki borcun, ilişkiye tamamen yabancı üçüncü bir kişi 

tarafından da yerine getirilebileceği şeklindedir631. Oysa bir işgörme sözleşmesi olarak 

eser sözleşmesinde TBK md.83’deki genel kuralın aksine, TBK md.471/3’e göre 

yüklenici işi bizzat veya kendi yönetimi altında yaptırmaya mecburdur. Eser 

sözleşmesinde eserin yüklenicisinin kişisel yönetimi altında meydana getirilmesi kural 

haline getirilmiştir632. Eser sözleşmesi, yüklenicinin teknik bilgi ve güvenilir olma 

derecesi göz önünde tutularak yapıldığı için, yüklenicinin edimini ya şahsen ifa etmesi 

veya ifayı şahsen sevk etmesi esas tutulmuştur633. Keza yine eser sözleşmesi, iş sahibi 

yüklenicinin kişiliğini ve onun kişisel yetenek ve becerilerini göz önüne alır ki, böyle 

                                                 
629 Kaplan,s.8(orada bkz hesaplama yöntemi). 
630 Kaplan,s.8 
631 Ahmet Kılıçoğlu, Müteahhidin Eseri Şahsen Yapma veya Kendi İdaresi Altında Yaptırma Borcu, AÜHFD, C.32, 
S.1-4,s.185. 
632 Gümüş,C.2,Yeni,C.2,s.10. 
633 Tunçomağ,s.993,Seliçi,s.25. 
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bir edim kişiye bağlı bir edim haline gelir634.  Burada, esasen, eser meydana getirme 

borcunun bizzat yüklenici tarafından veya onun yönetimi altında yapılmasında iş 

sahibinin menfaati vardır ve işte bu anlayışlarla TBK md.83’ün aksine kaleme alınan 

TBK md.471/3 eseri meydana getirme borcunun kişisel niteliğini karine olarak kabul 

etmiştir.635. 

           Bir ayrım yaparak işin şahsen ifası ile şahsen yönetimi altında 

yapılmasını birbirinden ayırmak gereklidir. İmal edilecek eser, aynı sanat eserlerinde 

olabileceği gibi, yüklenicinin kişisel yönetimi altında olsa bile bir başkası aynı eseri 

ortaya çıkaramayacak ise işin bizzat yüklenici tarafından yapılması zorunluluğu kabul 

edilir636. Burada yüklenicinin kişisel nitelikleri eserin meydana getirilmesinde o kadar 

önemlidir ki, adeta yüklenicinin borçlandığı edim kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakka 

dönüşmüş, iş yüklenici dışında kimse tarafından yapılamayacak durumdadır637. O halde 

kanun koyucu TBK md471/3 hükmünü kaleme alırken, TBK. md. 83 aksine şahsen 

ifayı kaide, bir üçüncü şahıs tarafından ifayı ise istisna haline getirmiştir638.  

 

          Oysa bugünkü teknik ilerleme karşısında yüklenicinin edimi şahsen ifa 

etmesine pek nadir rastlandığı da kabul edilmelidir639. Öğretide eser sözleşmesinde 

eserin yüklenici tarafından şahsen ifası kaidesi, iş bölümüne dayanan modern hayatın 

gereklerine uymadığı için eleştirilmektedir640. Zira, gemiler, trenler, arabalar, 

karayolları, uçaklar, büyük makineler, makine ile imal edilen her türlü eşya, rasyonalize 

edilmiş ve bölümlere ayrılmış bir çalışmanın ürünü olarak imal ve inşa edilmekte 

olduğundan, artık diyebiliriz ki tekniğin geldiği durum karşısında, modern dünyada iş 

ve ticaret yaşamında yüklenicinin işi şahsen yapmasının şart olduğu sözleşmeler 

                                                 
634 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.64. 
635 Aral/Ayrancı,s.323-324,Yavuz/Acar/Özen,s.976-977,Becker,s.599. 
636 Tandoğan,C.2,s.71. 
637 Gümüş,C.2,Yeni,s.11. 
638 Kılıçoğlu,s.188, karşı Gautschi, Art. 364,Nr. 9 a-e(aktaran Kılıçoğlu,s.188). 
639 Tunçomağ,s.993. 
640Yavuz/Acar/Özen,s.977, Aral/Ayrancı,s.324,Tandoğan,s.72, Buna rağmen Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 
BİGŞ md.17 incelemeye değerdir,şartnamede  zira genel anlayışın aksine, bu hüküm yüklenicinin inşa alanını inşa 
süresince terk edemeyeceğini ,ancak yazılı izin ile işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartıyla, vekil 
bırakarak iş yerinden ayrılabileceğine salık vermektedir.  
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istisnaidir641. Özellikle inşaat işlerinde yüklenicinin edimini fiilen kendisinin yerine 

getirmesi istisnai olup, asıl olan yüklenicinin inşaatı kendi yönetimi ve denetimi altında 

yaptırmasıdır642.Ancak hükmün mevcut haline göre, iş sahibi, eseri yüklenicinin kendisi 

tarafından yapılması veya kendi yönetimi altında yapılması gerektiğini ileri 

sürüyorsa,bunu ispatlamalıdır643. Keza tersine eserin yapımında kendisinin kişisel 

niteliklerine bağlı olmadığını iddia eden yüklenici de iddiasını ispatla mükelleftir644. 

 

            Kanun koyucu da işin yüklenicinin kendisi veya kendi yönetimi altında 

yapılmasına imkan vermektedir.Yüklenicinin edimi kişisel nitelikleri önemli olmakla 

birlikte, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olarak kabul edilemiyorsa, o işi yüklenici 

yönetim ve denetimi altında, bağımlı yardımcıları olarak üçüncü kişilere yaptırabilir645. 

Fakat, ifada yüklenicinin şahsı önemli ve onun yardımcı şahıs kullanması kendisi 

tarafından yapılacak edaya oranla daha düşük vasıfta edaya meydan verecek nitelikte ise 

yardımcı şahıs kullanmak geçerli sayılmamalıdır646. Ancak  yukarıda da ifade ettiğimiz 

gibi tekniğin bugün geldiği aşamada bu durumlar pek nadirdir. Tüzel kişiler ise, zaten 

işi şahsen değil, organları aracılığıyla kendi yönetimleri altında yaparlar647.  

 

           İnşaat sözleşmelerinde ise işin tamamen bizzat yüklenici tarafından 

yapılması ise fiilen mümkün olmamakta, yüklenici inşaat işlerinde, inşaatın 

gerçekleştirilmesi için fiilen bedensel veya fikri emek vererek çalışacak kişileri bir 

araya getirecek ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır648. Haliyle gemi inşaat 

sözleşmeleri ve kara inşaat sözleşmeleri gibi eser sözleşmelerinde, fiilen ve bizzat 

yüklenicinin edimi gerçekleştirme borcu olmayacak ve genel olarak birer ticaret şirketi 

altında yapılanmış olan gemi inşa yüklenicileri de üstlendikleri yapıyı inşa etmek için 

                                                 
641 Tunçomağ,s.993, Aral/Ayrancı,s.325. 
642 Kostakoğlu,s.358. 
643 Becker,s.599. 
644 Aral/Ayrancı,s.324. 
645 Gümüş,C.2,Yeni,s.11. 
646 Kılıçoğlu,s.189. 
647 Tandoğan,C.2,s.71,Yavuz/Acar/Özen,s.977. 
648 Turgut Öz, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2012,s.123(İnşaat Sözleşmesi). 
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gerekli çalışma organizasyonunu kurmak,yönetmek ve denetlemekle yükümlü 

olacaklardır. 

 

           İşi şahsen yürütme, işi yüklenicinin emri altında bulunan işçi veya 

memurlara ifa ettirmek anlamına gelmektedir649. Bugün eser sözleşmeleri ile ilgili 

görülen işlerin çoğu yüklenicinin meydana getirme faaliyetinde yardımcı kişiler 

kullanması ile yapılabilmektedir650. Büyük işletmelerde yüklenici işi kendi yönetimi 

altında yürütme borcunu kendisi yerine getirmeyebilir ve yardımcı şahıslar 

kullanabilirse de, bu yaptığı örgütlenmenin amaca uygun olması gerekir651.Yüklenicinin 

eserin imalini kendi yönetimi altında yürütme borcu, işin icrası için yeterli sayıda 

gerekli bilgilere sahip personel tedarik etmesini, işi amaca uygun biçimde bunlar 

arasında bölüştürmeyi, işin icrası için gerekli talimatı vererek, denetim ve gözetimi 

sağlamasını gerektirir, ve bu üzerinde denetim ve gözetim kurularak ifa ediminin yerine 

getirilmesine yardımcı olarak çalıştırılan kişiler, yükleniciye bağımlı olarak hizmet 

sözleşmesi ile çalışan kişilerdir652.  

 

           Yüklenici işi şahsen veya yönetim altında yerine getirmekle yükümlü 

iken, buna uymaz ise bu sözleşmeye aykırılık teşkil etmiş olur ve iş sahibi zararını, 

yüklenici kusuru olmadığını ispat etmedikçe TBK md.112’ye göre isteyebilir ve hatta 

borçlu temerrüdü hükümlerine göre(md.125) sözleşmeden dönebilir653. Yüklenici 

şahsen yönetimi altında çalışan bağımlı yardımcı kişilerden dolayı, iş sahibine karşı 

TBK md. 116 gereğince ve yine iş sahibi dışında borç ilişkisine tamamen yabancı 

üçüncü kişiye bir zarar vermiş iseler TBK md.66’ya göre sorumludur654. TBK md.116 

                                                 
649 Tunçomağ,s.994. 
650 Öz,s.10. 
651 Tandoğan,C.2,s.75. 
652 Seliçi,s.28. 
653 Tandoğan,C.2,s.76,Yavuz/Acar/Özen,s.978,Kostakoğlu,s.358. 
654 Kılıçoğlu,s.192,Olgaç,s.10. 
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gereği sorumlulukta ise, yüklenici ancak yardımcı kişinin davranışında kendisi 

bulunsaydı, kusurlu sayılmayacağını ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir655. 

 

            2.İşin Alt Yükleniciye Verilmesi 

 

            Yukarıda ifade edildiği üzere yüklenici TBK md.471/3 gereği işi 

kendisi veya kendi yönetimi altında yapmakla yükümlü iken, aynı maddenin 2. cümlesi 

gereği, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel nitelikleri önem taşımıyorsa, 

işi başkasına yaptırabilmektedir. İşin yüklenicinin çalışanlarınca yapılması ile alt 

yükleniciler ile yapılması birbirinden farklı iki durumdur656. İşin niteliği yüklenicinin 

edimine göre belirlenir ve bu husustaki uygulama da göz önünde tutularak, edimin, yani 

eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel niteliklerinin önemli olup olmadığı 

tespit edilir657.  

 

            Eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel nitelikleri önem 

taşımıyorsa, yüklenici işin belli kısımlarını üçüncü kişilere verebilmektedir. Bu üçüncü 

kişilere alt yükleniciler denilmekte olup, bunlar öğretideki hakim fikre göre, 

yüklenicinin bağımsız ifa yardımcılarıdır ve  yüklenicinin üzerinde şahsen yönetme 

yetkisi olmadığı, diğer bir ifade ile denetim ve gözetim, talimat verme yetkisi olmayan 

kimselerdir658. Oysa, yüklenicinin şahsen idare görevinde, yani bizzat ifa değil de 

kendine bağımlı kimselerle işi ifa ettiğinde, yüklenicinin bu bağımlı kişiler üzerinde bir 

idare ve denetim görevi olup, onlara talimat verme hakkına sahipti659. Kısaca şahsen 

yönetim altında, üzerinde denetim ve gözetim kurularak eseri meydana getirme 

                                                 
655 Tandoğan,C.2,s.77. 
656 Markesins/Unbereath/Johnston,s.362. 
657 Tandoğan,C.2,s.71,Aral/Ayrancı,s.325. 
658 Aral/Ayrancı,s.326,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.65,Tunçomağ,s.994,Kılıçoğlu,s.194-195, Türker Yalçınduran, Alt 
İstisna(Taşeronluk) Sözleşmeleri,Ankara 2000, s.50, karşı:Becker, s.599, tartışmalar için bkz; Tandoğan,C.2, s.77-78. 
659 Kılıçoğlu,s.190 
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borcunun ifa edilmesinde çalıştırılan kişiler yükleniciye bağımlı olarak hizmet 

sözleşmesiyle çalışan işçilerdi660. 

 

            Alt yüklenici, ilk yüklenicinin eseri meydana getirme borcunu ifasını 

kendi adına ve hesabına yaptığı bir eser sözleşmesiyle ona bıraktığı kendi hesabına 

çalışan yardımcı kişidir661.  Standart formlardan Norveç formu md. 1 tanımlara göre alt 

yüklenici; 'Geminin dizaynı, inşası, geminin malzemelerinin üretimi veya temini, gemi 

ile ilgili iş ve hizmetin sağlanması konularında yüklenici ile sözleşme yapan, ve ancak 

yüklenicinin çalışanı ve hizmetlisi olmayan gerçek veya tüzel kişidir'. Yine benzer 

şekilde NewBuildCon tanımlar bölümüne göre de alt yüklenici; 'yüklenicinin geminin 

dizaynı, inşası, malzeme üretimi veya temini, gemi ile ilgili hizmet ve iş alımı, 

konularında kendi hizmetlisi veya çalışanı olmamak üzere sözleşme yaptığı gerçek ve 

tüzel kişidir'. Dolayısıyla şimdiden belirtelim ki gemi inşa sözleşmelerinde alt yüklenici, 

Türk hukukundaki alt yüklenici anlayışına göre daha geniş olup, sadece inşa eden alt 

yüklenicileri değil, alt servis ve hizmet sağlayıcılarını ve geminin parçalarını üreten alt 

sağlayıcıları da kapsar niteliktedir.Hukuksal anlamda tedarik eden ile alt yüklenici 

birbirinden farklı olup, tedarik eden hazır yapılmış parçaları satan kişi iken, alt 

yüklenici alt eser sözleşmesi ile sözleşmede belirtilen şekilde ilk yükleniciye hizmet 

sunan kişidir662. Tekrarlayalım,Türk hukukundaki alt yüklenicilik ile gemi inşa 

sözleşmelerinde standart formlarda yer alan alt yüklenicilik tanımı birebir olmayıp, 

standart formlardaki alt yüklenici alt servis ve hizmet sağlayıcıları ile birlikte alt tedarik 

edenleri de kapsar şekilde tanımlanmaktadır663. 

 

           Alt yüklenici ile ilk(genel) yüklenici arasında yapılan sözleşmede 

niteliği itibarı ile bir eser sözleşmesidir664. Alt yüklenici bu sözleşmeyi iş sahibi adına 

                                                 
660 Seliçi,s.28. 
661 Tandoğan,C.2,s.77,Yavuz/Acar/Özen,s.980. 
662 Yalçınduran,s.51. 
663 Bkz,Norveç Form md.1 tanımlar ‘Alt Yüklenici’, aynı yönde NewBuildCon başlangıç bölümü tanımlar ‘Alt 
Yüklenici’,bkz.CMAC md.10. 
664 Eren, İnşaat Sözleşmeleri,s.65 
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değil kendi adına ve hesabına yapar665. Haliyle iş sahibinin güvenerek verdiği işin 

tanımadığı üçüncü kişilerce kendi ad ve hesaplarına, birde ilk yükleniciden de bağımsız 

olarak işin belli kısımlarını yerine getirmeleri iş sahibi açısından bir risk teşkil eder. Bu 

nedenle de işin alt yüklenicilere verilebilmesi, kanunla sınırlanmış olup, ancak 3 halde 

mümkündür. İlk yüklenicinin alt yükleniciye işin tamamını veya belli kısımlarını 

devretme yetkisi, ya ilk eser sözleşmesinde açıkça yazmasına, ya iş sahibinin rızasına 

veya işin niteliği itibarı ile bir başkası tarafından da yapılmaya elverişli olmasına 

dayanır666. Ancak TBK md.471/3, 2. cümle emredici bir hüküm olmadığı için aksi 

kararlaştırılarak, işin niteliği gereği yüklenicinin kendi veya kendi yönetimi altında 

yapılması gereken bir iş alt yüklenicilere sözleşme ile veya sonradan rıza ile 

verilebileceği gibi, tersine işin niteliği gereği alt yüklenicilere verilebilecek bir iş 

sözleşme gereği sadece yüklenici tarafından veya onun şahsi yönetiminde yapılması da 

kararlaştırılabilir667. Diğer yandan öğretide668 TBK md.506/1 kıyasen uygulanarak, 

yüklenici hal icabına göre mecbur olduğu taktirde yerine başkasını ikame ederek alt 

yükleniciye başvurabilmesi olanağının da kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

 

         Gemi inşa sözleşmeleri, genel eser sözleşmelerinde de olabileceği gibi, 

işin alt yükleniciye devri ve bunun sınırlanması ile ilgili özel hükümler içerebilir669. İş 

sahibi açısından küçük işler için belki yüklenicinin alt yükleniciye başvurması önemli 

değilken, büyük işler için sözleşmede yer alan kalite şartlarına uyumun sağlanması ve 

işin alt yüklenicileri verilmesi halinde masrafların artıp artmayacağı birlikte 

düşünüldüğünde önemlidir670.Aslında pratikte gemi inşa sözleşmelerinde işin alt 

yükleniciye verilebilmesi kabul edilirken, bunun sınırları ve tanımlanması sözleşme 

taraflarının müzakere güçleri ile yakından ilgili olup, örneğin geminin ana gövdesinin 

ve geminin kalitesini doğrudan belirleyen kısımlarının alt yükleniciye verilmesi 

yasaklanabileceği gibi, tamamı için alt yüklenicilik yasaklanabilir671. Ancak yinede, işi 

                                                 
665 Aral/Ayrancı,s.326 
666 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.65. 
667 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.64,Tandoğan,C.2,s.73,Yavuz/Acar/Özen,s.977,Aral/Ayrancı,s.325. 
668 Yavuz/Acar/Özen,s.980. 
669 Curtis,s.29,Bruce/Garrard,s.100. 
670 Curtis,s.29-30, Bruce/Garrard,s.100. 
671 Turner/Potenza,s.27. 
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genel bir yükleniciye veren iş sahibi, yüklenicinin uzmanlığında olmayan işleri alt 

yüklenicilere verebileceğini düşünmesi gerektiği kabul edilmektedir672. Özellikle yapı 

işlerinde anahtar teslimi sözkonusu olan genel eser sözleşmelerinde, yüklenicinin alt 

yüklenicilere başvurması caiz ve normal sayılır673. Yalnız kısmi inşaat işini taahhüt 

eden alt ve yan yüklenicilerin kural olarak işi başka alt yüklenicilere devre yetkileri 

olmadığı ifade edilmektedir674. Buna karşılık, malzemenin yüklenici tarafından 

sağlandığı ve işin yüklenicinin yerinde yapıldığı ve sonra iş sahibine teslim edildiği 

taşınırlara ilişkin eser sözleşmelerinde ise işin alt yükleniciye bırakılması daima caiz 

sayılmaktadır675. 

 

          Belirtelim ki hem kara ve hem de gemi inşaat sözleşmelerinde genel 

olarak işin yüklenicinin şahsen değil de, şahsen yönetimi altında yapabilmesi kabul 

edilirken, bunun hem bağımlı çalışanlarını ve hem de bağımsız ifa yardımcılarını 

kapsayıp kapsamadığı konusunda kesin bir hüküm verilememektedir676. Diğer bir 

ifadeyle, inşaat işlerinde yüklenicinin işi organize ederek, hizmet sözleşmesi ile çalışan 

yardımcıları eliyle edimini yerine getirmesi normal sayılırken, bu anlayışın alt yüklenici 

gibi bağımsız ifa yardımcılarına başvurmayı sağlayan bir anlayış olup olmadığı, 

özellikle olay bazında işin niteliği, sözleşmenin cevaz verip vermediği veya sonradan 

rızanın verilip verilmediği gibi noktalar tespit edilerek sonuca gidilmelidir. Örneğin 

geleneksel olarak gemi inşa sözleşmelerinde işin belli kısımlarının alt yükleniciye 

verilmesinde, genel yüklenicinin(tersanenin) alt yüklenicinin de işlerinden sorumlu 

kalması şartıyla izin verilirken677, yine de büyük alt yüklenicilik işlerinde sözleşmelerde 

iş sahibinin önceden yazılı onayının alınması zorunlu kılınmaktadır678.  

 

                                                 
672 Seliçi,s.32. 
673 Tandoğan,C.2,s.79. 
674 Seliçi,s.33-34. 
675 Gautschi, Art. 364, Nr. 9 a, 16 b.(aktaran,Kılıçoğlu,s.136). 
676 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.123. 
677 Bruce/Garrard,s.100. 
678 Curtis,s.30. 
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           Gemi inşa sözleşmelerinde bu yazılı onay işlemi, işin yapım süresini 

geciktirmemesi adına, üretici listesi (makers list679) belirlenerek ya sözleşmeye ya da 

spesifikasyonlara yazılarak yerine getirilir ve bu listedeki alt yüklenicilere önceden 

onay verilmiş olduğu kabul edilir680. Bu listede yer alan bir alt yüklenicinin seçilmesi, 

ancak yinede iş sahibince reddi halinde, listeden bir başkasının seçilmek zorunda 

kalınmasında oluşabilecek herhangi bir zarar iş sahibinin sorumluluğundadır681.Tüm 

bunların yanında, her nekadar genel anlamda inşaat işlerinde uzmanlığın genişlemesi 

ile, sadece materyal teminin de değil, inşa da da alt yüklenicilere başvurma yaygınlaşsa 

da aynı gemi inşa sözleşmelerinde olduğu gibi standart pek çok kara inşaat 

sözleşmesinde dahi alt yüklenicilere başvurma da iş sahibinin yazılı onayı 

aranmaktadır682.  

 

           Aksi sözleşmede yazmadığı veya aksi sözleşmeden anlaşılmadığı 

taktirde, yüklenici işi dilerse ana merkezi veya dilerse şubesi ile yerine getirebilir683.İşin 

şube tarafından yerine getirilmesi, işin alt yükleniciye verilmesi olarak 

yorumlanamaz684. Dolayısıyla gemi inşasını üstlenen yüklenici şirket dilerse ana 

tersanesinde dilerse şube tersanelerinde işi görebilir. Yeterki şube tersane de o işi 

görmeye yeterli olsun. 

 

          Gemi inşa sözleşmelerinde durum şöyledir; standart formlardan Norveç 

form md. 2.4’e göre ‘ Geminin ana gövde ve ana parçalarının inşası, iş sahibi aksine 

rıza göstermedikçe yüklenicinin md. 2.1’de gösterilen tersanesinde onun tarafından 

                                                 
679 Bkz. CMAC md.10. 
680 Curtis,s.30, Bruce/Garrard,s.100, NewBuildCon sect.3 md.19:’Yüklenici spesifikasyon veya üretici listesinde yer 
alan alt yüklenicilere iş verebilir.Küçük işler hariç olmak üzere alıcının onayı olmaksızın başka alt yükleniciye iş 
veremez, yalnız bu onay gerekçesiz reddedilemez.Benzer şekilde; Norveç Form md.2.4’E GÖRE Spesifikasyonlarda 
ve üretici listesinde aksi yer almadıkça veya aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, yüklenici alıcının karışma hakkı 
olmaksızın, alt yüklenicileri özgürce seçme hakkına sahiptir, fakat alt yüklenici uygun zaman önceden yazılı olarak, 
büyük ekipman ve hizmet siparişlerinden önce alıcıya bildirimde bulunmakla yükümlü olup, alıcın talebine gerekli 
özeni göstermelidir. 
681 Curtis,s.30 
682 Markesins/Unbereath/Johnston,s.364-365(Örneğin Alman İnşa İşleri Genel Şartnamesi(Verdingungsordnung für 
Bauleistungen(VOB),BK VOB/B No:8 paragraf 1 cümle 2). Ayrıca benzer hükümler için bkz; BİGŞ md.46. 
683 Tandoğan,C.2,s.73. 
684 Tandoğan,C.2,s.78. 
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yapılma yükümlülüğündedir’. Keza yine NewBuildCon  md.19’a göre ‘…Küçük işler 

hariç olmak üzere iş sahibinin onayı olmaksızın yüklenici başka alt yükleniciye iş 

veremez.’.Oysa SAJ md. 1.4 ve CMAC md10 ’a göre ‘yüklenici işin alt yükleniciye 

verilmesi konusunda serbesttir’ hükmü ile AWES md. 1.e’deki ‘Yüklenici işi alt 

yüklenicilere verebilir’ hükmü yukarıdaki iki standart sözleşmedeki anlayıştan oldukça 

farklıdır. İlk olarak SAJ yüklenicinin alt yükleniciye işi vermesi konusunda tam 

serbestlik içindedir ki, bu mutat gemi inşa işine pek uymaz ve daima, SAJ’ın kullanılan 

gemi inşa işlerinde bu hüküm tamamen değişikliğe uğrar ve keza AWES’de yer alan 

hüküm ise yükleniciye alt yükleniciye başvurma konusunda pek geniş yetki vermesi 

dolayısı ile uygulanamaz durumdadır685. Dolayısıyla mutad gemi inşa sözleşmelerindeki 

durum Türk Hukuku’na göre daha sınırlıdır. Türk hukukunda alt yükleniciye 

başvurmada işin niteliğinin de gerektirmesi bir seçenek iken, mutad gemi inşa 

sözleşmelerinde bu bir seçenek değildir ve hemen daima ancak iş sahibinin yazılı onayı 

aranır.  

 

          Alt yüklenici bir ücret karşılığında sözleşmede öngörülen eseri 

anlaşmaya göre tamamını veya belli bir kısmını, kendi malzemesini kullanarak veya 

kullanmayarak ilk yükleniciye teslim etmekle yükümlüdür686. Alt yüklenici ile ilk 

yüklenici arasındaki ilişki, ilk yüklenicinin kendi adına ve hesabına yaptığı bir alt 

sözleşme niteliğindeki eser sözleşmesine dayanır687.Bu açıdan ikisi arasında ilk 

sözleşmeden ayrı bağımsız bir eser sözleşmesi doğar688. Alt yüklenici ile yapılan 

sözleşme alt yüklenicilik sözleşmesi iken, iş sahibi ile ilk yüklenici arasında yapılan 

sözleşme ise asıl yüklenicilik sözleşmesidir689. Böylelikle ortada iki ayrı eser sözleşmesi 

sözkonusu olur690. Dolayısıyla sözleşmelerin nisbiliği prensibine göre, alt eser 

sözleşmesinin tarafları olan ilk yüklenici ile alt yüklenici arasında borç ve alacak ilişkisi 

doğarken, alt yüklenici ile alt yüklenicilik sözleşmesinin tarafı olmayan iş sahibi 

                                                 
685 Curtis,s.31. 
686 Tandoğan,C.2,s.82,Yavuz/Acar/Özen,s.981. 
687 Yavuz/Acar/Özen,s.980. 
688 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.66. 
689 Aral/Ayrancı,s.326. 
690 Öz,s.10. 



 
 

127

arasında alacak ve borç ilişkisi kural olarak bulunmamaktadır691. Haliyle kural olarak, iş 

sahibinin alt yükleniciye, eserin yapılması edimini yerine getirilmesini istemek ve bu 

hususta alt yükleniciye talimat verme hakkı bulunmamaktadır692. Diğer taraftan alt 

yüklenicinin de doğrudan iş sahibinden ücret talep hakkı da bulunmamaktadır693. Aynı 

şekilde alt yüklenicinin iş sahibine karşı doğrudan ayıptan sorumluluk borcu olmayıp, 

sadece şartları varsa TBK md.49vd.  gereği haksız fiil sorumluluğu vardır694. 

 

           Bazı hallerde ise sözleşmelerin nisbiliği prensibine aykırı olarak, 

birbirinden bağımsız sözleşmelere rağmen, iş sahibi doğrudan alt yükleniciye 

başvurabilir. Bu haller öğretide 3 halde mümkün görünmektedir. Alt yüklenici eğer 

doğrudan iş sahibine karşı yüklenicinin kendisine verdiği işleri yapacağı veya ayıpsız 

yapacağı hususunda akdi bir yükümlülük altına girmesi halinde iş sahibi doğrudan alt 

yükleniciye başvurabilir695. İkinci olarak, alt yüklenicinin ilk yüklenici ile imzaladığı alt 

yüklenicilik sözleşmesinin TBK. md.129 anlamında tam üçüncü kişi yararına sözleşme 

olması halinde, tam üçüncü kişi yararına yapılan alt eser sözleşmesinden doğan talep 

hakkını doğrudan sözleşmenin tarafı olmayan alt yükleniciye karşı iş sahibi 

kullanabilir696. Son olarak öğretide697 vekalet sözleşmesine ilişin TBK md. 507/3 

kıyasen uygulanmak suretiyle iş sahibinin alt yükleniciye doğrudan başvurabileceği de 

kabul edilmektedir. Alt yüklenicinin doğrudan iş sahibine başvurma hakkı inşaatçı(yapı) 

ipoteği ile TMK md.893 vd.’a göre de mümkündür698. Tersine olarak, eğer iş sahibi de 

alt yükleniciye karşı müteselsil borçlu sıfatıyla veya kefil olarak ücret ödeme 

taahhüdünde bulunmuş veya garanti vermiş ise, alt yükleniciye karşı ücret ödeme borcu 

altına girmiş olur699. 

                                                 
691 Yalçınduran,s.169,Öz,s.10. 
692 Tandoğan,C.2,s.85,Gümüş,C.2, Yeni,s.14,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.66,Kostakoğlu,s.359. 
693 Gümüş,C.2, Yeni,s.14,Kostakoğlu,s.359,Seliçi,s.34. 
694 Tandoğan,C.2,s.85,Yavuz/Acar/Özen,s.982,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.66, Aral/Ayrancı,s.327. 
695 Tandoğan, C.2, s.85, Yavuz/Acar/Özen, s.982, Eren, İnşaat Sözleşmeleri,s.66 , Aral/Ayrancı,s.327, Yalçınduran, 
s.169. 
696 Tandoğan,C.2,s.85,Yavuz/ Acar/Özen,s.982, Aral/Ayrancı,s.327, Yalçınduran,s.170. 
697 Tandoğan,C.2,s.85-86,Yavuz/Acar/Özen,s.982, Yalçınduran,s.170-171. 
698 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.66-67(İnşaatçı ipoteği konusuna aşağıda ipotek konusunda değineceğiz). 
699 Aral/Ayrancı,s.328, Yalçınduran,s.170, İsviçre Federal Mahkemesi’ne göre ‘Alt yüklenici ücretini genel 
yükleniciden alamadığı taktirde MK md.649’a dayanarak taşınmaz malikinden, inşaat dolayısıyla malvarlığında 
meydana gelen artış nispetinde bir tazminat talep edebileceğini kabul etmiştir.’ BGE 99 II 131vd. 
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           Gemi inşa sözleşmelerinde de Türk hukukundaki çözümlere benzer 

hükümler yer alabilmektedir. Gemi inşa sözleşmelerinde alt yüklenicilerin yaptığı iş 

dolayısı ile ilk yükleniciye verdiği garantinin iş sahibine geçirilmesi veya doğrudan iş 

sahibine alt yüklenicinin garanti vermesi sağlanmaktadır700. Ayrıca İngiliz hukukunda 

da Türk Hukuku’na benzer düzenlemeler yer almaktadır. Gerçektende 1999 yılında 

yürürlüğe giren Sözleşmelerdeki Üçüncü Kişilerin Haklarına Dair 1999 

yasası(Contract(Rights of Third Parties)Act 1999701) ile  sözleşmelerin nisbiliği 

prensibine açık bir istisna olarak, kalite ile ilgili hükümlere aykırılık konusunda 

doğrudan iş sahibinin alt yükleniciye başvurması sağlanmış ve genel anlamda belli 

durumlarda sözleşmenin tarafı olmayan ama bu sözleşmeden yarar sağlayan üçüncü 

kişilerin bu orijinal sözleşmenin tarafı olmadan ve bu sözleşmedeki hakları temlik 

almadan da doğrudan bu sözleşmeye göre haklarını talep edebilmelerine olanak 

sağlanmıştır702. Böylelikle İngiliz Hukukunda da Türk Hukuk’undaki gibi orijinal 

sözleşmenin tarafı olmasa da bazı hallerde sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişinin 

ileri sürmesine imkan vermektedir703.        

   

          İlk yüklenici yetkisi olmamasına rağmen işi alt yükleniciye vermiş ise, iş 

sahibi bundan doğan zararını TBK md.112’ye göre isteyebileceği gibi704, iş sahibi ilk 

yükleniciden alt yükleniciyi işten uzaklaştırmasını, bu yapılmaz ise doğan zararını 

isteyebilir ve hatta İsviçre Federal Mahkeme’sine göre TBK md.125’e göre 

sözleşmeden dönebilir705. Buna karşılık iş sahibinin TBK 473’ e başvurarak işi 

                                                                                                                                               
(Seliçi,s.34,dpn.72), Oysa Yargıtay aksi sonuca varmıştır; ‘… davalı yüklenicinin üstlendiği inşaatın kalıp işlerini 
taşeron sıfatı ile yapan davacı ile, diğer davalı arsa sahibi arasında akdi ilişki bulunmamaktadır. Sözleşmenin niteliği 
itibarı ile, inşaatın bedeli arsa sahibi tarafından yükleniciye arsa payı olarak ödeneceğinden, taşeronca yapılan iş, arsa 
sahibi yönünden haksız zenginleşme olarak kabul edilemez.’ Y. 15.HD. 5.2.1990 T., E:1990/355, K:1990/364 
(Kostakoğlu,s.359). 
700 Curtis,s.30, Bruce/Garrard,s.100 ve 116, ‘Alt yüklenicinin montajını yaptığı parçalar için yükleniciye verdiği 
garanti, ya alıcının doğrudan bunu alt yükleniciden alması veya yüklenicinin bunu alıcıya devretmesi ile olur ki bu 
halde yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin buna izin vermesi gerekir’ ayrıca bkz;.Norveç Form,md.10.4. 
701 Bkz.md. 1.1: sözleşmenin tarafı olmayan 3. Kişi ya a.Sözleşmede açıkça yazıyor ise ya b. Sözleşmedeki ilgili 
hüküm 2. Fıkraya bağlı olarak ona bu hakkı veriyor ise tarafı olmadığı sözleşmedeki haklarını ileri sürebilir. Md1.2.: 
1.1.b de yer alan hüküm sözleşmenin yorumuna göre tarafların bunu kastetmedikleri anlaşılıyor ise 
uygulanmaz,md.1.3: 3. Kişi sözleşmede isim olarak, bulunduğu sınıf veya tam tarif ile yer alması gerekse de, 
sözleşme imzalandığı tarihte henüz mevcut olmayabilir. 
702 Curtis,s.30 ve 222 
703 Curtis,s.222. 
704 Yavuz/Acar/Özen,s.981, Aral/Ayrancı,s.328. 
705 Tandoğan,C.2,s.92, Aral/Ayrancı,C.2,s.328. 
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başkasına da yaptırabileceği de ileri sürülmektedir706. Keza iş sahibi TBK md. 116’ya 

da başvurabilir ve bu halde TBK md 112 ve 116’ya ilişkin talepler yarışır707. Caiz olan 

alt yükleniciye başvurmada ise sadece TBK md.116’ya başvurulabilir708. Gemi inşa 

sözleşmelerinde de iş alt yüklenicilere verilmiş olsa da , ilk yüklenicinin sorumluluğu 

devam ettiğine dair hükümler konulmaktadır709. İster caiz ister caiz olmayan alt 

yüklenicilik meydana gelsin, her iki halde de alt yüklenici ilk yüklenicinin TBK 

md.116’gereğince bağımsız ifa yardımcısıdır710. Öğreti de savunulan bir fikre göre711 

TBK md.507/2 kıyas edilerek, ilk yükleniciye alt yüklenicinin eylemlerinden 

sorumluluğunda bir kurtuluş kanıtı getirme hakkı vardır ve böylelikle ilk yüklenici alt 

yükleniciyi seçme ve talimat vermede kusuru yok ise sorumluluktan kurtulabilecektir. 

Diğer yandan öğretideki hakim fikre712 göre ise bu hüküm bu şekilde genişletilemez ve 

bu özel hüküm eser sözleşmelerine uygulanamaz ve ilk yüklenicinin alt yüklenicinin 

eylemlerinden sorumluluğunda ancak kendisi onun yerinde olsaydı sorumlu 

tutulmayacak ise sorumluluktan kurtulabilir. 

 

         3.Sözleşmenin İkamesi    

 

         Bazen sözleşmedeki bir işin sözleşme dışındaki üçüncü kişiye 

yaptırılmasından ziyade, sözleşmedeki hak ve borçların devri suretiyle sözleşmenin 

ikamesi mevzu bahis olabilir.Yukarıda ifade ettiğimiz işin ilk yüklenici tarafından alt 

yükleniciye verilmesi ile sözleşmenin ikamesi veya sözleşmedeki hak veya borçların 

devri birbirlerinden farklı kavramlardır. Zira alt yüklenicilik de, ilk yüklenici kendi 

adına ve hesabına işin bir kısmını alt yükleniciye devreder, oysa sözleşmenin 

                                                 
706 Tandoğan,C.2,s.92, Aral/Ayrancı,s.329(bkz.oradaki yazarlar). 
707 Gümüş,C.2,Yeni,s.13. 
708 Gümüş,C.2,Yeni,s.12,Tunçomağ,s.995,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.67,Aral/Ayrancı,s.328. 
709 Bkz.SAJ. Md.9.1,AWES md.12,Norveç Form md.2.4 ve 10.4, NewBuildCon sect.3 md.19,CMAC md.10. 
710 Gümüş,C.2,Yeni,s.12,karşı bkz.Kılıçoğlu,s.194-195 ve 198. 
711 Yavuz/Acar/Özen,s.982,Kılıçoğlu,s.198,TBK. md.502/2 ‘ye göre diğer iş görme sözleşmelerinde de vekalet 
sözleşmesi hükümleri uygulanabilir hükmüne göre TBK md. 507/2 kıyas edilerek, ilk yüklenicinin sorumluluğu bir 
vekil gibi düşünülebilir, bkz. Cevdet Yavuz,Türk-İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil,İstanbul, 
1983, s.92. 
712 Tandoğan,C.2,s.94,Gümüş,C.2,s.18,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.67. 
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ikamesinde yüklenici işi iş sahibi adına ve hesabına sözleşmeyi devretmektedir713. 

Nitekim hem hukukumuzda bu durumlar farklıdır ve hem de gemi inşa sözleşmelerinde 

de işin alt yükleniciye verilmesi ile sözleşmenin ikamesi veya sözleşmedeki hak veya 

borçların devri farklı klozlarla ifade edilmiştir. 

 

          Türk hukukunda TBK. md.183-194 arası hükümlerle sözleşmedeki 

hakların, diğer bir ifade ile yararların sözleşme dışı üçüncü kişiye devri alacağın devri 

kurumu ile sağlanmaktadır. Alacağın devri, bir borç ilişkisinden doğan alacağın 

borçlunun rızasına gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü kişiye 

devretmesine denir714. Borç ilişkilerinde böyle bir devir ihtiyacı çeşitli iktisadi, ticari 

veya sosyal sebeplerle ortaya çıkabilmektedir715. Örneğin, alacaklı henüz vadesi 

gelmeyen alacağını, ihtiyaç duyması dolayısı ile bankaya devrederek ona kırdırabilir716.  

 

           Gerçektende de gemi inşa sözleşmelerinde de, hem iş sahibi ve hem de 

yüklenici yönünden sözleşmeden doğan alacağın devri ihtiyacı doğabilmektedir. 

Örneğin yüklenici açısından, gemi inşasının finansmanı, alıcıdan gelen ödeme 

taksitlerinin bankasına devri olmadan, sağlanamayabilirken, diğer taraftan, alıcı 

açısından da yükleniciye borçlu olduğu taksit ödemelerini temin edebilmesi için 

sözleşmeden doğan haklarını yine devretmek zorunda kalabilir veya henüz gemi 

kızaktayken alıcının gemisini başkasına satması halinde kendisine teslim edilen 

geminin, kendisine verilen garanti şartlarından ikinci alıcının da yararlanmasını 

sağlamak için gerekebilir717. Gemi inşa sözleşmelerinin doğası gereği, tarafların 

sözleşmelerden doğan hak ve borçlarının üçüncü kişilere devrine sıcak bakılmamakla 

birlikte, belirttiğimiz üzere finansal ihtiyaçlar sebebiyle devir sözkonusu olabilir ve 

taraflar belirsizliği gidermek amacıyla nelerin devredilebileceğini açıkça sözleşmeye 

                                                 
713 Tandoğan,C.2,s.95,Yavuz/Acar/Özen,s.983. 
714 Eren,s.1224. 
715 Oğuzman/Öz,C.2,s.530. 
716 Oğuzman/Öz,C.2,s.530. 
717 Curtis,s.217. 
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yazarlar718.Özellikle alıcı iş sahibi haklarını devrederken, ihracat lisansı alınması ve 

hükümet onayı gibi noktalara dikkat etmelidir. Nitekim bazen sözleşme gereği haklar 

devredilse bile, ihracat lisansı ve hükümet onayı değişikliğe uğrayabilir719.  

 

            Alacağın devrinde, devre borçlunun katılması gerekmediği gibi, 

borçlunun rızası aranmaz ve hatta böyle bir devirden kural olarak haberdar olması da 

gerekmez720. Bir alacağın devri geçerli bir sözleşme yapılmasına, devredilen alacağın 

mevcut olmasına ve bir devir engeli bulunmamasına bağlı ve yeterlidir721. Önemle 

belirtelim ki, alacağın devrinde devrin konusu yalnız borç ilişkisinin içerdiği alacak 

olup sözleşme ilişkisinin kendisi değildir ve sözleşmeden doğan borç ilişkisi ancak 

sözleşmenin devri ile mümkündür722. Alacağın devri sözleşmesi yazılı 

yapılmadıkça(TBK md.183/1) hükümsüz olup, yazılı şekilde istenen adi yazılı 

şekildir723. İngiliz hukukunda da sözleşmeden doğan yararların devri(legal assignment) 

sözleşmede açık veya zımni bir yasaklama sözkonusu değilse, borçlunun rızası 

aranmaksızın ve ancak yazılı, imzalı ve sözleşmenin karşı tarafına ihbar yapma şartı ile 

mümkündür724.  Benzer şekilde Türk hukukunda da yazılı geçerlilik şartına ek olarak, 

her ne kadar sözleşmenin karşı tarafı olan borçlunun rızası gerekmese de borçlunun 

iyiniyetli olarak ilk alacaklıya ödeme yapmasının önüne geçmek için ihbar 

gerekmektedir725. Yine Türk Hukukunda imza sadece devralanın uygun irade beyanı 

olması şartıyla, devreden için gereklidir726. 

 

            Sözleşmedeki borçların devri ise alacağın devrinden farklıdır. 

Sözleşmedeki borçların devri, Türk Hukuku’nda borcun üstlenilmesi(TBK. md.195vd.) 

kurumu ile gerçekleşmektedir. Borcun üstlenilmesi iç üstlenme ve dış üstlenme olarak 

                                                 
718 Bruce/Garrard,s.123. 
719 Bruce/Garrard,s.124. 
720 Eren,s.1224,Oğuzman/Öz,C.2,s.533. 
721 Oğuzman/Öz,C.2,s.537. 
722 Eren,s.1234. 
723 Eren,s.1234, Oğuzman/Öz,C.2,s.538. 
724 Curtis,s.218. 
725 Eren,s.1240. 
726 Oğuzman/Öz,C.2,s.539. 
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ikiye ayrılmaktadır. Borcun iç üstlenilmesinde, borçlu ile üçüncü kişi arasında yapılan 

ve üçüncü kişinin borçluyu borçtan kurtarma vaadini içeren, gerçek bir borç üstlenmesi 

sayılmayan, bir sözleşme sözkonusudur727. Burada alacaklı taraf bu sözleşmenin tarafı 

değildir ve bu sözleşmeye izin vermesi de gerekmez728. Borcu iç üstlenen üçüncü kişi, 

borcu bizzat ifa ederek veya alacaklının rızası ile borcu üstlenerek, borçluyu borcundan 

kurtarma yükümlülüğü altına girmektedir729. Borcun dış üstlenilmesinde ise, alacaklı ile 

borçlu üstlenen arasında bir sözleşme olup, borcu üstlenen yeni borçlu olarak onun 

yerine geçer ve böylelikle eski borçlu borcundan kurtulur, borcu üstlenen yeni borçlu 

olarak borç altına girer730. Gerçek borç üstlenilmesi olan borcun dış üstlenilmesinde, dış 

üstlenme bir sözleşme olup, alacaklı ile borcu üstlenen arasında yapılan ve gerçek 

borçlunun rızasına gerek duyulmayan bir hukuki işlemdir731.  

 

           Yani borcun dış üstlenilmesinde alacağın devrinden farklı olarak, 

orijinal sözleşmedeki alacaklının TBK md.196/3 gereği açık veya örtülü onayı 

gerekmektedir. İngiliz hukukuna göre de hiç kimse sözleşmenin diğer tarafını, borcun 

üstlenilmesi konusunda onay vermeye zorlayamaz732. İngiliz hukukunda her ne kadar, 

borcun iç üstlenilmesi ve dış üstlenilmesi şeklinde bir ayrım olmasa da, gerçek borcun 

üstlenilmesi olan borcun dış üstlenilmesi için sözleşmenin orijinal alacaklı tarafının 

onayı şarttır733. Bu nedenle sözleşme devri(assign this contract) ifadesi alacağın devri 

olarak anlaşılmalıdır734. Bunun sebebi de alacağın devrinde sözleşmenin orijinal tarafı 

olan borçlunun rızası aranmaz. Çünkü onun alacağın devrinden doğan bir riski yoktur. 

Oysa borcun üstlenilmesinde, sözleşmenin orijinal alacaklı tarafının yeni borçlunun 

performansını yerine getirip getirmeyeceği konusunda bir riski vardır. Haliyle 

sözleşmenin orijinal alacaklı tarafının borcun üstlenilmesine onay vermesi aranır. Bu 

                                                 
727 Oğuzman/Öz,C.2,s.571. 
728 Eren,s.1243. 
729 Eren,s.1244, Oğuzman/Öz,C.2,s.572. 
730 Eren,s.1247. 
731 Eren,s.1248, 
732 Curtis,s.218. 
733 H.G Beale./W.D. Bishop/M.P. Furmston, Contract Ceases&Materials, 5th edt., 2008,s.1207. 
734 Curtis,s.218-219. 
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açıdan Curtis haklı olarak gemi inşa sözleşmelerinde assignment735 kelimesinden 

alacağın devri anlaşılmalıdır demektedir. Zira İngiliz Hukuku’ndaki borcun üstlenilmesi 

olarak, novation736 Türk Hukuku ile benzer anlamda kullanılmaktadır. Novation Türk 

hukukundaki borcun dış üstlenilmesinde olduğu gibi borçluyu sözleşmeden çıkarıp 

yerine yeni borçlunun konulduğu bir sözleşmedir737. 

 

           Alacağın devrinde, ifade ettiğimiz gibi borçlunun rızası 

aranmamaktadır. Fakat eğer borçlu ve alacaklı arasındaki orijinal sözleşme, alacağın 

üçüncü kişiye devrini yasaklamış ve fakat buna rağmen alacaklı alacağını borçlunun 

rızasına gerek duymadan ve yasağa rağmen devretmiş ise ne olacaktır? İngiliz hukuku 

bu konuda çok açıktır. Alacağın devri orijinal sözleşmedeki yasağa rağmen 

gerçekleşmez738.Pekiyi eğer bu yasağa rağmen, örneğin gemi daha inşa edilirken, 

gemiyi iş sahibinden birisi satın alsa, ve ancak orijinal sözleşmenin tarafı olmasa ve 

orjinal sözleşme alacağın devrini yasaklamış olsa, devir sonrası garanti hükümleri gemi 

inşa edilirken gemiyi iş sahibinden satın alan orijinal sözleşmedeki borçluya yani 

gemiyi inşa eden tersaneye ileri sürebilecekmidir? Yukarıdaki anlayışa göre bu halde 

alacağın devri gerçekleşmeyeceği için, garantiden doğan ve iş sahibine doğan haklar da 

2. alacaklıya geçmeyecektir. Bu halde 2. alıcı alacağın devri değil, tersanenin de onayı 

ile sözleşmeyi devralmalıdır. Ancak İngiliz Hukuku’nda Linden Gardens739 kararı ile 

mahkeme orta yol bularak, 2. alıcının orijinal sözleşmenin tarafı olan iş sahibi 

aracılığıyla bu garanti haklarını ileri sürebileceğine, bir nevi iş sahibinin onun temsilcisi 

gibi davranmasına müsaade edilmiştir. Bu olayda taraflar aralarında J.C.T standart 

                                                 
735 Assignment:Hak veya mülkün devri anlamındadır.bkz;,Bryan A. Garner(Editor in Chief,Black’s Law 
Dictionary,9th ed.2009,s.136(Black’s Law Dictionary), Alacağın devri yazılı olmalı, arkasından yazılı ihbar borçluya 
yapılmalıdır; bkz; L.B. Curson/P.H. Richards,The Longman Dictionary of Law,7th ed.,2007,(Longman 
Dictionary)s.41. 
736 Novation:Alacaklının, borçlunun isteği ile, rıza göstererek, sözleşmeye orijinal borçlu yerine başka borçlunun 
girmesidir,bkz,Longman Dictionary,s.404, diğer yandan şu tanımlara da bkz.Novation: Mevcut sözleşmenin yenisi ile 
değiştirilmesi.Yeni sözleşme aynı taraflar arasında veya taraflardan birinin değişmesi şeklinde olabilir, bkz;Oxford 
Dictionary of Law,2003,s.334, Novation:Eski borcun yeni bir borçla değiştirilmesi veya yeni bir borçlunun 
sözleşmeye eski borçlu yerine girmesidir,bkz,Black’s Law Dictionary,s.1168. 
737 Curtis,s.224(Tekrardan belirtelim ki assignment devralana sözleşmeden doğan borçların yerine getirilmesini 
yüklemez), bkz ayrıca, Osborn’s Concise Law Dictionary,Ed. Mick Woodly,11th. Edt.,2009,s.288 ve Pars Tuğlacı 
İngilizce-Türkçe Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü,İstanbul 2002,s.341. Yalnız belirtelim ki bu işlem 
sözleşmenin yenilenmesi şeklinde de olabilir. Bkz, Mustafa Ovacık,İngilizce-Türkçe Hukuk 
Sözlüğü,3.bası,2000,s.227 ve J.E Penner,The Law Students Dictionary,2008,s.200. 
738 Curtis,s.219. 
739 Linden Gardens, Trust Ltd. v. Lenesta Sludge Disposals Ltd. and Others 1993 1 AC 85. 
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forma göre mavi asbestosun binadan çıkarılması konusunda anlaşmış ve sözleşmeye 

göre bu sözleşmedeki haklarını yüklenicinin onayı olmadan üçüncü kişiye devredemez 

hükmü var. Bu hükme rağmen iş sahibi alacağın devri yapmış ve yeni alıcı sözleşmeden 

doğan, kalan asbestosların da kaldırılmasını isteme hakkını yükleniciden istemiş ve 

yüklenici alacağın devrinin yasağına rağmen devrin yapıldığını ve sözleşmeden böyle 

bir hakkın üçüncü kişiye geçmeyeceğini ileri sürmüştür. İngiliz yüksek mahkemesinde 

ana kararı veren Lord Browne-Wilkinson740 kararını verirken ‘ Sözleşmenin orijinal 

tarafının haklarını alacağın devri yaptığı devralan yararına yükleniciye ileri 

sürebileceğini’ kabul etmiştir.  

 

             Türk hukukunda ise TBK md.183/2’ye göre ; ‘Borçlu devir yasağı 

içermeyen bir borç tanımasına güvenerek alacağı devir almış üçüncü kişiye karşı 

alacağın devredilemeyeceğinin kararlaştırıldığını ileri süremez’. Dava konusu olayda 

orjinal eser sözleşmesinde(J.C.T Standard Form) alacağın devri orijinal sözleşmenin 

yüklenicisinin onayına tabi tutulmuş olduğundan, aynı halde Türk hukukuna göre de 

alacağın devri orijinal sözleşme ile yasaklanmış veya borçlunun onayına tabi tutulmuş 

ise onay alınmadan alacağın devri borçluya karşı TBK md.183/2 istisnası hariç 

hükümsüzdür. Bu arada sözleşme tarafı olan devreden alacaklının ise devralan alacaklı 

hesabına kendi adına sözleşmeden doğan hakları ileri sürmesine ise engel 

bulunmamaktadır. 

 

            Gemi inşa sözleşmelerinde sözleşmedeki hakların devri anlamında 

olarak ‘assign this contract’741 ifadesi geçtiği için hemen hemen tüm standart 

sözleşmelerde alacağın devri ile ilgili hükümler bulunmakta, yalnız borcun üstlenilmesi 

veya sözleşmenin ikamesi ile ilgili hükümler bulunmamaktadır. Bunu da normal 

karşılamak lazım zira hem hemen bütün hukuk sistemlerinde alacağın devri onaya tabi 

                                                 
740 Bkz, Linden Gardens, Trust Ltd. v. Lenesta Sludge Disposals Ltd. and Others,s.115-A. 
741 Lord Browne-Wilkinson’ da ‘assign this contract’ ifadesini yorumlarken bunun sözleşmeden doğan 
hakkın(yararların) devri anlamında olduğu, yoksa yükümlülüklerin devri anlamında olmadığını ve keza sözleşmenin 
toptan devri anlamında da olmadığını ifade etmiştir,bkz, Linden Gardens, Trust Ltd. v. Lenesta Sludge Disposals1993 
1 AC 85,s.103 E-G. 
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değilken, borcun üstlenilmesi ve sözleşmenin ikamesi ise onaya tabiidir. Haliyle 

geminin değerinin yüksek olduğu, karmaşık ve uzun bir inşa süreci olduğu 

düşünüldüğünde sözleşmedeki borçların üstlenilmesi veya sözleşmenin devri için 

onayın aranması pek tabiidir. Diğer taraftan aynı gerekçelerle alacağın devrinde dahi 

standart sözleşmeler borçlunun onayı olmadan devre müsaade etmezler. Nitekim SAJ. 

md. 14’e göre ‘Sözleşmenin hiçbir tarafı diğerinin onayı olmaksızın sözleşmeden doğan 

haklarını devredemez’ Hatta ek olarak aynı hükümle ‘Böyle bir devre onay verilse bile 

ayrı olarak Japon Devlet onayı’ da gerekmektedir. Benzer şekilde AWES de md. 18’de 

‘Hiçbir taraf diğer tarafın yazılı onayını almadan bu sözleşmeden doğan haklarını 

üçüncü kişilere devredemez’ demektedir. Yine Norveç form md.10.5 ve 13, CMAC 

md.24.2 ve MARAD md.28 ile sözleşmenin karşı tarafının onayını aramaktadır. 

NewBuildCon diğer standart sözleşmelerden farklı olarak  md. 45.a’da ‘ Yüklenicinin, 

kendi finansmanını garanti altına almak için kendi finansörlerine, sözleşmeden doğan 

yararları devredebileceğini ve b. fıkrası ile alıcının da aynı gerekçelerle aynı hakkı 

olduğunu belirtirken(b.i.), b.ii fıkrası ile ise alıcının ancak yüklenicinin onayı ile 

sözleşmedeki haklarını devredebileceğini belirterek çelişkili bir hükme yer vermiştir. 

Son olarak belirtelim ki TBK md.205 gereğince sözleşmenin devri 3 taraflı bir 

anlaşmayı veya sonradan borçlunun katılmasını gerektirdiği için her durumda borçlunun 

onayına tabi olacağı için gemi inşa sözleşmesinin ikamesi içinde sözleşmede hüküm yer 

almasa da borcun üstlenilmesinde olduğu gibi sözleşmenin diğer tarafının onayı 

aranacaktır. Bununla birlikte öğretide Yavuz/Acar/Özen’in742 temsil ettiği görüşe göre 

vekalet sözleşmesine dair TBK md.504/2’ye verilen anlam sebebi ile eser 

sözleşmesinde ayrıca düzenlenlenmeyen hususlara vekalet sözleşmesine dair hükümler 

uygulanabileceği savunulduğundan, TBK md.506/1 gereğince yüklenici eseri meydana 

getirme borcunu yerine üçüncü bir kişiye devrederek sözleşmenin ikamesini 

gerçekleştirebilir. 

 

 

 

                                                 
742 Yavuz/Acar/Özen,s.983. 
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          D.ARAÇ,GEREÇ VE MALZEMEYE İLİŞKİN BORÇLAR 

 

          1.Araç ve Gereçlerin Sağlanması 

 

          Hizmet sözleşmelerinin aksine eser sözleşmesinde kural olarak araç ve 

gereç temini yüklenicinin borcudur(TBK md.471/4)743. Yalnız bu borcun aksine 

sözleşme ile karar verilebileceği gibi, aksine adet de söz konusu olabilir. Dolayısıyla 

ilgili kanun maddesi düzenleyici hüküm olup,  borç iş sahibine de yüklenebilir744. Fakat 

yüklenicinin araç ve gereci de imal etme yükümlülüğü bulunmamaktadır745. Bu borcun 

yükleniciye ait olması, onun yüklendiği eseri zamanında ve eksiksiz meydan getirme 

borcunun bir gereğidir746. Araç ve gereçlerin yalnız temini değil, aynı zamanda bunların 

masrafının karşılanması da yüklenicinin borcudur747. Dolayısıyla yüklenici alet, araç ve 

gereç kullanmasından dolayı iş sahibinden ayrı karşılık isteyemez748. Eser 

tamamlanınca bu araç ve gereçlerin kaldırılması ve sökülmesi masrafları da yükleniciye 

aittir749. 

 

          Yüklenicinin kural olarak sağlamakla yükümlü olduğu alet, araç ve 

gereçler, eser tamamlandıktan sonra ondan ayrılabilen ve yüklenicinin mülkiyetinde 

sayılan şeylerdir750. Gemi inşaat sözleşmeleri açısından;  gemi yüzdüren dubalar, 

rıhtımda kullanılan delme araçları, kalıplar, matkaplar, gemi havuzları, iskeleler, 

vinçler,üretim robotları vs. araç ve gereç sayılır. Yüklenicinin sağlayacağı araç ve 

gereçler o eserin imaline elverişli, yeterli751 ve hem miktar ve hem nitelik bakımından  

                                                 
743 Tandoğan,C.2,s.101,Becker,s.601,Bkz.;Y. 4. HD., 14.12.1957 T., E:1957/7366,K:1957/7399(Olgaç, s.23). 
744 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.68. 
745 Dayınlarlı,s.45, Aral/Ayrancı,s.330 
746 Tunçomağ,s.996. 
747 Tandoğan,C.2,s.102,Aral/Ayrancı,s.329,Gümüş, Yeni,C.2,s.15. 
748 Becker,s.601,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.122,Tunçomağ,C.2,s.996. 
749 Tandoğan,s.104. 
750 Tandoğan,C.2,s.102,Tunçomağ,C.2,s.996,Dayınlarlı,s.47. 
751 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.68. 
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yapılacak esere uygun olmalıdır752. Uygun düşmeyen bir araç ve gerecin kullanılması, 

yüklenicinin kusurunu oluşturur753 ve borcun ihlali sayılır754. Bu halde iş sahibi dilerse 

şartları oluşmuşsa TBK. md.473/2’ye başvurabilir755. Alet ve araçları kullanma eserin 

meydana getirilmesi çalışmalarına girdiğinden, bundan bir zarar doğmuş ise, araçları 

kullanan yüklenici gerekli özeni göstermemekten de sorumlu olur ve bu suretle doğan 

zarara katlanmak zorunda kalır756. 

 

          Gemi inşa sözleşmelerinde araç ve gerecin sözleşmenin hangi tarafınca 

temin edileceğini ilişkin bir açık hüküm yer almamakla birlikte teamül gereği, gemi 

inşasının kompleks yapıda olması dolayısıyla araç ve gerecin tersane tarafından temini 

gerekmektedir. Haliyle sözleşme ile aksi kararlaştırılabilirse de, aksine bir adet 

olmadığını kabul etmek lazımdır. Diğer yandan gemi inşası için kurulan tersanelerin 

konusunda uzman ve sırf iş görme amaçlı gerekli tüm alet ve aracı temin ettiği ve 

etmesi gerektiği düşünülürse sözleşmelerde bu borcun iş sahibine verilmesi pek 

rastlanılacak bir durum değildir. Ayrıca gemi inşa sözleşmelerinde bedel belirlenirken 

ayrı bir karşılık olarak araç ve gereç bedelleri yer almaz ve hep birlikte tek bedel 

belirlenir. Dolayısıyla tersane temin etmesi gereken alet ve araçlar için ayrı bir bedel 

isteyemez. Fikrimizce gemi inşa sözleşmelerinde araç ve gerecin temini borcu 

yükleniciye ait olsa da, sözleşme gereği iş sahibi bunları temin etmiş olsa bile, gemi 

inşa sözleşmesinin temel unsuru çalışma sonucu olan geminin meydana getirlmesi 

olduğundan bu durum gemi inşa sözleşmesinin eser sözleşmesi özelliğini ortadan 

kaldırmamaktadır757. 

 

 

 

                                                 
752 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.122. 
753 Becker,s.601. 
754 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.122. 
755 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.68. 
756 Tunçomağ,s.996. 
757 Becker,s.588. 
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            2.Malzemelerin Sağlanması 

 

            Malzeme ile alet, araç ve gereç birbirinden farklıdır. Malzemeler, alet, 

araç ve gereçlerden farklı olarak, eserin kendisinin imal edildiği ve bu nedenle onun 

içinde kalan maddelerdir758. Malzeme kavramına hem ham maddeler ve hem de 

önceden imal edilmiş maddeler girmektedir.759. Dolayısıyla bir gemi inşa sözleşmesi 

için malzemeler demir, çelik, çimento gibi hammade veya yarı mamul veya önceden 

tamamen imal edilmiş mutfak-otel malzemeleri, her türlü makine,elektronik seyir ve 

haberleşme sistemleri,özel kargo elleçleme donanımı, elektrik aksamı, bilgisayar 

sistemi, radar sistemi, pencere, mobilya malzemeleri vs. olabilir. İster yükleniciye 

isterse iş sahibine ait olsun gemi plan ve çizimleri malzeme kavramına girmez760. 

Bununla birlikte iş sahibi tarafından temin edilen plan ve çizimler hakkında TBK. 

md.472/2 kıyasen uygulanabilir761. Yüklenici malzemeyi kullanmakla yükümlü olmakla 

birlikte onun imalinden sorumlu değildir762. 

 

           Kanun alet, araç ve gereçlerin sağlanmasının aksine, malzemenin 

teminin kimin yükümünde olduğu konusunda suskundur. Bu suskunluk dolayısıyla 

öğretide farklı fikirler ortaya çıkmıştır. Tandoğan’a763 göre TBK. md.472/1’in ifadesi ve 

ve bu fıkranın malzemenin iş sahibi tarafından verilmesine ilişkin ikinci fıkrasından 

önce yer alması, kural olarak malzemenin yüklenici tarafından sağlanacağı yorumuna 

daha elverişlidir. Gauch’a764 göre ise ancak sözleşmede bu borç kendisine yüklendiği 

ölçüde yüklenicinin malzemeyi sağlama borcu vardır, tereddüt halinde ise malzemenin 

iş sahibince sağlanacağı kabul edilmelidir. Aral/Ayrancı’ya765 göre TBK md.472/1’deki 

‘malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa’ ibaresi ve TBK md.472/3’ün zıt 

kavramından hareket ile, aksine bir anlaşma yoksa, malzemenin temini borcu iş sahibine 
                                                 
758 Tandoğan,C.2,s.104,Aral/Ayrancı,s.329,Dayınlarlı,s.45. 
759 Aral/Ayrancı,s.329, Tandoğan,C.2,s.104,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.69 
760 Tandoğan,C.2,s.104,Eren,s.69,Gümüş,C.2, Yeni,s.15. 
761 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.69, Gümüş,C.2,Yeni,s.15. 
762 Aral/Ayrancı,s.330, Tandoğan,s.104. 
763 Tandoğan,C.2,s.104,Aynı yönde;Dayınlarlı,s.45,Erman,s.41. 
764 Gauch,Nr. 69-71(aktaran Tandoğan,C.2,s.105,dpn.106a). 
765 Aral/Ayrancı,s.331,Aynı yönde;Eren,İnşaat Sözleşmeleri ,s.69,Gümüş,C.2, Yeni,s.16. 
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aittir. Öz’ e766 göre ise inşaat sözleşmeleri açısından teamül gereği bu borç 

yüklenicinindir. Dolayısıyla genel anlamda eser sözleşmeleri açısından eserin meydana 

getirilmesinde kullanılacak malzemelerin temininin kime ait olduğu sorusunun cevabı 

tartışmalıdır. Belirtelim ki taraflar pek tabi bunu sözleşme ile belirleyebilirler veya 

Öz’ün de ifade ettiği gibi bunun belirlenmesi teamül ile de olabilir. 

 

             Gemi inşa sözleşmeleri açısından da durum pek kesin değildir. Nitekim 

herhangi bir standart formda bu husus kesin bir dille belirtilmemiştir. Curtis’e767 göre 

her ne kadar gemi inşa sözleşmelerinde açıkça veya zımnen geminin tam ve ticari 

operasyonlara çıkabilecek şekilde teslimi istense de, pratikte tüm malzeme, makine ve 

ekipmanların yüklenici tarafından sağlanması nadirdir. Ancak bunların büyük 

çoğunluğunu yüklenici temin eder. Gemi inşa sözleşmelerinin genelinde malzeme 

borcunun kime ait olduğu belirtilmese de, iş sahibinin temin etmeyi üzerine aldığı 

malzemelerin listesi spesifikasyonlarda yer almakta olup, iş sahibinin bu temin etmekle 

yükümlü olduğu malzemelere ilişkin sorumluluk hükmü de sözleşmelerde yer 

almaktadır768. Yalnız SAJ form md.5/3, Norveç Form md.6.3 ve NewBuildCon md. 

25’de yer alan ‘malzemelerin ikamesinde değişiklik yapılmasında yüklenicinin iş 

sahibinin yazılı onayını alarak bunları değiştirebileceği’ hükmü, fikrimizce gemi inşa 

sözleşmelerinde malzeme temini ile yükümlü olanın aslen yüklenici tersane olduğunu 

göstermektedir.Bununla birlikte yüklenici tersane, spesifikasyonlarda yer alan iş 

sahibinin tedarik edeceği malzemeleri onun yerine temin etme borcu altında değildir. 

Gemi inşasında malzemelerin önemi çok büyüktür. Gemi maliyetinin %60 ve fazlasını 

malzeme maliyeti oluşturduğu769 ve gemi inşa teknolojisinin çok geliştiği ve kullanılan 

malzemelerinde ileri düzeyde olduğu770 düşünüldüğünde malzeme temini ve bundan 

doğan sorumluluğun belirlenmesinin öneminin büyük olduğu da rahatlıkla görülebilir. 

 

                                                 
766 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.122-123. 
767 Curtis,s.229-230. 
768 SAJ md.17,Norveç Form md.16,MARAD md.8,NewBuildCon md.21. 
769 Stoppford,s.644,Bruce/Garrard,s.147. 
770 Bruce/Garrard,s.147. 
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             TBK. md. 472/1’e göre ‘Malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa 

yüklenici, bu malzemenin ayıplı olması yüzünden iş sahibine karşı, satıcı gibi 

sorumludur.771’ EBK md. 357/1’e göre ise daha muğlak bir ifade ile  yüklenici 

‘malzemenin iyi cinste olmamasından’ satıcı gibi sorumlu olur şeklindeydi. Bu ifade 

tarzı ise öğretide tartışmalara yol açmaktaydı. Tandoğan772 malzemedeki ayıplar 

dolayısı ile satımda ayıptan sorumluluk  hükümlerine göre yüklenici sorumludur derken, 

Gauch773 bu hükmün sadece zapta karşı sorumluluğa hasredilmesi gerektiğini, ayıba 

karşı tekeffül bakımından yine EBK md.360 uygulanmalıdır görüşündeydi. 

Tunçomağ’a774 göre ise yüklenici malzemenin bozukluğu yüzünden ancak malzemeyi 

seçmede kusurlu ise sorumludur. Öz’e775 göre ise, burada satıma yollama şeklinde zapta 

karşı sorumluluk yoktur, ayıptan sorumluluk ile ilgili yollamada eserdeki ayıpta ve 

malzemedeki ayıpta farklı hükümlere başvurmaya yol açacağından sakıncalı olup, en 

isabetli çözüm, EBK md. 357/1’deki yollamanın satım sözleşmesindeki ayıptan 

sorumluluk sisteminin bütününe değil de, sadece yüklenicinin bu tür ayıplar yüzünden 

iş sahibinin uğradığı zararları tazmin borcu bakımından yapıldığı kabul edilmelidir.  

 

             Yürürlükteki TBK, EBK’daki aynı hükme göre daha kesin bir ifade ile 

kaleme alınmış olup, madde gerekçesi776 ile durum sabit hale gelmiştir. Dolayısıyla 

yürürlükteki kanun hükmü gereği yüklenici temin ettiği malzemeden dolayı satım 

sözleşmesindeki ayıp gereği sorumlu olup777, zapta karşı sorumluluk da ise genel 

hükümlere başvurulmalıdır778. Sonuç olarak bir eser sözleşmesi olan gemi inşa 

sözleşmelerinde de tersane temin ettiği malzemedeki ayıplardan satım sözleşmesindeki 

                                                 
771 Y. HGK., 5.10.1960 T.,E:1960/4-56,K:1960/248, Y. 4.HD., 13.3.1958 T.,E:1958/7509,K:1958/1317 (Olgaç,s.22-
23). 
772 Tandoğan,C.2,s.106 (Tandoğan’a göre bu borç hem zapta ve hem ayıba karşı olup, zapta karşı tekeffül ise hukuki 
tağyir ve mütemüm cüz ilkesi gereği uygulanma olanağı yoktur),Aynı yönde Yavuz/Özen/Acar,Eski,s.517, 
Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.70,Ayrıca bkz.Yavuz/Acar/Özen,s.985-986. 
773 Gauch,Nr.1004-1011(Naklen Tandoğan,C.2,s.107,dpn.110a),Aynı yönde Aral/Ayrancı,s.332. 
774 Tunçomağ,s.998 
775 Öz,s.101-102, Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri açısından aynı görüşte bkz.Hasan Erman, Arsa Payı Karşılığı 
İnşaat Sözleşmesi,Gözden Geçirilmiş 3. Basım,İstanbul 2010,s.43(Arsa Payı). 
776 Md 472,madde gerekçesinden; ‘…818 sayılı Borçlar Kanununun 357 nci maddesinin birinci fıkrasında kullanılan 
".malzemenin iyi cinsten olmamasından dolayı işsahibine karşı sorumlu ve bu hususta bayi gibi mütekeffildir." 
şeklindeki ibare, Tasarıda ".bu malzemenin ayıplı olması yüzünden işsahibine karşı, satıcı gibi sorumludur." şekline 
dönüştürülmüştür. Böylece yüklenicinin, kendisi tarafından sağlanan malzeme bakımından, zapttan sorumluluğunun 
değil, ayıptan sorumluluğunun söz konusu olduğu, fıkrada duraksamaya yer bırakmayacak biçimde belirtilmiştir…’ 
777 Gökyayla, Armağan,s.581,Gökyayla,s.288, Gümüş, C.2, Yeni, s.17-18. 
778 Nihat Yavuz,s.687-688,Yavuz/Acar/Özen,s.986. 
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ayıp hükümleri gereği sorumlu iken, genel anlamda meydana getirdiği gemideki 

ayıplardan md.474vd. gereği sorumludur.  

 

            Gemi inşa sözleşmelerinde de malzemelerdeki ayıp ile ilgili aynı 

TBK’da olduğu gibi ayıba gereği sorumluluğu getirilmiş olmasına rağmen, bu 

sorumluluk TBK’dan farklı olarak aynı hükümle çözüme kavuşturulmuştur. Diğer bir 

ifadeyle gemi inşa sözleşmelerinde malzemedeki ayıp ile eserdeki ayıp aynı madde ile 

düzenlenmiş olup, farklı sorumluluk rejimi kurulmamıştır. Malzemelerdeki ayıplara 

ilişkin SAJ md.9.1, Norveç form md.10.2, CMAC md.20, NewBuildCon md.35 

arasında, SAJ,CMAC ve Norveç form teslimden sonra 12 aylık garanti verirken, 

NewBuildCon bu süreyi tarafların anlaşmasına bırakmıştır. MARAD Form ise md.13.b 

ile temin edilen malzemelerin yeni ve iyi denizcilik kalitesinde olmasını şart koşmuş 

olup ayıptan sorumluluktan daha ağır bir sorumluluk belirlemiştir. Oysa öğretiye779 göre 

malzemenin eserin sözleşmede aranan niteliklerini taşıyacak biçimde elverişli olması 

gerekse de, sözleşmede ayrı bir nitelik belirlemesi yoksa en az orta kalitede olmalıdır. 

Eserin sözleşmeye uygun şekilde meydana getirilmesine elverişli malzeme ise dürüstlük 

kuralına göre belirlenir780. Tabi ki orta kalite malzemeden iyi kalite malzeme 

anlaşılmalıdır781. 

 

            Malzeme standart formlarda olduğu gibi Türk Hukuku’na göre de iş 

sahibince  sağlanabilir. Eğer onun tarafından sağlanıyor ise TBK md. 472/2 uygulama 

alanı bulur. Öncelikle belirtelim ki iş sahibince sağlanan malzemede yüklenicinin bir 

tekeffül borcu yoktur782. Fakat onun kadar önemli çeşitli sorumlulukları vardır. Bu 

sorumlulukları aşağıdaki gibidir. Bu sorumluluklarını yerine getirmeyen yüklenici TBK 

                                                 
779 Tandoğan,C.2,S.106, Aral/Ayrancı,s.332, Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.69-70. 
780 Aral/Ayrancı,s.332,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.69. 
781 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.70. 
782 Becker,s.603,Tunçomağ,C.2,s.999. 
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md.112 gereği sorumlu olur783. Yüklenicinin iş sahibince temin edilen malzemelere dair 

sorumluluğu aşağıdaki gibidir; 

 

             1.Özenle kullanma(TBK. md.472/2): Yüklenici iş sahibince kendisine 

teslim edilen malzemeyi özenle kullanmak, onu niteliği ve özelliğine göre koruyup, 

uygun şekilde depolamakla ve üçüncü kişilerin olumsuz müdahalelerinden korumakla 

sorumludur784. Örneğin, tersane alanına getirilen ve iş sahibince yükleniciye teslim 

edilen her türlü malzemenin, tersanenin deniz kıyısında olduğu düşünüldüğünde, 

yüklenici tarafından her türlü rutubet, böcek-haşerat, dalga, fırtına, yağmur, deniz tuzu 

vs. nedenleriyle etkilenip bozulabileceğini düşünerek gerekli depolama ve koruma 

vazifesini yerine getirmesi gerekir. Aksi halde gerekli koruma ve depolama önlemini 

almadığı için telef olan veya zarar gören malzemeden sorumlu olur. SAJ form’da 

alıcının tedariki başlıklı 17. maddesinin 2 numaralı fıkrası gereği yüklenici alıcının 

tedarik ettiği malzemeleri tersaneye teslim ettikten sonra, onları makul bir 

ihtimam(reasonable care) göstererek kullanmalı ve depolamalıdır ve masrafları da 

kendisine aittir. Aynı hüküm Norveç form md.16.2’de de yer almakla birlikte, SAJ 

form’dan farklı olarak due diligence tabir kullanılarak makul ve mutat dikkatten ziyade, 

olaya göre tedbirli bir şahıstan beklenen ihtimamı göstermesi gerektiği yazılmıştır785. 

NewBuildCon ise yine aynı hükümle md. 21.b.i’de responsibility tabirini kullanarak 

sadece sorumlu olduğunu genel ifade ile belirtmiştir. Oysa CMAC md.11.2 ise sadece 

usulüne uygun olarak depolama(properly handle and store) sorumluluğu getirmiştir. 

 

           Özenle ele alma(kullanma) ve depolama yükümlülüğü, genel eser 

sözleşmelerinde yüklenicinin onu sigortalamasını gerektirmese de, sözleşmede açıkça 

veya zımnen böyle bir hüküm varsa ya da böyle bir teamül varsa yüklenici onu 

                                                 
783 Gümüş, C.2, Yeni,s.18. 
784 Aral/Ayrancı,s.333, Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.70, , Gümüş, C.2, Yeni,s.18,Becker,s.603, Tunçomağ,C.2, s.999, 
Curtis,s.230, Bruce/Garrard,s.125, Y. TD., 16.3.1963 T., E:1962/4485, K:1963/1471;İnşaatta kullanılmak üzere iş 
sahibi tarafından müteahhide teslim edilen eşyayı müteahhit muhafaza etme sorumluluğu altındadır.Bu itibarla bu 
eşyanın çalınması olayında kendisinin bir tedbirsizliği olmadığını müteahhit ispat etmesi gerekir(Olgaç,s.21). 
785 Due diligence ve reasonable care farkı için bkz,Ovacık,s.124 ve 268. Due Diligence hukuki bir tabir olup, kişiden 
ihtimamın sağlanması için tüm eforu sarfetmesi beklenir;bkz,Oxford Law Dictionary,s.164. 
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sigortalamakla sorumludur786. Özellikle eğer malzeme özel bir tehlikeye maruz kalıyor 

ise derhal iş sahibine haber verilmeli ve gerekiyorsa acil hallerde masrafı iş sahibinden 

sonra alınmak üzere onu bizzat yüklenici sigortalamalıdır787. Gemi inşa sözleşmelerinde 

ise hemen hemen her zaman yüklenicinin, iş sahibinin malzemelerini sigorta ettirme 

yükümlülüğü vardır. SAJ md. 12’ye788 göre alıcının tedarik ettiği malzemelerde Japon 

sigorta şirketlerine ve Japon Yüklenici Riski Sigorta Poliçe’sine göre sigorta yapılır. 

Curtis’in buradaki bir uyarısını dikkate almakta yarar var. Taraflar her ne kadar SAJ 

formu seçseler de İngiliz hukukuna atıf yaptıklarında eğer Institute of London 

Underwriters Builders’ Risks Poliçesi kullanırlarsa, bu poliçe klozunda alıcının tedarik 

ettiği malzemeler sigorta kapsamı dışında olup, iş sahibi dilerse kendisi masrafını 

vererek bunu sigorta kapsamına alabilir789. Fakat ekleyelim ki, İngiliz hukukuna göre de 

Türk Hukuku’na benzer şekilde yüklenici emin sıfatıyla zilyet(bailee) olup, özen 

yükümlülüğüne uymadığı için malzemelere zarar gelirse, sorumlu olur790. 

 

          2.Hesap Verme(TBK. md.472/2)791: Yüklenici alıcının tedarik ettiği 

malzemelerin harcanması ile ilgili hesap vermelidir. Bu konuda sözleşme esas olduğu 

gibi792, taraflar daha ayrıntılı hesap vermeyi sözleşme ile düzenleyebilirler793. Hesap 

verme ile ilgili olarak vekalet sözleşmesine ilişkin TBK md.508 kıyasen uygulanır794. 

Hesap verme yükümlülüğünün bir sonucu olarak artanı iş sahibine iade ile de 

mükelleftir. Standart formlarda hesap vermeyi düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. 

 

           3.Muayene ve ihbar yükümü(TBK. md.472/3): Yüklenici işe 

başlamadan önce iş sahibince temin edilen malzemeyi işin uzman tarafı olarak muayene 
                                                 
786 Tandoğan,C.2,s.110,s.71,Becker,s.604,Tunçomağ,s.999. 
787 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.71.Benzer görüşte; bkz.Tunçomağ,s.999, Tandoğan,C.2,s.110. 
788 Benzer şekilde diğer formlarda da yüklenicinin alıcının tedarik ettiği malzemeleri sigortalama yükümlülüğü 
vardır. Bkz,MARAD, md.9,NewBuildCon md.38.a,CMAC md.28.1. 
789 Curtis,s.203. 
790 Curtis,s.203,Clarke,s.63. 
791 Y. 15.HD, 20.6.1994T.E:1993/6269,K:1994/4093 sayılı kararına göre ‘Malzeme iş sahibi tarafından verilmiş ise, 
müteahhit, onları layik olan bütün ihtimam ile kullanmak ve bundan dolayı hesap vermek ve artanı iade etmekle 
mükelleftir ‘(Kazancı İçtihat). 
792 Becker,s.604. 
793 Gümüş,C.2, Yeni,s.18. 
794 Tunçomağ,s.1000,Yavuz/Acar/Özen,s.985. 
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etmeli ve eğer o işin görülmesine elverişli değil veya ayıplı ise bunu derhal iş sahibine 

bildirmelidir795.Aksi halde TBK md.112 gereği sorumlu olur796. Bu yüküm sözleşmenin 

devamı sırasında da devam eden yüklenicinin genel ihbar yükümünün gereği olup797, bu 

yüklenicinin genel sadakat ve özen borcunun bir sonucudur798 ve aynı zamanda 

malzemeye ilişkin bir özel bilgi verme borcudur799.Aynı zamanda sadece malzemeye 

ilişkin olmayan ve işin yapılmasını zamanında tehlikeye sokacak diğer durumlarda iş 

sahibine ihbar yapılmalıdır800. Yüklenici bu ihbar yükümünü ihmal ederse TBK md. 

482/2 gereği sözleşmeyi feshetme ve TBK md.485’e dayalı bedel talep etme hakları gibi 

kendi yararına olan maddi ve hukuki sonuçları kaybeder801. Ancak ihbara rağmen iş 

sahibi o malzemenin kullanılmasında ısrar ederse yüklenici, eser bu nedenle telef olsa 

bile, TBK md.483/2 gereği yaptığı işin değerini ve  bu değere girmeyen  giderlerin 

ödenmesini isteyebilir802. 

 

               Standart formlarda yüklenicinin bu yükümü bir borç olarak değil de 

sanki ona verilen ve dilerse kullanabileceği bir hakmış gibi kaleme alınmıştır. Örneğin 

                                                 
795 Tandoğan,C.2,s.109,Becker,s.605 Y. 15.HD, 16.6.2010T.E:2010/2040,K:2010/3436 sayılı kararına göre ‘..aynı 
yasanın 357. maddesine göre de imâl edilen şeyde kullandığı malzemenin iyi cinsten olmaması ve yetersiz olması 
halinde bu hususta iş sahibine karşı uyarıda bulunmak zorundadır. Aksi halde özen borcu ile uyarı görevini yerine 
getirmeyen yüklenici kusurlu sayılır ve bu kusuru nedeniyle oluşan zarardan sorumlu tutulur. (Kazancı İçtihat), Y. 
15.HD, 26.11.2007T.E:2007/4709,K:2010/7534 sayılı karraına göre de ‘Dava, davacıya ait iki katlı evin damına, 
davalı tarafından yapılan izolasyon imalatının ayıplı olmasından kaynaklanmıştır. Davacı yüklenici, yapılacak işin 
uzmanı olup, yüklenilen işi amacına, tekniğine ve sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirmek zorundadır. Kullanılan 
malzemenin veya iş sahibine ait yerin kusurlu olduğunun anlaşılması halinde, yüklenici BK'nın 357. maddesi 
uyarınca durumu derhal iş sahibine haberdar etmelidir. Aksi takdirde bunların neticelerine tahammül etmekle 
mükelleftir(Kazancı İçtihat), yine Y. 15.HD, 29.1.2007 T.E:2006/6691,K:2007/391 kararına göre Zemin özellikleri 
araştırılmadan tip projelerin yükleniciye teslimi halinde, bunlardaki eksikliklerin BK.nun 357. maddesi uyarınca 
davacı idareye bildirilmesi sorumluluğu, yüklenicinin genel ihbar mükellefiyetinin bir gereğidir(Kazancı İçtihat), 
Ayrıca Y. 15.HD, 16.5.2001 T. E:2001/793, K:2001/2629  kararına göre ‘İş sahibinin verdiği malzeme kusurlu ise bu 
durumun derhal iş sahibine bildirilmesi gerekir. Aksi halde bunun sonuçlarına katlanma mükellefiyeti 
vardır’(Kazancı İçtihat). 
796 Tandoğan,C.2,s.109 ve 112,Gümüş,C.2, Yeni,s.18, Tunçomağ,s.1000. 
797 Tunçomağ,s.1000, Y. 13.HD, 1.5.2012T.E:2011/11359,K:2012/12808 kararına göre ‘Davalının ameliyat öncesi 
muhtemelen hasıl olabilecek sonuç ve komplikasyonlar hakkında hastasını bilgilendirmesi bir zorunluluktur. Bu 
nedenle; davalının, davacıyı bu konuda bilgilendirdiği ve gerekçeli açıklamaları yaparak uyardığı hususu ve 
davacının yeterli derecede aydınlatılıp aydınlatılmadığı hususunda davalı delillerinin toplanarak sonucuna göre karar 
verilmesi gerekir’(Kazancı İçtihat), Y. 15.HD., 25.4.2002T.E:2001/5537, K:2002/2034 kararına göre de ‘.. iş 
sahibinin verdiği eski malzemenin kullanılması halinde imalatın işe yaramayacağını, davalı yüklenicinin iş sahibine 
ihbar etmesi gerekir. İhbar yapılmadığı takdirde davalı, bunların sonuçlarından sorumlu tutulur’(Kazancı İçtihat). 
798 Aral/Ayrancı,s.333, Gümüş,C.2, Yeni,s.18. 
799 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.71 
800Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.71, Becker,s.605. 
801 Gümüş,C.2, Yeni,s.20. 
802 Tunçomağ,s.1004, Y. 15.HD., 22.4.1991 T., E:1990/4761,K:1991/1956 sayılı kararına göre ‘Davalı işverenin 
verdiği projenin işin amacına ve fenne uygun olmadığının müteahhitçe ihbar edilmesine karşın, projenin aynen 
uygulanmasını isteyen iş sahibi bundan doğan zararı üstlenmek zorundadır’( Kostakoğlu,s.375-376). 
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SAJ md. 17.1.c., Norveç Form md.16.1.c,CMAC md.11.3 ve  NewBuildCon md.21.a.iii 

gereği yüklenici, alıcının temin ettiği malzemeyi kontrol etme hakkına ve eğer ayıplı ise 

reddetme hakkına sahip olduğunu yazar. Fikrimizce Türk hukukunun uygulandığı 

hallerde TBK md. 472/3 hükmü gereği, standart formlardaki bu hükümler yerine, 

md.472/3 uygulanır. Haliyle gemi inşa sözleşmelerinde de muayene ve ihbar yükümü 

bir hak değil, borçtur. CMAC md.11.3’e göre alıcı talep ettiği taktirde, masrafı alıcıya 

ait olmak üzere yüklenici alıcının temin ettiği malzemedeki bozukluğu tamir edip 

giderebilmektedir. Bu halde yinede yüklenicinin alıcının temin ettiği ve bozukluğunu 

giderdiği malzemeden dolayı sorumluluğu olmayıp, tamir halinde harcanan süre 

müsaade edile(izin verilen) gecikme olarak sayılmaktadır. 

 

             Belirtelim ki gemi inşa sözleşmelerinde iş sahibinin malzeme temin 

ettiği hallerde durum karışık ve önemlidir. Zira sözleşmelerde gerek maliyete etkisi ve 

gerekse de uzun tedarik süreleri nedeniyle özel düzenlemeler yapılmakta olup, genelde 

sözleşmelerde, alıcının temin ettiği malzemelerin hazır, montaja ve imalat programına  

uygun olarak, teslimi gerektiği, aksi halde geciken sürenin teslim süresini de otomatik 

olarak uzatacağı yazar803. Gemi inşa sözleşmelerinde iş sahibinin temin ettiği 

malzemelerle ilgili olarak iş sahibinin kendisine ciddi yükümlülükler yüklenmektedir. İş 

sahibi temin ettiği bu malzemeleri kendi riski ve masrafı ile montaja uygun ve hazır 

halde tersaneye teslim ile yükümlüdür(SAJ md.17.1.a,Norveç Form 

md.16.1.a,NewBuildCon md.21.a.i,CMAC md.11.1). Teslim ederken, bunların 

montajının kolay yapılması için gerekli olan plan, çizim ve kullanma kılavuzu da 

yükleniciye verilmeli ve gerekirse montaj sırasında üretici firma yetkilileri de hazır 

bulundurulmalıdır(SAJ md.17.1.b, Norveç Form md.16.1.b,NewBuildCon 

md.21.a.ii,CMAC md.11.2). Eğer iş sahibi belirlenen sürede tedariği teslim etmez ise 

teslim süresi o süre kadar otomatik olarak uzar ve 30 günü aşar ise yüklenici o malzeme 

olmadan işi tamamlayabilir ve geciken süre nedeniyle iş sahibinden zararını talep 

edebilir(SAJ md.17.1.d,CMAC md.11.4). Norveç form md.16.1.d ve e’ye göre ise 

yüklenicinin zararını isteyebileceği yazmamaktadır ve gecikme Force Majeure halinde 

                                                 
803 Bruce/Garrard,s.125 
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ise 30 gün geçse de yüklenici o malzeme olmadan işi tamamlayamaz.NewBuildCon 

md.21.a.iv’de ise yine Norveç form’daki gibi ve SAJ form aksine tazminat kısmı 

olmamakla birlikte, diğer kısım SAJ ile aynıdır.  

 

           Bu nedenlerle gemi inşa sözleşmelerinde TBK’dan farklı olarak iş 

sahibinin temin ettiği malzemelere ilişkin özel borçları var olduğu unutulmamalıdır. 

Fikrimizce tüm bu hükümler Türk Hukuku’nca da uygulanabilir durumdadır. Yalnız iş 

sahibinin malzeme temini için bir süre belirlenmiş ve o malzeme süresinde temin 

edilemediği için iş uzamakta ise, yüklenici derhal TBK md.472/3 gereği gecikmeyi iş 

sahibine ihbar etmeli, aksine durumda gecikme iş sahibinden kaynaklansa da amir 

hüküm gereği işin uzman tarafı olan yüklenici sorumlu olur. Eğer ihbar etmiş ve buna 

rağmen iş sahibince temin edilmiyor ve o malzeme olmadan da işin bitirilmesi imkansız 

ise, TBK md. 485/1 gereği yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini 

isteyebileceği gibi, genel hükümlere göre sözleşmeyi feshedip, tazminat da isteyebilir. 

     

         E.İŞE ZAMANINDA BAŞLAMA VE DEVAM ETME BORCU 

 

         Eser sözleşmelerinde Türk-İsviçre hukukuna göre  sözleşmenin esaslı 

unsuru edim fiili değil, işin kendisi olduğu için, yüklenici iş sahibine iş görme fiilini 

değil, sonucunu borçlanmaktadır804. Eser sözleşmelerinde edim sonucunun 

gerçekleşmesi imal edilen eserin teslimi ile bir anda olduğu için ani edimli bir sözleşme 

olarak kabul edilse de, yüklenici edim sonucunu hazırlamak için bir süre faaliyette 

bulunacaktır805. Birer eser sözleşmesi olarak kabul ettiğimiz gemi inşa sözleşmelerinde 

bu durum daha açıktır. Nitekim bu sözleşmelerde de kural olarak yüklenici tersane 

sadece edim sonucu olarak gemiyi borçlansa da gemi inşasının ortalama 2 yılı bulduğu 

göz önüne alındığında, edim sonucuna yönelik faaliyetlerin ne kadar önemli olduğu 

                                                 
804 Schneider/Scherer,s.314. 
805 Özer Seliçi,Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi,İstanbul 1976,s.26 
(Sürekli Borç İlişkileri). 
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anlaşılabilir. Aslında bu tür sözleşmelerde vade gelinceye kadar iş sahibinin borçluya 

yöneltebileceği bir talep hakkı kural olarak yoktur806. Ancak eser sözleşmelerinin 

belirttiğimiz özel durumundan dolayı ve kanun gereği, eserin yapımı veya yapılmaması 

henüz borcun yerine getirilmesinde satımdaki temerrüt yaratmayan hazırlık eylemlerine 

değil, fakat ifa eylemlerine dahildir807. Bu nedenle gemi inşaat sözleşmesinin de içinde 

yer aldığı eser sözleşmeleri kural olarak ani edimli sayılsa da, teslimden önce de iş 

sahibi lehine bazı talep hakları vermiştir808. 

 

             Kural olarak henüz muaccel olmayan edim borçlarının ihlalinden söz 

edilemeyeceği için alacaklı açısından vadeden önce bir talep hakkı söz konusu 

olmamakla birlikte kanun koyucu TBK md.98/2’deki tanıdığı istisnayı eser 

sözleşmesinin özelliği gereği de tanıyarak iş sahibine vadeden önce dönme hakkı 

tanımıştır809. Dolayısıyla kanun gereği, yüklenici belli bir süre için iş yapmayı değil 

fakat bir iş sonucunu borçlandığı halde, ancak teslim süresini geçirdiğinde temerrüde 

düşmesi gerekirken, yüklenicinin vaadini yerine getiremeyeceği olasılığının çıktığı 

hallerde, iş sahibine teslim süresinden önce işe karışma olanağı verilmiştir810. Bu imkan 

iş sahibine TBK. md.473/1’de belli şartlar altında açıkça sağlanmıştır. 

 

              Gemi inşa sözleşmelerinde teslim süresi her zaman sözleşmelerde 

belirtilir(SAJ md.7.1,AWES md.6.a,Norveç form md.8.1,NewBuildCon part 1 kutucuk 

no:10). Her nekadar gemi inşa sözleşmelerinde bir teslim tarihi belirlense de, bu tarih 

force majeure gecikmeler ve diğer izin verilen(haklı) gecikmeler(permissible delays811) 

ile değişir ve aslında gemi inşa sözleşmelerinde, bir yazan teslim tarihi ve birde gerçek 

teslim tarihi olarak geminin fiziksel olarak teslim edildiği tarih sözkonusu olur812. Bu 

                                                 
806 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.127. 
807 Becker,s.607,karşı Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.128, yazara göre eser sözleşmeleri kural olarak ani edimli sözleşme 
sayıldığından, vade tarihinden önceki çalışmalar ifa fiilleri değil, ifaya hazırlık çalışmaları sayılmalıdır. 
808 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.127. 
809 Öz,s.47. 
810 Tunçomağ,s.1004. 
811 Force Majeure gecikmeler dahil olmak üzere, sözleşmeye göre belirlenen teslim tarihinin uzamasına sebebiyet 
veren tüm gecikmeler(Norveç Form md.1 Tanımlar) 
812 Curtis,s.116. 
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konuya yüklenicinin teslim borcunda tekrar döneceğimiz için burada özet olarak 

anlatıyoruz. 

 

               Gemi inşa sözleşmeleri daha önce çok defa belirttiğimiz gibi 

kompleks ve uzun süreçli bir inşa aşaması gerektirir. Bu sürede yüklenicinin önüne çok 

sayıda engel çıkabilir. Sözleşme teslim tarihine uymamak, yüklenici tersaneye gün, 

hafta veya ay bazlı bir sabit tazminata neden olabilmektedir813. Büyüklük ve 

komplekslerine göre çok az gemi sözleşme tarihinde biter, force majeure gecikmeleri ve 

diğer ertelemeler gözönüne alınırsa, bir çok gemi teslim tarihinden sonra teslim 

edilmektedir814. Bu açıdan gemi inşa sözleşmelerinde belirlenen teslim tarihi bir hedef 

tarih olarak ele alınmalıdır815. Dolayısıyla gemi inşa sözleşmelerinde, TBK md.473/1 

hükmünün uygulanmasında teslim tarihine göre işin gecikip gecikmediği belirlenirken, 

force majeure ve diğer izin verilen gecikmeler dikkate alınmalıdır. Zira bu gecikilen 

günler hem yükleniciye atfedilemeyecek sebepler olarak kabul edilir ve hem de teslim 

süresini uzatarak, işin bütün tahminlere nazaran yetişip yetişmeyeceğinin 

belirlenmesinde de etkili olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, gemi inşa sözleşmelerinde hem 

force majeure ve hem de diğer izin verilen gecikmeler, sözleşmeye objektif olarak 

aykırı gecikmeler olarak kabul edilmez ve hem de işin bütün tahminlere nazaran 

süresinde bitirilememesi olgusunu belirler. Bu nedenlerle aşağıda belirteceğimiz 

maddenin uygulanma şartlarını bu özel durumlara göre uygulamak gerekir.  

 

          Diğer yandan gemi inşa sözleşmelerinde bir hedef tarih belirlenmesi 

bunun TBK md.124.3 anlamında sözleşmede borç için kesin bir vade olmadığını 

gösterir. Zira kesin vade için tarafların anlaşarak vade tayin etmiş olmaları yetmez, 

ayrıca borcun mutlaka tayin edilen tarihte ifası hususunda anlaşmış olmaları aranır816. 

Gemi inşa sözleşmelerinde belirlenen teslim tarihi bir kesin vade değildir. Çünkü 

                                                 
813 John M.E. Lyden,The Law and Practice of Extension of Time,Const.L.J. 1993 9(1),s.16. 
814 Curtis,s.116. 
815 Bruce/Garrard,s.112. 
816 Oğuzman/Öz,C.1,s.563, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.953. 
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taraflar bu tarihin gerek fors majör ve diğer haklı gecikmelerle ve hatta bazı haksız 

gecikme hallerinde dahi değişebileceğini önceden kabul ederler. 

 

          Çalışmamızın yüklenicinin teslim borcu kısmında ayrıntılı 

inceleyeceğimiz force majeure gecikmeler genel olarak birer mücbir sebep iken, 

permissible delays olarak kabul edilen ve Türkçe’ye izin verilen(müsaade edilen) 

gecikmeler olarak çevirdiğimiz diğer sebepler her zaman mücbir sebep olmayabilir ve 

yine de taraflar bunları sözleşmelerde kendileri belirlerler. Gerçi tüm standart 

sözleşmelerde bu klozlar sabit halde yer alır, taraflar müzakere aşamasında bu klozlara 

ekleme, çıkarma yapabilirler (Bkz. SAJ md.8.1.,AWES md.6.d,NORVEÇ Form md.9.1, 

MARAD md.6.b,NewBuildCon) Sözleşmelerde yazan teslim tarihi ile gerçek teslim 

tarihi arasındaki farkı AWES md.6.a 2. fıkradaki şu ifade ortaya koymaktadır; 

‘1.fıkrada(6.1.1.fıkra) belirtilen teslim tarihi iş bu sözleşmede belirtilen izin verilen 

sürelerin toplamının eklenmesi ile uzayan süreye bağlıdır’ 

 

                Bu açıdan Gaunt gemi inşa sözleşmelerinde kendi tecrübelerine 

dayanarak, 3 tip teslim süresi ve gecikmeleri düzenleyen kloz olabileceğini 

belirtmektedir817. İlki yukarıda ifade ettiğimiz force majeure ve izin verilen gecikmeler 

ile belirlenen teslim tarihini gösteren klozdur. 2.’si ise ‘drop date’ olarak ifade edilen 

son gecikme süresini belirleyen bir klozdur. Örneğin 365 gün gibi. Yani 365 günü 

geçerse, gecikme sebebi force majeure olsa da fark etmez, iş sahibi sözleşmeyi fesh 

edebilir.Gaunt’ın son belirttiği kloz ise TBK md.473/1’in gemi inşa sözleşmelerine 

yansıyan kısmıdır. Şöyle ki; bu 3. tip klozlarda iş sahibine inşa sürecinde büyük kontrol 

imkanı verilmektedir. Örneğin geminin omurgasının tamamlanması gibi önemli 

aşamaların tarih olarak belirlenmesi veya belli bir süre işin durması gibi hallerde, 

sürelere uyulmaması iş sahibine, yükleniciye ihtar çekip ve sonunda teslim tarihini 

beklemeden sözleşmeyi feshetme hakkı verir. Gerçekten de Gaunt’ın belirttiği, 3. tip 

kloz bazı standart formlarda da bulunmaktadır. Örneğin, MARAD md.20.a.’ya göre 
                                                 
817 Gaunt,Bkz;http://www.shippinglbc.com/content/uploads/members_documents/Shipbuilding_Part_1.pdf erişim 
tarihi 23.03.2013. 
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‘md.6’da belirtilen ve teslim süresini uzatan haller(force majeure) hariç olmak üzere, 

yüklenici işi belirlenen teslim tarihinde bitiremeyecek kadar özensiz iş görmesi halinde, 

iş sahibi yükleniciye ihtar çekerek 15 gün süre verir ve eğer bu sürede gerekli adımları 

yüklenici atmaz ise, yüklenici temerrüde düşer’. NewBuildCon md.39.a.ii’ye göre de 

‘Yüklenici belli sürede(kutucuk 22.i’de yazan süre kadar) işe başlamaz(force majeure 

süresi hariç) ve iş görmez ise, iş sahibi ona belli süre içeren(kutucuk 22.ii’de yazan süre 

kadar) ihtar çeker ve bu sürede yüklenici işe başlamaz ise sözleşmeyi iş sahibi sona 

erdirebilir. Görüldüğü gibi her iki formda yer alan hüküm TBK md.473/1 ile 

uyumludur. Diğer formların uygulandığı hallerde de sözleşme boşlukları teslim süresi, 

force majeure ve izin verilen gecikme klozu göz önünde tutularak, md. 473/1 ile 

doldurulacaktır. 

 

               TBK. md.473/1 yüklenicinin sadece tamamlanmış eseri değil, aynı 

zamanda bir yandan onun imalini de borçlandığını dolaylı olarak göstermekte ve işin 

görülmesinde, yani vadeden önceki temerrüt halini düzenlemektedir818. Bu hüküm 

borçlu temerrüdünün bir çeşidir ve  açıkça iş sahibine yüklenicinin eserin tamamlanması 

için kararlaştırılan süreyi beklemeden sözleşmeden erken dönme hakkı tanımaktadır819. 

Kanun  ancak belli şartlar gerçekleştiği taktirde iş sahibine erken dönme hakkı 

vermektedir. Madde hükmüne göre bunlar 3 haldir; 1.İşe Zamanında başlamama ve 2. 

Sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirme ve her iki halde de; 3.Bütün 

tahminlere nazaran işin teslim tarihinde bitirilemeyeceğinin açıkça anlaşılması. 

 

           1.İşe Zamanında Başlamama: Yüklenicinin işe başlama zamanı 

sözleşmede kararlaştırılmış ise sorun yoktur, yüklenici kararlaştırılan vadede işe 

başlamalıdır. İşe başlama tarihi belli değil ve fakat teslim tarihi belli ise, yüklenici en 

geç kararlaştırılan teslim vadesinde eserin teslimine izin veren son günde işe 

                                                 
818 Tandoğan,C.2,s.113,Aral/Ayrancı,s.344,Seliçi,s.79. 
819 Haluk Tandoğan,Arsa Üzerine İnşaat Yapma Sözleşmesinde İşi Tamamlamadan Bırakan Müteahhidin Yapılan 
Kısımla Orantılı Ücret Alması Sorunu Üzerine Görüşler,BATIDER,C.XI, S.1,s.5(Görüşler). 
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başlamalıdır820. Yani son gün belli ise eserin türüne göre başlama tarihi değişecektir. 

Örneğin bir masanın imali üstlenilmiş ise başlama tarihi, geminin imalinin üstlenildiği 

bir olaya göre farklı olabilecektir, yeter ki vadeye kadar bitirilebileceği açıkça belli 

olsun. İşe başlama süresi ve teslim tarihi belli değilse TBK md.90’a göre işe derhal 

başlanılması gerekse de, yükleniciye zorunlu ve teamülden olan hazırlık süresi 

tanınmalıdır821. Nitekim bazı işlerin niteliği gereği derhal faaliyete girişmek mümkün 

olmayabilir822. Örneğin gemi inşa sözleşmelerinde sözleşme imzalansa da yapılması 

gereken bir çok hazırlık faaliyeti söz konusudur. Örneğin planların ve çizimlerin 

onaylanması(SAJ. Md.4, AWES. Md.2, Norveç Form,md.5) gibi. Gemi İnşa 

Yönetmeliği823 gereği de hem yüklenicinin ve hem de iş sahibinin çeşitli izinleri alması 

gerekmektedir. Gemi inşa sözleşmelerinde iş fiilen başlamadan önce yüklenici 

tarafından hazırlanan plan ve çizimler iş sahibine 3 kopya halinde gönderilir, bu plan ve 

çizimler ya onaylanarak veya itiraz edilerek bir kopyası yükleniciye 14 gün içinde geri 

gönderilir. Aksi halde, yani 14 gün içinde gönderilmeyen plan ve çizimlerin onaylanmış 

olduğu kabul edilir(SAJ md.4.a ve c,benzer şekilde AWES md.2,Norveç Form md.5). 

Haliyle iş sahibinin burada geç kalması halinde, gecikilen süre kadar teslim tarihi uzar 

ve bu izin verilen süre olarak kabul edilir824.  

 

            Teslim süresi belli olmayan eser sözleşmelerinde, iş sahibi TBK md. 

473/1’i değil, yalnız md.125 deki seçimlik haklarını kullanabilir825. Teslim süresi belli 

olmayan işlerin makul sürede(reasonable time) bitirileceği kabul edilir826, ki bu da 

tecrübeli bir yüklenicinin aynı işi normal bir kaynak ve iş gücü ile bitirebileceği süre 

kadardır827.Teslim süresi belli olan işlerde ise md.473/1 uygulama alanı bulur828. Burada 

hemen ifade edelim ki işe zamanında başlamama erken dönme hakkı için tek başına 

                                                 
820 Leyla Müjde Kurt,6098 Sayılı TBK. Hükümlerine Göre Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 
2012,s.65. 
821 Kurt,s.65,Tandoğan,C.2,s.114,Becker,s.607,Aral/Ayrancı,s.344. 
822 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.132. 
823 Resmi Gazete Tarihi: 05.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27602,bkz.md.5,12 ve 13. 
824 Bruce/Garrard,s.105. 
825 Dayınlarlı,s.49,Yavuz/Acar/Özen s.988, Kaplan,s.7. 
826 Lyden,s.16. 
827 Schneider/Scherer,s.324. 
828 Dayınlarlı,s.49,Kaplan,s.6. 
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yeterli değildir. Aynı zamanda işe zamanında başlamamanın, yani işe geç başlamanın 

sonucu olarak iş sözleşmede belirlenen tarihte bitirilemeyecek olmalıdır829. 

 

             2.Sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirme830: Bu halde işe 

zamanında başlanılmıştır. Ancak belli sebeplerle iş gecikmektedir. Sözleşme 

hükümlerine göre belirlenen iş planına uyulmaması, ara vadeler belirlenmiş ise bunlara 

uyulmaması veya işi bitirecek kadar yeterli araç-gereç ve insan gücünün sağlanmaması 

hallerinde831, sözleşme hükümlerine aykırı olarak gecikme söz konusu olsa da, her 

birinde sözleşme hükümlerine objektif olarak aykırı biçimde iş gecikmiş olmalıdır832. 

Belirtelim ki sözleşme hükümlerine objektif olarak aykırı biçimde işin gecikmesi işe 

zamanında başlanılamama hali içinde geçerlidir. Burada esasen iş başlamakla birlikte 

işin niteliği bakımından gerçekleşmesi normal çalışma temposundan daha yavaş 

yürümekte, iş kesintiye uğramaktadır833. Yine de bu durumlarda, yukarıda ifade 

ettiğimiz gibi sözleşme hükümlerine objektif olarak aykırı biçimde gecikme olmalı, yani 

işin niteliğine göre iş görme faaliyetlerinin daha hızlı yürümesi yükleniciden 

beklenebilir olmalıdır834. Ve hatta sadece işin niteliği değil, yüklenicinin iş sahibince 

bilinmesi gereken mesleki yetenekleri ve nitelikleri de belli ölçüde 

değerlendirilmelidir835.  

 

            İşin görülmesinde belli aşamalar tarihleri ile belirlenmiş ve o tarihlerde 

o aşamaya gelinmemiş ise, sözleşmeye bakılmalıdır. Sözleşmede iş sahibinin yasal 

                                                 
829 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.135. 
830 ‘Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin yüklenicinin temerrüdü nedeniyle feshi ile tapu kayıtlarının 
eski hale getirilmesi istemlerine ilişkindir. Taraflar arasındaki sözleşmede inşaat ruhsatı alındığı tarihten itibaren 4 yıl 
içinde inşaatın tamamlanacağı kararlaştırılmıştır. Ancak, 12 yıllık süre geçmesine rağmen inşaatın tamamlanmadığı 
mahkemece yapılan keşif sonrası düzenlenen inşaat mühendisi ve hukukçu bilirkişisi tarafından tespit edilmiştir. Bu 
halde BK hükümleri gereğince yüklenici temerrüdü gerçekleştiğinden sözleşmenin feshi koşulları oluşmuştur. 
Davacının davadan önce akdin ifasını bekleyerek bir kısım tasarruflarda bulunması, fesihden vazgeçmesi niteliğinde 
olmadığından fesih davasını açmakta kötüniyetli olduğunun kabulü de mümkün değildir.Bu durumda yüklenici 
temerrüdü nedeniyle sözleşmenin feshine karar verilmesi gerekir.’ Bkz.Y.15. HD., 6.6.2011 T, 
E:2011/2211,K:2011/3319(Kazancı İçtihat). 
831 Aral/Ayrancı,s.344. 
832 Tandoğan,s.113,Yavuz/Acar/Özen,s.988. 
833 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.133. 
834 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.133. 
835 Yavuz/Acar/Özen,s.988. 
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haklarını kullanabileceği yazıyor ise iş sahibi sözleşmeden dönebilmeli, yalnız 

yazmıyor ise sözleşmenin yorumuna bakılmakla birlikte kural olarak iş sahibi  

sözleşmeden dönememelidir836. Özellikle işin geçici aşamalarına gelinememiş olsa da, 

işin hızlanması ile işin süresinde tamamlanabileceği hallarde sözleşmeden 

dönülememelidir. Ancak örneğin, eğer enerji üretim tesisleri gibi tesislerde, belli parça 

teslimleri ile tesis kısmen çalışabiliyor ve kazanç elde edilmeye başlanabiliyor ise bu 

hallerde, o aşamalara gelinememiş olması hem doğabilecek zarar açısından iş sahibine 

tazminat hakkı837 ve ve sözleşmeden dönme hakkı verebilir. 

 

       3.Bütün tahminlere nazaran işin teslim tarihinde bitirilemeyeceğinin açıkça 

anlaşılması838: İşin gecikmesi ister işe zamanında başlamama şeklinde veya isterse işe 

zamanında başlayıp sözleşme hükümlerine aykırı olarak gecikme şeklinde gerçekleşmiş 

olsun, her iki halde de, işin bütün tahminlere nazaran teslim tarihinde bitmeyeceği 

açıkça anlaşılır olmalıdır. Aksi halde iş sahibi sözleşmeden dönemez839. Bu halde artık 

gecikme dolayısıyla işin vade de bitmesi mümkün olmayıp, gecikme kaçınılmazdır840. 

Daha sözleşme kurulurken, taahhüt edilen işlerin vadeye yetişmesinin mümkün 

olmadığının iş sahibince anlaşılabileceği veya anlaşılması gerektiği, ileri sürülerek iş 

sahibinin sözleşmeden dönme hakkı engellenmez ise de, işin uzman tarafı olan 

yüklenicinin genel ihbar ödevi gereği bu durumu iş sahibine işin başında ihbar edilmiş 

ise iş sahibi erken dönme hakkını kullanamamalıdır841. Örneğin geminin daha hızlı 

gitmesi konusunda yeni bir teknolojinin çıkması ve iş sahibinin bunun masrafını 

karşılamayı üstlenip, sözleşmedeki değişliklik talep etme hakkını kullanması ve 

yüklenicinin bunu kabul etmesi halinde, daha sonra yüklenici tersane işin bu nedenle 

geciktiğini iş sahibine karşı ileri sürerek, iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkını 

                                                 
836 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.135. 
837 Schneider/Scherer,s.325. 
838 ‘Karşı edimi binayı imal ve teslim olan yüklenicinin bu edimini kararlaştırılan sürede yerine getiremeyeceği 
anlaşıldığında, iş sahibinin akti feshetme hakkı doğar’ bkz.Y.15. HD., 21.4.1993T, E:1992/3812, K:1993/1871 
(Kazancı İçtihat). 
839 ‘İş sahibinin kusuru olmaksızın yüklenici işe başlamakta gecikmiş olsa dahi, eserin vadede bitirilmesi olanağı 
varsa iş sahibi sözleşmenin bozulmasını isteyemez. Aslolan üstlenilen edimlerin yerine getirilmesidir.Yüzeysel 
nedenlerle sözleşmeden dönme ahde vefa kuralını zedeler’ bkz. Y.15. HD., 11.3.1993T, E:1992/3285, K:1993/1196 
(Kazancı İçtihat). 
840 Aral/Ayrancı,s.345. 
841 Öz,İnşaat İnşaat Sözleşmesi,s.137. 
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engelleyemez. Ancak aradaki anlaşmaya rağmen, ayrıca bu durum gecikmeye yol 

açacağını iş sahibine bildirmiş ve iş sahibi de suskun kalmış, ise genel ihbar ödevini 

yerine getirmiş olan yükleniciye karşı, md. 473/1 artık kullanılamamalıdır. 

 

            TBK md.473/1 sonucunun gerçekleşmesi için yüklenicinin kusuru 

aranmamaktadır842. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz gibi sözleşme hükümlerine objektif 

aykırılık aranır843. Yalnız gecikme iş sahibine yüklenebilecek durumlar yüzünden 

meydana gelmiş ise, iş sahibi sözleşmeden dönemez844. Bu, TBK md. 473/1’de ‘iş 

sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme’ olarak ifade edilmiştir. İş 

sahibi sözleşme gereği planları hazırlamakla yükümlü iken bunları zamanında 

hazırlamaması, vaktinde talimatı vermemesi, inşaat ruhsatını zamanında almaması845, 

projede geciktirici değişiklik istemesi, malzemeyi zamanında vermemesi, hazırlayıcı 

çalışmaları zamanında yapmaması, hak edişleri zamanında ödememesi gibi hallerde 

meydana gelen gecikmeden yüklenici sorumlu olmaz ve iş sahibi sözleşmeden 

dönemez846. 

 

            Gemi inşa sözleşmelerinde iş sahiplerine sözleşmenin uygulandığı 

esnada değişiklik talep etme hakkı verilmekte ve bu durum da teslim tarihini 

uzatabilmektedir847. SAJ md.5.1’e göre değişiklik taleplerinde tarafların yazılı 

anlaşmaları ve yüklenici bakımından iş programının büyük ölçüde etkilenmemesi 

gerekmekte olduğu gibi, değişiklik talebinin hem ücreti ve hemde teslim süresini 

değiştirebileceği kabul olunmaktadır. Keza aynı form md. 5.2’ye göre geminin 

klasındaki zorunlu değişiklik veya zorunlu olmasa da iş sahibince talep edilen ve 

yüklenici tarafından kabul edilen klas değişiklikleri de teslim süresini değiştirebilir. Ve 

                                                 
842 Tunçomağ,S.1009,Tandoğan,C.2,s.115,Becker,s.608, Aral/Ayrancı,s.345,Dayınlarlı,s.113, Öz,İnşaat Sözleşmesi, 
s.129. 
843 Tandoğan,s.115, Aral/Ayrancı,s.345, Dayınlarlı,s.113. 
844 Tunçomağ,S.1009, Tandoğan,C.2,s.115, Becker,s.608. 
845 Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inşaat ruhsatının alınması arsa sahibine aittir. Bu yükümlülük getirilmediği 
sürece yükleniciden işe başlamasını istemek kamu düzeniyle bağdaşmaz.; Y.15. HD., 11.3.1993T, E:1992/3285, 
K:1993/1196(Kazancı İçtihat). 
846 Tandoğan,C.2,S.115, Aral/Ayrancı,s.345, Dayınlarlı,s.114,Olgaç,s.24. 
847 Bruce/Garrard,s.107. 
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yine son olarak iş sahibince temini taahhüt edilen malzemelerin zamanında temin 

edilememesi halinde yüklenici bunları klas kuruluşu gereklerine de uyarak kendi temin 

edebilir(md.5.3). Bu halde de süre yükleniciye atfedilemeyecek bir nedenle uzamış olur. 

Yani iş sahibinin riziko alanında meydan gelen bir gecikme sözkonusu olur. Eğer iş 

sahibi değişiklik yapılmasını istemiş ve yüklenici kabul etmiş ise, meydana gelebilecek 

bir uzamaya iş sahibi sonradan itiraz edemez848. Gecikmenin iş sahibine yüklenebilecek 

durumda olması ve onun riziko alanında olması, yüklenicinin işin uzman tarafı olması 

nedeniyle ihbar etmiş olmasına bağlıdır849. Bu haller varsa yüklenicinin gecikmesini 

haklı gösteren sebepler olduğu kabul edilir850.  

 

            Ancak dönme sebeplerinin yüklenicinin sözleşmeye aykırı tutumlarıyla 

uygun nedensellik bağı içinde olması gerekir851. Yani bütünüyle yüklenicinin iradesi 

dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen durumlarla işe başlanılamaması hallerinde işin 

vadeye yetişmeyeceği anlaşılsa da iş sahibi sözleşmeden dönemez852. Bu hallerde 

yüklenicinin ek süre isteyebileceği kabul edilmektedir853. Bu durum yukarıda ifade 

ettiğimiz gibi tüm gemi inşa sözleşmelerinde önceden düşünülerek force majeure klozu 

olarak yer alır ve teslim süresini otomatik olarak uzatır ve bu hallerde iş sahibi 

sözleşmeden dönemez. Yüklenicinin edimi sözleşme kurulduktan sonra objektif olarak 

imkansızlaşırsa854 TBK md. 473/1’e dayanılamayacağı gibi, yüklenicinin TBK md.97 

ve 98 gereği defi hakları oldukça gecikmesi de söz konusu olmaz855. Tersine olarak 

yüklenici  md. 98’deki anlatılan durumda ise, o halde iş sahibi md.473/1 şartları 

gerçekleşmese de md. 98’e dayanabilir. 

                                                 
848 Clarke,s.78, Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.137. 
849 Tandoğan,C.2,S.116. 
850 Aral/Ayrancı,s.345. 
851 Öz, İnşaat Sözleşmesi, s.129. 
852 Öz, İnşaat Sözleşmesi, s.129.Karşı Gauch, 3. Bası, Nr 484(aktaran Tandoğan,C.2,s.116,Dpn.124c), Öz’le aynı 
görüşte bkz. Gautschi, Art 366,Nr.4, Guhl-Merz-Kummer,7.Bası,s.453(aktaran Tandoğan,C.2,s.117,Dpn.124d). 
853 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.131. 
854 ‘Arsaya inşaat ruhsatının verilmeyeceğinin taraflarca bilindiği ve verilmeyerek yetkili mercilerce inşaatın 
mühürlendiği durumlarda, eser sözleşmesindeki inşaat süresi kamu düzeni ile bağdaşmadığından geçersizdir. Daha 
sonra imar yasağı kaldırılsa da, durdurulan inşaata, ek projeyle devam imkanı da yoksa, oluşan bu objektif 
imkansızlıklardan dolayı; arsa sahibinin kira mahrumiyeti talep hakkı olmadığı gibi, akdi ilişkiye, yüklenicinin 
temerrüdü sebebiyle değil, imkansızlık nedeniyle son verilmelidir’,bkz.Y.15.HD.,15.2.1994T, E:1993/2577, 
K:1994/797(Kazancı İçtihat). 
855 Tandoğan,C.2,s.115, Aral/Ayrancı,s.345. 
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           Yukarıdaki tüm şartlar sağlandığında, iş sahibi erken dönme hakkını 

nasıl kullanmalıdır sorusunu, maalesef md 473/1 cevaplamamıştır. Bu durumda bir 

kanun boşluğu olduğu ve bunun borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümlere 

başvurularak doldurulacağı öğretide kabul edilmektedir856. O halde TBK md. 473/1’e 

göre şartları gerçekleşmiş ise iş sahibi borçlunun temerrüdüne ilişkin genel hükümlere 

göre(md.123) yükleniciye ihtar çekmeli ve süre tanımalıdır857. Sürenin uygun olup 

olmadığı, işin niteliğine göre çalışma temposu, işçi araç-gereç sayısının beklenebilecek 

normal oranda arttırılmasında bu sürenin işin vaktinde bitirilmesine imkan verip 

vermeyeceği değerlendirilerek belirlenmelidir858. Verilen sürede yüklenici işe başlamaz 

veya aynı yavaş tempoda işi yapmaya devam ediyor ise, iş sahibi sözleşmeden 

dönebilir. Öğretide hakim olan fikre göre859 iş sahibi sadece sözleşmeden dönme değil, 

ayrıca md.125/1 ve 2’de yer alan diğer haklarını da kullanabilir. Yine öğretide kabul 

edildiği üzere taşınır eser teslimi sözleşmelerinde, erken dönme söz konusu olamaz. 

Zira teslim iş görmenin önüne geçer ve tarafların iradelerinin feshi engelleyici olduğu 

kabul edilir, ve ancak iş sahibi vadeyi bekleyip sözleşmeyi feshedebilir860. İşi yarıda 

bırakıp giden ve süreye rağmen işe dönmeyen yükleniciye karşı yine öğretide861 md. 

473/2 ve md. 113/1’e başvurulabileceği kabul edilmektedir. İş sahibi TBK md. 124’deki 

durumlarda süre vermek zorunda değildir. 

 

               İş sahibi TBK. md. 473/1’e göre erken dönme hakkını kullanması 

halinde, klasik dönme prensibi kabul edilirse862, geriye etkili olarak sözleşme hiç 

kurulmamış gibi taraflar verdiklerini sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri 

verirken ve henüz ifa etmediklerinden ise kurtulurken, yeni dönme prensibi863 kabul 

                                                 
856 Gauch,3.bası,Nr.482,Gautschi,Art.366,Nr.4,a(aktaran,Tandoğan,C.2,s.118,dpn.125b), Tandoğan,C.2,s118, Becker, 
s.608,Aral/Ayrancı,s.345,Kurt,s.67, Dayınlarlı,s.117,Kaplan,s.6,Seliçi,s.80. 
857 Yavuz/Acar/Özen,s.988. 
858 Tandoğan,C.2,s.118. 
859Tandoğan,C.2,s.119,Becker,s.608,Aral/Ayrancı,s.346,Yavuz/Acar/Özen,s.989, Kurt,s.67, Dayınlarlı,s.120, Olgaç, 
s.25, Seliçi,s.80,Tunçomağ,s.1009,Karşı,Öz,İnşaatSözleşmesi, s.128,Öz,s.49, Gautschi’ye göre yüklenici işe hiç 
başlamamış ise, ifayı kesin olarak reddetmektedir  ve iş sahibi bu halde TBK md.125’deki 3 seçimlik haktan birini 
kullanabilirse de, işe başlamış ve gecikmiş ise ihtara rağmen süresinde yerine getirmemiş ise md. 473/1’e 
başvurabilirken, md.125’deki diğer yollara dayanamamalıdır,Gautschi,Art.366,Nr.2,a (aktaran Tandoğan, C.2, s.119) 
860 Tandoğan,C.2,s.120,Dayınlarlı,s.122. 
861 Tandoğan,C.2,s.119,Yavuz/Acar/Özen,s.989,Dayınlarlı,s.121,Kaplan,s.7,Karşı,Öz,s.51. 
862 Tandoğan,C.2,s.121,Dayınlarlı,s.119. 
863 Rona Serozan, Sözlemeden Dönme,Gözden Geçirilmiş 2. Bası, İstanbul 2007,s.503. 
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edilirse, sözleşme hiç yapılmamış gibi ortadan kalkmaz, dönme beyanı yükleniciye 

varması ile sözleşme ilişkisi içeriği değişmiş olarak devam eder, taraflar daha önce 

verdiklerini sebepsiz zenginleşme kurallarına göre değil, sözleşmeye göre verirler. 

Tandoğan’a göre864 md.473/1 de belirtilen ister klasik ister yeni dönme olsun, her şart 

altında dönme geriye etkilidir. Oysa Aral/Ayrancı’ya865 göre daha önce icrasına 

başlanan işlerde sözleşme ileriye etkili olarak sona erdirilebilmelidir. 

 

 

            F.İŞ DEĞİŞİKLİĞİ VE EK İŞ TALEBİNE KATLANMA BORCU  

 

            1.Modifikasyonlar 

 

            Gemi inşa sözleşmelerinde inşa süreci içerisinde sözleşme ve 

spesifikasyonlar çoğunlukla iş sahibinin talebi ile olmakla birlikte, bazen klas kuruluşu 

veya düzenleyici kuruluşların kural değişiklikleri nedeni ile değişime 

uğrayabilmektedir866. Hatta aşağıda göreceğimiz gibi yüklenici de bu değişikliğe neden 

olabilir. Gemi inşa sözleşmelerinde iş değişiklikleri modifikasyonlar klozu ile bütün 

standart formlarda yer almaktadır. Her ne kadar burada adı geçen modifikasyon867 

kelimesi sözlük anlamı ile değişiklik anlamına gelse de, bu klozlarda açıkça iş 

değişikliği ve ek iş düzenlenmektedir. Ek iş ve iş değişikliği tarafların sözleşmeden 

                                                 
864 Tandoğan,C.2,s.121,Aynı görüşte Öz,s.47,Tandoğan,Görüşler,s.49; Tandoğan bu makalesinde İsmet Sungurbey’in 
karşı görüşte olduğunu ifade etse de, Sungurbey yazdığı karşı makalesinde ‘İşin az kısmının bittiği ve kalan sürede 
bitirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, EBK md.358/1’e göre iş sahibinin erken dönme hakkının EBK.md.360/2 ve 
3’e örneksenerek sınırlanıp kullanılmaması, böylece yükleniciye yapıtın bitirildiği bölümle orantılı bir ücret ödenmesi 
için haklı bir neden bulunmadığını, buna karşılık yüklenicinin teslim gününde yapıyı bitirememesi ve temerrüde 
düşmesi halinde yapının arsadan sökülüp kaldırılmasının aşırı zarar verecek olması özellikle yapının büyük 
bölümünün bitirildiği hallerde EBK. md.360/2 ve 3 örneksenerek sınırlanıp kullanılamayacağını, böylelikle 
yükleniciye kısmen yapının bitirildiği bölümle orantılı bir ücret ödenmesi gerektiğini ileri sürdüğünü 
belirtmektedir.,bkz, İsmet Sungurbey, Medeni Hukuk Sorunları C.5,İstanbul 1984,s.524. Haliyle TBK md. 473/1 
halinde ileri etkili sona erme olmadığını Sungurbey’de ifade etmektedir. 
865 Aral/Ayrancı,s.346. 
866 Curtis,s.82 
867 Modification:Bir şeylerin değişmesi, değişiklik;bkz.Black’s Law Dictionary,s.1095. 
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doğan karşılıklı edimlerinin genişlemesi ve değiştirilmesi şeklinde gerçekleşir868. İş 

değişikliği bazı işlerin yapılmasından vazgeçilmesi, ya da sözleşmede yazan işin 

kararlaştırılan şekilden farklı şekilde yapılmasıdır869. Sözleşmede kararlaştırılmadığı 

hallerde yapılan işler ek işdir870. Yüklenicinin ediminin işin niteliği gereği tam olarak 

belirlenemediği bir sözleşmede, bir edim sözleşme yorumlandığında işin kapsamına 

dahildir denilemiyorsa, o iş ek iş sayılabilir871. 

 

 

            Gemi inşa sözleşmelerinde ek iş ve iş değişikliği ile ilgili olarak 

modifikasyonlar üç çeşittir. Bunlar iş sahibinin talep ettiği modifikasyonlar, klas 

kuruluşları ve düzenleyici kuruluşlarca yapılan kural değişikliği sonucu gereken 

modifikasyonlar ve son olarak yüklenici tarafından gerçekleştirilen modifikasyonlar ve 

malzeme ikamesi şeklindedir872. İlk iki halde yüklenicinin ek iş ve iş değişikliği talebine 

katlanma borcu varken, son halde bu yüklenicinin hakkı olarak yer almaktadır. 

Belirtelim ki modifikasyonların uygulanması sözleşme hukukuna tabidir873. Bu açıdan 

eğer gemi inşa sözleşmesinin hukuku olarak Türk Hukuku seçilmiş ise iş değişikliği ve 

ek iş ile ilgili modifikasyon klozunun uygulanması Türk Hukuku’na göre olacaktır. 

Türk Hukuku’na göre ise karşılıklı edimlerin genişlemesi ve değişmesine ilişkin ne 

TBK’nın eser sözleşmesine ilişkin hükümlerinde ne de TBK’nın genel kısmında bir 

düzenleme yer almamaktadır874. Bu nedenle öncelikle gemi inşa sözleşmesi hükümleri 

uygulanacak ve hüküm bulunmayan hallerde gerek eser sözleşmesinin ilgili 

hükümlerine ve gerekse de TBK’nın diğer genel ve özel hükümlerine bakılarak sorun 

çözülmeye çalışılacaktır. 

 

                                                 
868 Emre Gökyayla,Eser Sözleşmesinde Ek iş ve İş değişikliği,İstanbul 2009,s.28-29(İş Değişikliği),Gümüş,C.2, 
Yeni,s.30. 
869İbrahim Kaplan,İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu ve Yerine Getirilmemesinin 
Sonuçları,s.143-144(Seminer). 
870 Gökyayla,s.69. 
871 Gümüş,C.2,Yeni,s.30. 
872 Clarke,s.25. 
873 Clarke,s.25. 
874 Gökyayla,İş Değişikliği,s.29,Kaplan,Seminer,s.144. 
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            2.İş Sahibince Talep Edilen Ek İş ve İş Değişikliği 

 

            Ek iş ve iş değişikliği genel olarak ya kanundan, ya tarafların anlaşması 

veya mevcut anlaşmada sahip olunan yetkiye dayanarak veya tarafların farazi 

iradelerine göre gerçekleşmektedir875. Gemi inşa sözleşmelerinde ise bu çoğunlukla ya 

tarafların anlaşması veya zaten anlaşmada mevcut olan talep hakkına göre olmaktadır. 

Bu konuyla ilgili sözleşme öncesi müzakere safhası önemlidir. Nitekim iş sahibi ek iş 

ve iş değişikliğini talep hakkını sözleşmenin uygulanması safhasında elinde tutmak 

isterken, yüklenici de kendi inşaat programının ek iş ve iş değişikliği nedeni ile büyük 

ölçüde ve son dakika olarak değişikliğe uğramasını istemez876. Bir kere sözleşme 

konusu işin modifikasyon talebi ile ek iş ve iş değişikliği dolayısıyla artması veya 

azalması, hem sözleşme bedelini, hem teslim süresini doğrudan etkiler. Bu nedenle 

tarafların sadece ek iş ve iş değişikliği hakkında değil, aynı zamanda bunlar nedeni ile 

değişime uğrayabilecek olan sözleşme bedeli ve teslim süresi ve diğer etkilenmesi 

mümkün sözleşme hükümlerinin değişmesi konusunda da uzlaşması gerekmektedir877. 

Özellikle sözleşme bedeli iş kapsamında yapılması istenen değişikliğe göre değişecektir 

ve ister sözleşmede götürü ücret veya isterse yaklaşık ücret kararlaştırılmış olsun, 

kararlaştırılmış olan ücret modifikasyonlar nedeni ile değişebilir878. 

 

              İş sahibi ek iş veya iş değişikliği isteğini yukarıda ifade ettiğimiz gibi 

mevcut sözleşmedeki bir hakkına veya yüklenici ile anlaşmasına dayanarak 

gerçekleştirir. Gemi inşa sözleşmelerinde modifikasyonlar ile ilgili klozlarda, iş 

sahibine tek taraflı değişiklik talep etme hakkından ziyade, yüklenici ile anlaşma yolu 

görünmektedir. Oysa tek taraflı değişiklik talep hakkının verildiği hallerde, bir 

uzlaşmaya gerek olmadan ek iş veya iş değişikliği, iş sahibinin yükleniciye yöneltilmiş 

ve ulaşması gereken bozucu yenilik doğuran bir hak niteliğindeki talep hakkı ile 

                                                 
875 Gökyayla,İş Değişikliği,s.42,Kaplan,Seminer,s.144. 
876 Curtis,s.82,Bruce/Garrard,s.107. 
877 Bruce/Garrard,s.107 
878 Gökyayla,İş Değişikliği,s.30. 
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gerçekleştirebilmektedir879. Tabiki bu hak sınırsız olmayıp, TBK md.26 ve TMK 

md.23’e göre değişiklik yapma hakkı sınırlıdır880. Belirtmek gerekir ki TBK’nın eser 

sözleşmesine ilişkin md. 471 vd. maddelerinde genel olarak iş sahibine tek taraflı iş 

değişikliği talep hakkı verilmemiştir881. Tüm bu açıklamaları birlikte ele aldığımızda iş 

sahibine tek taraflı iş değişikliği talep hakkı kanunda verilmediğine göre, sözleşmeye 

bakılmalı ve sözleşmede de böyle bir hak verilmemiş ise, mutlaka yüklenici ve iş sahibi 

arasında uzlaşma aranmalıdır. Eğer sözleşmede böyle bir hakkı var ise iş sahibi, ancak 

TBK md. 26 ve TMK md. 23’ün belirlediği sınırlar içinde bu hakkını kullanabilir. 

Belirtilmelidir ki, ek iş veya iş değişikliği talep eden iş sahibi muhtemel olumsuz 

sonuçlarına kendi katlanmakla yükümlü olup882, özellikle tek taraflı değişiklik hakkı 

olan hallerde geminin inşası ve dolayısıyla teslimi uzadığı için  tazminat hakkını 

kaybedebilir883. 

 

              Gemi inşa sözleşmelerinde de genel olarak ek iş ve iş değişikliği 

ancak tarafların anlaşması ile olur.  Ancak bunu düzenleyen standart formlar arasında 

temel farklılıklar bulunmaktadır. Standart formlarda özellikle SAJ formunu 

incelediğimizde sanki iş sahibine tek taraflı değişiklik talep hakkı verilmiş gibi 

durmakla birlikte, aslında yüklenicinin bu talebi uygulama zorunluluğundan ziyade, 

değişiklik talep hakkı şarta bağlanmıştır884. Diğer bir ifade ile yüklenici iş sahibinin 

değişiklik talebini, reddetme hakkı vardır, ancak bu sözleşme ile sınırlanmıştır. Şöyle 

ki; SAJ. md. 5.1.’e göre iş sahibi ve yüklenicinin yazılı anlaşması ile değişiklik 

yapılabilirse de, yüklenicinin görüşüne göre, bu değişiklik talebi, yüklenicinin diğer 

yükümlülükleri ile bağlantılı olarak iş planını büyük ölçüde etkilememesi 

gerekmektedir. Hatta bu şarta ek olarak ayrıca tarafların değişiklik gereği, sözleşme 

bedeli, teslim tarihi ve diğer bağlı klozlarda da değişiklik konusunda anlaşması gerekir. 

Diğer bir ifadeyle yüklenicinin kendi yargısına göre iş sahibince istenen değişiklik, iş 

planını büyük ölçüde etkilemiyor olsa bile, yine de tarafların muhtemel sözleşme bedeli, 

                                                 
879 Kaplan,Seminer,s.144. 
880 Gökyayla,İş Değişikliği,s.55,Kaplan,Seminer,s.145. 
881 Kaplan,Seminer,s.144. 
882 Gökyayla,İş Değişikliği,s.57. 
883 Bruce/Garrard,s.109 
884 Curtis,s.82. 
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teslim tarihi vb. değişiklikler üzerinde de mutabakata varması gereklidir. AWES md.3.a 

ve Norveç Form md. 6.1’de aynı şekilde düzenlenmişken, sadece Norveç formda 

‘yüklenicinin görüşüne’ göre kısmı kaldırılmıştır. CMAC md.12.1’de SAJ ile benzerdir. 

Ancak SAJ’dan farklı olarak yüklenicinin ancak ‘makul’ şekilde, değişiklik talebinin 

etkisini kendi iş planında değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak ifade etmek 

gerekir ki, sözleşmelerde yüklenicinin makul davranması gerektiği belirtilse de, iş 

sahibinin talep ettiği değişiklik az veya gerçekte işi bile azalttığı haller hariç olmak 

üzere, yüklenici tersanenin çalışmasını ciddi etkileyebilecek her değişikliği yine de 

reddebilir885.  

 

               Diğer formlardan farklı olarak MARAD formda ve NewBuildCon’da 

belli hallerde iş sahibinin tek taraflı değişiklik talep hakkı vardır. Şöyle ki, MARAD 

form md.3.b’ye göre değişiklikler önemli-önemsiz ayrımına tabi tutulur. Md. 3.b’ye 

göre önemli sayılan değişiklik taleplerini yüklenici md. 3.c’ye göre yerine getirmekle 

yükümlü olup, yüklenici de otomatik olarak makul ve adil  bir ücret artışı ve teslim 

tarihi değişikliği elde eder. NewBuildCon md.24’de yüklenicinin düşüncesine göre 

değil, yüklenicinin ‘makul’ düşüncesine göre iş değişikliği talebinin onun iş planını 

büyük ölçüde etkilese bile 24.e’ye göre istenen değişikliği yüklenici yerine getirmek 

zorundadır886. Yine NewBuildCon’a göre yüklenicinin makul düşüncesi gereği iş planı 

büyük ölçüde etkilenmez ise, değişiklik talebi üzerine, bunun sözleşme bedeli, teslim 

süresi, kapasite, hız vb. değişikliklerine ilişkin yüklenici bir teklif hazırlar ve iş sahibine 

sunar. İş sahibi yüklenicinin bu teklifini kabul etmiyor veya makul bulmuyor ise, 

uyuşmazlık md. 42 gereği çözülür(md.24.e).İş sahibi eğer MARAD ve NewBuildCon 

gibi formlarda olduğu gibi gemi inşa sözleşmesine göre tek taraflı değişiklik talep hakkı 

olduğu hallerde, bu hakkını mümkün olan ölçüde erken bir tarihte yapmalıdır887. 

Sözleşmelerde MARAD form kadar açık bir hüküm varsa ona bakılır yoksa ihtilaf 

durumunda o klozun yorumlanması gerekebilir888. Değişiklik talep etme yetkisi, iş 

                                                 
885 Curtis,s.82. 
886Krut,s.2.vii, (www.cdg.co.uk/files/news/Bimco%20NewBuildCon%20Form%20Form%20KHK.pdf) erişim tarihi 
05.04.2012.Ama bu talimatın doğuracağı sonuçların tespiti md.42 gereği hakem kararı ile çözülür. 
887 Gökyayla,İş Değişikliği,s.111. 
888 Kaplan,Seminer,s.145. 
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sahibi tarafından kendi mühendisine de verilebilir889. Veya bunun yanında mühendise 

bu hak verilse de son onay makamı yine iş sahibinin kendisi de kalabilir890. Haliyle 

değişiklik anlaşması bu son halde ancak iş sahibince onay verilmesi halinde 

gerçekleşebilir. Hatta standart formlara göre değişiklik anlaşmaları her iki tarafında 

temsilcileri vasıtasıyla da gerçekleşebilir(SAJ md.4.1,Norveç md.6.1). 

 

          3.Klas Kuruluşu ve Düzenleyici Kamu Otoriteleri Kurallarında 

Gereken   Değişiklikler 

 

          Her ne kadar gemi inşa sözleşmeleri gereğince, geminin hem klas 

kuruluşu ve hem de düzenleyici otorite kurallarına uyum sağlaması görevi yükleniciye 

ait olsa da, eğer bu kurallar geminin inşa edildiği aşamada değişir ve eğer değişen bu 

kurallar çoktan yapılmış olan gemi kısımlarını etkiliyor ve değişikliklere uymakta çok 

masraf gerektiyor ise, böyle bir riskin gemi plan ve projesi henüz yapılırken tahmin 

edilmesinin de zor olduğu düşünüldüğünde, problemin önemi de ortaya çıkmaktadır891. 

İş sahibi açısından geminin gerçek değerini kazanabilmesi için teslim aldığı sırada 

yürürlükte bulunan tüm kurallara uygun olması gerekmektedir892. Gerçekte örneğin klas 

kuruluşu kuralları yürürlükteki hukuk değildir ve yüklenici uymak zorunda değilmiş 

gibi görünebilir ve fakat pratikte sözleşmenin kendisi geminin belli bir klasta 

yapılmasını şart koşar893. Bu nedenle klas kuruluş kurallarına uymak, geminin inşa 

edildiği yer kurallarına uymakla aynı anlamdadır. Diğer yandan geminin sefer rotasına 

göre çeşitli düzenleyici kamu veya özel-özerk kuruluş kurallarına da uyumu gereklidir. 

Örneğin Süveyş veya Panama Kanalı otoriteleri gibi.  

 

                                                 
889 Gökyayla,İş Değişikliği,s.115,Kaplan,Seminer,s.145. 
890 Kaplan,Seminer,s.145. 
891 Curtis,s.84. 
892 Bruce/Garrard,s.108. 
893 Clarke,s.28. 
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        Yüklenicilerin daha işin başında, teslim tarihinde yürürlükte olan tüm 

kurallara geminin uyacağını garanti etmesi zordur. Ancak sözleşmelerde genelde sanki 

iş sahibinin talep ettiği ek iş ve iş değişikliği varmış gibi klozlar belirlenmekte ve 

zorunlu değişiklik gerektiren haller ile tercihe bağlı değişiklik gerektiren haller 

birbirinden ayrılmaktadır894. Belirtmek gerekir ki, klas kuruluşu veya düzenleyici 

kuruluş kurallarında meydana gelen değişiklik gemi için uyulması zorunlu bir değişiklik 

ise, bu duruma yüklenicinin iş sahibince talep edilen bir değişiklikmiş gibi davranması 

mümkün olmayıp, bu halde iş sahibinin durumu yükleniciden daha kuvvetlidir ve 

yüklenicinin zorunlu değişikliği kabul etmemesi nadir rastlanabilecek bir durumdur895. 

Zira bu kurallara uymama geminin icrada veya özel olarak satılması halinde değerini 

oldukça düşürmekte, bu durumu aşmak için gemi inşa sözleşmelerinde yükleniciye tek 

taraflı değişikliği gerçekleştirme hakkı verilmekte, karşılığında yüklenici bir bedele hak 

kazanmaktadır896. Klas kurallarına uymayan gemi tamamlanmış ve sefere hazır olsa 

bile, aynı İmar Kanunu’na aykırılık nedeni ile oturma ruhsatı alınamadığı için elektrik 

ve suyu bağlanamayan evlere benzer şekilde olması gereken değerinin altında ancak 

değerlendirilebilmektedir. 

 

          Pekiyi hangi tarihe kadar olan zorunlu değişikliklere uymak gereklidir? 

Örneğin teslime kadar olan tüm değişikleri uygulamak gerekir mi? Pratikte teslim 

tarihine kadar tüm değişikliklerin uygulanması sözkonusu olmaz ve ayrıca mümkün de 

değildir. Bunun yerine sözleşmelerde ‘krıtik tarih(critical date)’ adı ile değişikliklere 

uyulması gerekli son bir takvim günü ilan edilir897. Bu durum AWES’de açıktır. AWES 

md. 3.c’ye göre md. 1.c’de yer alan tarihe kadar olan tüm klas kuruluşu ve düzenleyici 

kuruluş kurallarındaki değişikliklere uyulması gerektiği ifade edilmiştir. Oysa SAJ 

form’a göre kritik tarih sözleşme tarihidir898. Haliyle SAJ formda aslında kritik tarih 

belirlenmemektedir. Aynı durum Norveç form, NewBuildCon ve CMAC formda da 

vardır. Bu nedenle aslında en uygun çözüm AWES formda olduğu gibidir. Nitekim 

                                                 
894 Curtis,s.84. 
895 Bruce/Garrard,s.108, Curtis,s.84. 
896 Curtis,s.84. 
897 Clarke,s.28. 
898 Clarke,s.28. 
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gemilerin uzun inşa aşamaları düşünüldüğünde, özellikle henüz inşa edilmemiş alanlar 

ile ilgili sözleşme tarihinden sonra gereken zorunlu değişikliklerde krıtik tarih 

belirlenmesi özellikle iş sahibi lehine bir durum olmakla birlikte, çıkabilecek 

uyuşmazlıkları önlemek adına yüklenici açısından da yararlı olacaktır. 

 

           SAJ formda zorunlu değişiklikler ile ilgili md.5.2.a. kuralının uygun bir 

kural olmadığı göze çarpmaktadır. Zira maddeye göre zorunlu değişiklerde bile, 

yüklenici, eğer alıcı sözleşme bedeli, teslim süresi ve diğer bağlantılı hükümlerde 

değişikliği kabul etmez ise değişikliğin yerine getirilmesini zorunlu tutmamaktadır. Bu 

haliyle aslında zorunlu olan değişiklik ile zorunlu olmayan değişiklikler açısından tek 

farklılık, zorunlu değişikliklerde taraflara, durumu ilk öğrenenin diğer tarafa bildirme 

görevi vermesidir. Zira görev diyoruz, hukuki anlamda taraflara borç yüklemeyen ve 

bildirimde bulunmamanın sonuçları klozda yer almamaktadır.Oysa AWES form 

md.3.c’ye göre yüklenici zorunlu değişiklikler sonucu meydana gelecek sözleşme 

bedeli,teslim tarihi, hız yük kapasiteleri ve diğer bağlantılı hükümlerdeki değişiklikleri 

ilan edip, zorunlu değişiklikleri uygulamalıdır. Norveç form AWES’e göre daha uygun 

sözcükler ile, zorunlu değişikliklerde, yüklenicinin değişiklikleri uygulamak ile sorumlu 

olduğuna ve tarafların bunun sonuçları konusunda anlaşmaya çabalayacaklarına 

anlaşamaz iseler md. 19 gereği tahkim ile sorunu çözeceklerini ifade etmektedir. Norveç 

form ile benzer bir hüküm NewBuildCon md. 26.b’de yer almaktadır. CMAC 

formda(md.12.2.2) SAJ’a benzemekle birlikte, zorunlu değişiklik halinde yüklenici 

dilerse anlaşma olmasa da değişiklik doğrultusunda gemiyi inşa edebilir, bu halde sorun 

tahkim ile çözülür.  

 

           Sonuç olarak SAJ ve CMAC formların zorunlu değişikler hakkında 

gerçekçi çözüm yolları bulunmamakta olup, pratikte sadece yüklenici lehinedir Aslında 

her iki formdaki ilgili kloz zorunlu değişikliklerde yüklenici lehine gözükse de, günün 

sonunda, gemi inşa edilip tamamlanınca yürürlükteki kurallara uymuyor ise geminin 

kanun dışı olması veya seferlere gerekli kurallara uymadığı için çıkamaması halinde 
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risk kimin boynundadır? Fikrimizce bu risk yüklenicinin geniş özen borcu içinde olduğu 

için ancak bu sorumluluktan kurtulması belki ancak belki sözleşme imza tarihinden 

sonra makul bir zaman için belirlenen kritik tarihten sonra ortaya çıkan kurallarda 

uymamanın cezası yükleniciye ait olmaz899.  

 

           4.Yüklenici Tarafından Talep Edilen İş Değişiklikleri ve Ek İşler ile 

Malzeme İkamesi 

 

           Kural olarak yüklenicinin tek başına sözleşme ile üstlendiği işte 

herhangi bir değişiklik yapma hakkı mevcut olmayıp, aksi halde bundan kendi sorumlu 

olur900. Gemi inşa sözleşmelerinde de yüklenici tersanenin kendi başına tek taraflı 

değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır. Zaten gemi inşa sözleşmelerinde yukarıda 

görüldüğü gibi değişiklik talebi çoğunlukla iş sahibinden gelmektedir. Yalnız bazen, 

değişiklik talebi yükleniciden gelir ki, buda çoğunlukla tersanenin masraflarını azaltmak 

amacıyla spesifikasyon veya planlarda değişiklik gerekmesinden kaynaklanır901. 

 

          Gemi inşa sözleşmelerinde yüklenicinin iki durumda değişiklikler 

yapabileceği yazmaktadır902. Bunlardan ilki SAJ form md. 5.1.’e göre yüklenici alıcının 

onayını almak şartıyla, gelişen üretim teknikleri veya ‘diğer nedenlerle’ 

spesifikasyonlarda değişiklik yapabilmesidir. Burada ‘diğer nedenler’ olarak plan ve 

çizimlerdeki teknik hataların ve eksiklerin düzeltilmesi anlaşılmalıdır903. Bu gibi 

durumlarda iş sahibinin açık bir red veya kabul yönünde takdir yetkisi bulunmaktadır904. 

Açıkça iş sahibinin böyle bir takdir hakkı olsa da,onun yararına olan bir değişiklik 

talebinin reddi halinde sonuçlarına onun katlanacağı açıktır. Örneğin her ne kadar gemi 

                                                 
899 Aynı yönde Clarke,s.29. 
900 Kaplan,Seminer,s.143. 
901 Kenneth W.Fisher,Fundamentals of Shipbuilding Contracts,s.21, 
www.fishermaritime.com/publications/publications.html  (erişilme tarihi 19.04.2013). 
902 Curtis,s.84. 
903 Bruce/Garrard,s.108, Curtis,s.85. 
904 Bruce/Garrard,s.108. 
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dizayn edilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olup, dizayn kusurlarından kendisi 

sorumlu olacak ise de, plan ve çizimlerde buna ilişkin kendi hatasıni fark edip, 

değişiklik talep eden yükleniciyi sebepsiz yere reddetmek, yüklenicinin o dizayn 

kusurundan sorumsuzluğunu ortaya çıkarabilir. Yine de her somut olaya göre inceleme 

yapılması yararlı olur. Norveç form md.6.1 ve NewBuildCon md.25’e göre de iş 

sahibinin red hakkı sınırlanarak, gerekçesiz olamayacağı gibi, geciktirilemeyeceği de 

belirtilmektedir. Tabiki SAJ forma göre de iş sahibinin gerekçesiz reddi, yükleniciye 

md.8.1’e göre force majeure klozuna başvurma hakkı verebileceği de 

unutulmamalıdır905. 

 

          Diğer yandan daha önemli olarak, yükleniciye değişiklik talep hakkı 

veren ikinci durum ise, yüklenicinin teslim tarihini sağlamak üzere anlaşılan malzeme 

yerine başkasının ikamesi hakkıdır906. SAJ md. 5.3’e göre spesifikasyon veya 

sözleşmede istenen, ancak inşa süresince zamanında temin edilemeyen veya arzı çok 

azalmış olan malzemeler, iş sahibinin yazılı onayı ile, sınıf kuruluşu ve diğer kural ve 

düzenlemelere de uymak şartıyla yüklenici tarafından ikame edilerek temin 

edilebilmekte ve böyle bir ikame durumu ise ek iş ve iş değişikliğini düzenleyen 

md.5.1’e göre modifikasyon olarak kabul edilmektedir. Böyle bir duruma özellikle 

spesifikasyonlarda belirtilen bir malın belli üreticiden alınması halinde, zamanında bu 

üreticiden teslim alınamayacağı belli olan hallerde rastlanabilir907. Fikrimizce, her 

nekadar SAJ formda yazmasa da, hatta aksine modifikasyon maddesine atıf yaparak 

bedelin artabileceği sözkonusu olsa da, Norveç Form md.6.3 ve NewBuildCon md.25’e 

göre  bu şekilde yerine ikame edilen malzeme dolayısıyla yüklenici ek ücret isteyemez 

ve tasarruf olması halinde ise bundan iş sahibi faydalanır.  

 

 

                                                 
905 Curtis,s.85,Bruce/Garrard,s.108. 
906 Curtis,s.84. 
907 Curtis,s.85. 
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             5. Ek İş ve İş Değişikliği Sonucu Sözleşme Ücreti ve Teslim 

Tarihinde Meydana Gelebilecek Değişikler ve Uyuşmazlıkların Çözümü Yolları 

 

             İnşaat sözleşmelerinde ister götürü ücretle908 anlaşılmış olsun isterse 

yaklaşık ücretle, iş değişikliği ve ek işin gerçekleşmesi halinde, işin kapsamındaki 

değişikliğe paralel olarak ücret miktarı da değişebilir909. Taraflar değişiklik sonucu ek 

ücret konusunda sözleşmeye hüküm koymuş iseler veya sonradan ek iş ve iş değişikliği 

konusunda anlaşırken ek ücret konusunda da anlaşmış iseler sorun yoktur. Taraflar 

sözleşmede veya daha sonradan ek iş için yaptıkları anlaşmada ek iş ve iş değişikliği 

için ücret hesaplamasını yapmamış ise ek ücret TBK md.481’e göre eserin, yani gemide 

yapılan ek işin ve iş değişikliğinin yapıldığı yer ve zamandaki değerine ve yüklenicinin 

giderine göre tespit edilir910. Diğer önerilen yol ise yapılan ek işin bütün işe oranının 

bulunarak, ek işin ücretinin hesaplanması yoludur911. Örneğin bir İngiliz Mahkeme912 

kararına göre ise, ek iş veya iş değişikliği nedeni ile yapılacak ek ödeme quantum 

meruit ilkesi gereği yapılan işin değerine göre belirlenmelidir. Diğer bir İngiliz 

Mahkeme913 kararına göre de, ek iş dolayısıyla verilmesi gereken ücret adil bir ticari 

orana göre karı ve yüklenilen masrafları içerir.  

 

             Yüklenici arada bir anlaşma olmaksızın ek iş yaparsa TBK md. 529’a 

göre vekaletsiz iş görme hükümlerine göre ek ücreti hesaplanmalıdır914.Bu halde 

                                                 
908 ‘Yapılacak eserin bedeli götürü olarak kararlaştırılmış ise yüklenici götürü bedelin artırılmasını talep edemez. 
Ancak sözleşme dışı işler yapılmış ise bu işlerin bedeli yapıldığı yerdeki ve tarihteki mahalli rayiclere göre tesbit 
edilir.’, bkz. Y. 15. HD, 29.3.1994 T., E:1993/4529,K:1994/1894(Kazancı İçtihat) 
909 Gökyayla,İş Değişikliği,s.30. 
910 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.61,Kaplan,Seminer,s.148, Gökyayla,İş Değişikliği,s.272-273,Erman,Arsa Payı,s.203. 
911 Gökyayla,İş Değişikliği,s.272; yazar eserinde bu yolu değil, TBK md.481 ile çözümü önermektedir,bkz;s.273, 
Yargıtayda yazar ile aynı görüştedir;bkz.; ‘Yanlar arasında imzalanan sözleşmelerde yapılacak imalâtın bedeli 
belirlenmiş olduğundan davacı alacağı sözleşmedeki bedel dikkate alınarak, sözleşmede bedeli bulunmayan imalât 
var ise BK'nın 366(TBK 481). maddesi doğrultusunda yapıldığı tarihteki mahalli rayiçlerden belirlenmelidir.’ Y. 15. 
HD., 1.6.2009 T., E:2008/3186,K:2009/3259(Kazancı İçtihat). 
912 Alexander Thorn v. The Mayor and Commonalty of London 1879 1 App. Cas. 120, kararda bkz.s.128. 
913 Costain Civil Engineering Limited,Tarmac Construction Limited v Zonen Dreding and Contracting Company 
Limited 1996 WL 1093166, kararda s.8 ve hesaplamada quantum meruit ilkesi uygulanır bkz. s.9. 
914 Gökyayla,İş Değişikliği,s.274,Kostakoğlu,s.982, Erman,Arsa Payı,s.203, Gümüş,C.2, Yeni,s.31, Yargıtay ’da aynı 
görüştedir; ‘Bedelin ödenmesinde uyuşmazlık bulunan işler hakkında, taraflar arasında bir sözleşme bulunmaması,  
işin bedelinin ödenmesine engel değildir. Bu durumda, TBK 529. Maddesindeki vekaletsiz tasarruf koşullarının 
varlığı halinde, iş sahibi yararına faydalı bulunan iş için, müteahhidin yaptığı zarurui bütün masrafları ile faizi ve 
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yüklenici faydalı ve zaruri masrafları talep edebilecektir915. Öz’e916 göre ise ayrım 

yapılmalıdır; eğer iş sahibinin arada anlaşma olmasa da ek iş veya iş değişikliğine zımni 

onayı var ise TBK md.481, zımni onay yok ancak iş sahibinin zaten bu ek işi başkasına 

yaptıracağı söylenebiliyor ise, vekaletsiz iş görme hükümleri, yok eğer söylenemiyor ise 

TBK md.77 vd. sebepsiz zenginleşme917 hükümlerine göre sadece yapılan kısımların 

malzeme ve işçilik maliyetini talep edebilir.  

             

               Pekiyi yüklenici ek ücrete ne zaman hak kazanmalıdır? SAJ’a 

md.2.3.d’ye göre ek ücret geminin teslim ve kabul anında ödenir918. Bu hüküm pratikte 

yüklenici üzerinde özellikle büyük ek iş ve iş değişikliklerinde ağır finansal yük 

oluşturabilir919. Daha uygun olan çözüm ise AWES’de yer almaktadır. AWES md. 

7.c’ye göre ek iş ve iş değişikliği nedeniyle ek ücret, ek iş anlaşmasının yapıldığı anda 

%50’si ve geminin teslimi anında %50’si olmak üzere ödenir. 

            Ek iş veya iş değişikliği nedeniyle, hem Yargıtay ve hem de öğretiye 

göre, kendisine isnad edilemeyen sebeple ek iş veya iş değişikliği yapan yüklenici, 

teslim borcunu ifa etmek üzere ek bir süreye hak kazanırken, tersi halinde teslim 

süresinin ertelenmesini isteyemez920. Dolayısıyla ek iş tek taraflı olarak iş sahibince 

veya anlaşma gereği yapılmış ise teslim süresi uzayabilir, yok buna yüklenici kendi 

sebep olmuş ise kusuru bile olmasa teslim süresi uzamaz. 

 

                                                                                                                                               
müteahhit karının ödenmesine karar verilmelidir.’ Y. 15. HD. 12.2.1987 T., E:1986/1841, 
K:1987/474(Kostakoğlu,s.982 ). 
915 Erman,Arsa Payı,s.203. 
916 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.62. 
917 Gerçek vekaletsiz iş görmenin şartlarının gerçekleşmediği hallerde iade,dayatılmış zenginleşmeye dayalı bir 
condictio talebi ile sınırlıdır,bkz. Gümüş,C.2, Yeni,s.31. 
918 Belirtelim ki sözleşmede hüküm yok ise ek ücret Türk Hukuku’na göre de TBK md. 479’a göre ancak teslim 
anında ödenebilir. ‘Sözleşmede açık bir hüküm olmadığı hallerde işin bedeli TBK 479 maddesine göre teslim 
zamanında ödenir.’ Y. 15. HD., 27.6.1989 T., E:1989/1744,K:1989/3054(Kostakoğlu,s.1057-1058). 
919 Curtis,s.83. 
920 Gökyayla,İş Değişikliği,s.324 ve 328,Kostakoğlu,s.314-315, Erman,Arsa Payı,s.204, ‘İş sahibinin isteği ile 
projede yapılan değişiklik işleminin gerektirdiği süre, müteahhide ek süre olarak verilmelidir; Bkz.;Y.15. HD., 
2.4.1992 T., E:1991/3103, K:1992/1729(Kostakoğlu,s.329),Ayrıca bkz. Y. 15. HD., 7.4.1989 
T.,E:1988/3316,K:1989/1827, Y. 15. HD., 17.10.1988 T., E:1988/1124,K:1988/3278, Y. 15. HD., 14.7.1988 
T.,E:1987/4537,K:1988/2691, Y. 15. HD. 12.2.1988 T., E:1988/95,K:1988/528(Kostakoğlu,s.336-338)Ayrıca bkz. Y. 
HGK. 19.12.1973 T., E:1972/109, K:1973/1211(Olgaç,s.87). 
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           Tarafların ek iş veya iş değişikliği konusunda sözleşmelerinde bir 

hüküm yer almıyor veya yer alıyor ancak, bunu tarafların anlaşmalarına bırakmış ise ve 

taraflar bu konuda anlaşamamış ise ne olacaktır? Bazı gemi inşa sözleşmelerinde bu 

konuda çözüm olarak tahkim yer almakla birlikte, sözleşmeler bu konuda suskun ise 

İngiliz Hukuku’na göre tarafları müzakere sonucu anlaşmaya zorlayabilecek bir hüküm 

İngiliz Hukuku’nda yer almamaktadır921. Bu nedenle de taraflara bu iş değişiklikleri ile 

ilgili uyuşmazlıkları çözüm konusunda teknik bir uzman atanması tavsiye 

edilmektedir922. Bu şekilde atanan uzmanlar bir hakemden farklı kabul edilmekte ve 

kararları kesin ve bağlayıcı olmaktadır923. Taraflar sorunun çözümü için teknik bir 

uzman atanmasına ve kararının kesin ve temyiz edilmez olduğunu da sözleşmeye 

eklemiş iseler, teknik uzman eğer kendisine verilen talimatlardan ciddi olarak 

uzaklaşmamış ve kötüniyetli değilse, vardığı sonuçda hata bile yapsa, tarafların 

uzmanın kararına bağlı kalacaklarını belirttikleri bir sözleşmeye dayanmaları halinde, 

uzmanın kararına karşı yargı yolu kapalı olduğu İngiliz Hukuku’nda ifade 

edilmektedir.924. Türk Hukuku’nda da tarafların ayrı bir yetki ve delil anlaşması 

yapmaları veya gemi inşa sözleşmesinde bunu kloz olarak koymaları ve teknik uzmanın 

vardığı sonucu önceden kabul etmelerine engel yoktur. 

 

          G. TESLİMDEN ÖNCE İŞ SAHİBİNİN İNŞA İŞİNİ İNCELEME 

VE DENETLEME HAKKINA KATLANMA BORCU 

 

          Yüklenicinin gemi inşa sözleşmesinden doğan asli yükümlülüğü gemiyi 

inşa edip tamamlamak iken, sözleşmelerde iş sahibine inşa aşamalarında yüklenicinin 

inşa edimini incelemek ve dentlemek hakkı verilmektedir925. Gemi inşa sözleşmelerinde 

                                                 
921 Curtis,s.85,Turner/Potenza,s.31, Yalnız eğer sözleşmede yükleniciye her şekilde iş sahibin iş değişikliğ talebini 
kabul etmek zorunda olduğu yazıyor, ancak taraflar yüklenici bunu yerine getirmiş olsa da ek ücret konusunda 
anlaşamıyor ve sözleşmelerinde de böyle bir uyuşmazlık sonucu ne yapılacağı yazmıyor ise,  Vosper Thornycroft Ltd. 
v. Ministry of Defence 1976 1 Llyod’s Rep. 58 kararında mahkeme, uyuşmazlığın çözümü için tahkime 
başvurulabileceğine karar vermiştir, karar için bkz, Curtis,s.86. 
922 Curtis,s.86,Turner/Potenza,s.31. 
923 Curtis,s.210. 
924 Bu konuda bkz.; Jones and Others v. Sherwood Computer Services Plc. 1992 1 W.L.R. 277, orada s.277 ve 288. 
925 Curtis,s.72,Bruce/Garrard,s.105. 
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işsahibine verilen inceleme ve denetleme hakkı 3 aşamalıdır. Bunlar sırası ile inşa işi 

başlamadan önce iş planı,iş çizimleri ve inşa programını inceleme ve onaylama hakkı, 

gemi inşa edilirken iş sahibi veya iş sahibinin yetkili temsilcisi aracılığıyla yüklenicinin 

edim fiilinin incelenmesi ve denetlenmesi ve son olarak da geminin tesliminden önce, 

geminin denizde teste tabi tutulmak suretiyle iş sahibi veya iş sahibinin temsilcisi 

tarafından geminin inceleme ve denetimi şeklindedir. Aslında gemi inşa standart 

formlarında genel olarak plan ve çizimlerin onaylanması ve iş sahibinin temsilcilerinin 

işin denetimi aynı madde de farklı fıkralarda düzenlenmiş iken, deniz 

denemesi(testi)testi ayrı bir fıkra ile düzenlenmiş olmasına rağmen, her 3 durumda iş 

sahibine yüklenicinin işini denetleme hakkı vermesi bakımından çalışmada aynı başlık 

altında farklı alt başlıklarla incelenmesi uygun görülmüştür. 

 

           1.İş Plan ve Çizimlerinin Onaylanması Suretiyle 

 

         Gemi inşa sözleşmelerinde, geminin inşa planı ve çizimleri yüklenici 

veya onun alt yüklenicisi olan bir gemi mimarı/mühendisi ve mimarlık/mühendislik 

ofisi tarafından hazırlanan geminin bütün dizaynını gösteren belgeler toplamıdır926. 

Gemi inşa sözleşmelerinde kamu ve askeri sözleşmeler hariç çoğunlukla plan ve 

çizimler yüklenici tarafından hazırlanmakla birlikte, aksine iş sahibince plan ve 

çizimlerin haırlanması da mümkündür. Yüklenicinin genel özen borcu içinde yer alan 

yüklenicinin iş sahibini aydınlatma yükümlülüğü gereği, plan ve çizimler eğer iş 

sahibince hazırlanmış ise, özen borcu bunu da içermektedir927. Bunun anlamı şudur, 

yüklenici iş sahibince hazırlanmış veya hazırlatılmış plan ve projeleri yapı tekniği 

kurallarına uygunluğunu kontrol etmek ve bir noksanlık görürse bunu iş sahibine derhal 

bildirmekle yükümlüdür928. İş sahibinin verdiği bu plan ve projeleri yüklenici işin 

                                                 
926 Kenneth W. Fisher, Responsibilities Pertaining to Drawing Approvals During Ship Construction and 
Modification,Marien Technology Society of Naval Architects and Marine Engineers, Vol. 28, No.6, November 
1991,s.1(Approvals), http://www.fishermaritime.com/publications/pdf/dwgapprove.pdf (erişilme tarihi 29.04.2013). 
927 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.76. 
928 Seliçi,s.105. 
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uzmanı olarak, kabul edilebilir proje veya plan mıdır diye incelemektedir929. Yüklenici 

kendisine verilen projenin uygulanabilirliği kontrol etmek ve varsa fen ve sanat 

kurallarına aykırılık bunu genel ihbar borcu içinde iş sahibine ihbar etmelidir, aksi 

taktirde sorumlu olur930. Ancak iş sahibince plan ve projeler işin uzmanı mimar ve 

mühendislere hazırlattırılmış veya iş sahibi bizzat işin uzmanı ise, yüklenicinin bu proje 

ve planların yapı tekniği açısından doğruluğunun kabul etmesi haklı görülebilir, onun 

sorumluluğu ancak kendi özen borcu kapsamında görülebilecek bir yanlışlığı saptaması 

durumu ile sınırlanmalıdır931. 

 

            Gemi inşa sözleşmelerinde ifade ettiğimiz gibi plan ve çizimler 

genellikle yüklenici tarafından üstlenilmektedir. Yüklenici henüz sözleşmenin imza 

aşamasında spesifikasyonlarda projenin ilk tanımını içerecek şekilde sınırlı amaçlı 

olmak üzere plan ve çizimleri gösterse de, bunlar işin detaylarını yansıtmadığından, 

sözleşmenin imzalanmasından sonra detaylı plan ve çizimleri hazırlanır ve onaylanması 

için iş sahibine, bir kısmını ise yine onaylanmak üzere klas kuruluşuna ve düzenleyici 

kuruluşa yüklenici tarafından gönderilir932. Sözleşmelerde bu plan ve projelerin 

gönderilmesinden veya iş sahibince tebellüğünden sonra belli bir süre de onaylanarak 

veya fikir içerecek şekilde yorumlu olarak bir kopyasının geri gönderilmesi aksi halde, 

yani süresi içerisinde geri gönderilmeyen plan ve çizimlerin onaylanmış sayılacağı 

kabul edilir(SAJ md. 4.1,MARAD md.14.c). SAJ, Norveç form ve NewBuildCon’da 

süre 14 gün,MARAD’da 20 gün, CMAC’da 21 gün, iken, AWES bunu tarafların 

takdirine bırakmıştır.  

 

            Bir çok gemi inşa projesinde taraflar ve klas kuruluşu sıkı bir işbirliği 

içinde faaliyet gösterse de, iş sahibinin plan ve çizimleri yükleniciye onaylayıp geri 

göndermesinde gecikmesi halinde, yüklenicinin işi zamanında tamamlamak konusunda 
                                                 
929 Becker,s.598(BGE26 663). 
930 Y. 15. HD., 18.9.1989 T., E:1989/636,K:1989/3659(Kostakoğlu,s.381), Y. 15. HD. , 5.3.1990 T., E: 1990/ 3351, 
K:1990/975(Turgut Uygur,Açıklamalı-İçtihatlı  İnşaat Hukuku Eser ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi,Ankara 
1993,s.178). 
931 Seliçi,s.106,Benzer görüşte bkz. Becker,s.599 ve Tandoğan,C.2,s.56. 
932 Curtis,s.73. 
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riske girmesi dolayısı ile bir çok gemi inşa sözleşmesinde yukarıda ifade edildiği gibi 

kesin süreler yer almaktadır933. Burada süre verilmesindeki hukuki amaç doğrultusunda, 

süresinde geri gönderilmeyen ve ek süre de934 alınmayan veya alınsa da o süre de geri 

gönderilmeyen plan ve çizimler hem onaylanmış, hem harcanan süre izin verilen 

gecikme sayılır(SAJ. Md.8.1 ve 8.3) ve hem de iş sahibinin gecikme dolayısı ile 

isteyebileceği tazminat imkansız hale gelebilir935. SAJ ve AWES forma göre verilen 

sürelerin hesabının iş günü mü yoksa tatil günleri de dahil olarak mı belirleneceği 

yazmaz iken, Norveç forma göre güne sadece iş günü dahilken, MARAD,NewBuildCon 

ve CMAC formlara göre tatil günleri de dahildir. Haliyle SAJ ve AWES formlarda TBK 

md.91-93 uygulanır. 

 

          SAJ md.4.1.a’ya göre iş sahibi, yüklenici tarafından gönderilen plan ve 

projeleri 14 gün içinde onaylayarak veya görüşlerini ekleyerek geri gönderir derken, 

sözkonusu formda iş sahibinin reddedip reddemeyeceği hallerden veya eklediği 

görüşlerin birer red anlamına gelmesi veya modifikasyon derecesinde olması halinde ne 

olacağından söz etmemiştir. Bu halde örneğin iş sahibi açıkça redderse veya eklediği 

görüşler red anlama geliyor ise ve taraflar bu konuda anlaşamaz iseler Curtis’e göre son 

halde artık gecikme olsa da sorun tahkim yoluyla çözülmelidir936. Oysa Türk 

Hukuku’nun uygulandığı hallerde sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sorunun 

tahkim ile çözülmesi gerektiği sözleşmede yer almıyor ise başvurulacak mekanizma 

tahkim yolu olmayıp, Türk mahkemelerdir.  

 

          Belirtelim ki SAJ dışında diğer tüm formlar bu konuda çeşitli çözümler 

sunmuştur. AWES md.2.b’ye göre çizim ve planlarda yaşanabilecek bu tür sorunlar 

                                                 
933 Curtis,s.74. 
934 SAJ forma göre ek süre alınması sözkonusu değilken, AWES(md.2.b) ve NewBuildCon(md.20.b) formlara göre 
ek süre istenebilir ve hatta NewBuildCon’a göre yüklenici ek süre isteğini gerekçesiz reddemez. Norveç form ise 
farklı bir çözüm getirmiştir; md.5.1.d’ye göre, 14 iş günü içinde geri gönderilmeyen plan ve çizimler, ancak 
yüklenicinin iş sahibini bu konuda ihtar etmesinden 3 gün sonra onaylanmış sayılır. 
935 Hatta böyle kesin süreler koyulmasa bile, yüklenici eğer gecikmenin iş sahibinin plan ve çizimleri makul zamanda 
onaylamaması nedeniyle gerçekleştiğini ispat ederse gecikme tazminatından kurtulabilir. Bkz. Astilleros Canarios 
S.A. v. Cape Hatteras Shipping Co. Inc., The ‘Cape Hatteras’ 1982 1 Llyod’s Rep. 518. 
936 Curtis,s74. 
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teknik uzman önüne götürülerek çözülür ve geçirilen süre izin verilen gecikme sayılır. 

Norveç form’a göre ise taraflar plan ve çizimler konusunda anlaşamaz veya alıcının 

eklediği yorumlar modifikasyon oluşturuyor ise, sorun tahkim yoluyla çözülür. Yalnız 

SAJ’dan tamamen farklı olarak ve iş sahibi lehine yapılan düzenlemeye göre Norveç 

form’da iş sahibince eklenen görüşler modifikasyon sayılsa da yüklenici iş sahibinin 

isteğine uymak zorundadır. Bu halde tahkimde çözülecek sorun modifikasyon sonucu 

sözleşme bedeli değişikliği, teslim süresi değişikliği ve sözleşmede modifikasyon 

sonucu değişebilecek diğer maddeleri belirlemektir. NewBuildCon’a göre ise eğer 

yükleniciye göre istenen değişiklikler modifikasyon seviyesinde değil ise iş hemen 

istenen değişiklere göre başlamalı, yok eğer onun görüşüne göre bu istekler 

modifikasyon seviyesinde ise yüklenici iş sahibini işin modifikasyon maddesine göre 

çözümleneceği konusunda uyarmalı ve anlaşma olmaz ise sorun tahkimde 

çözülmelidir(md.20.c ve d). 

 

       Görüldüğü gibi AWES iş sahibince yapılan yorumlar sonucu plan ve 

çizimleri reddedilmesi halinde de çözüm sunarken, diğer formlar sadece istenen 

değişikliklerin modifikasyon derecesinde olması halinde çözüm sunmaktadır. Bu halde 

en kapsamlı ve uygun form AWES olduğu görülmektedir. Burada hemen ifade edelim 

ki, iş sahibinin yüklenici tarafından kendisine inceleme ve onay için gönderilen plan ve 

projelere kendi görüşlerini eklemekle kalmayıp, değişiklik istemesi hali veya 

görüşlerinin anlamının plan ve projeninin reddi anlamına gelmesi veya son hal olarak 

plan ve çizimleri açıkça reddetmesi halleri, iş sahibinin yükleniciye işin yapılması 

konusunda bir talimatı olarak görülmeli ve değerlendirilmelidir. Eser sözleşmelerinin 

tipik bir özelliği olan ve eser sözleşmesini diğer sözleşmelerden ve özellikle satım 

sözleşmesinden ayıran talimat verme özelliği gemi inşa sözleşmelerinde plan,çizim ve 

projelerin onaylanması ile ilgili klozlarda açıkça görülmektedir.  

 

             Gemi inşa sözleşmelerindeki bu onaylama prosedürünün amacı nedir? 

Örneğin iş sahibi yüklenicinin hazırladığı plan, çizim ve projeleri onaylayınca, daha 
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sonra geminin dizaynında veya başka teknik bir unsurunda ayıp çıkar ise yüklenicinin 

buradan doğan sorumluluğuna ortak olur mu veya onun sorumluluğunu ortadan kaldırır 

mı? Yazarlar937 ittifak halinde yüklenicinin sorumluluğunun ortadan kalkmayacağını 

ifade etmektedirler. Yalnız bu konuda bir parantez açalım ve iş sahibinin onaylaması 

haricinde görüşlerini belirterek bir takım değişiklikler istemesi, veya görüşlerinin birer 

değişikliğe yol açması halinde, bunların birer talimat olduğu düşünüldüğünde, iş 

sahibince yükleniciye verilen talimatların yapı tekniği kurallarına aykırı olması halinde, 

doğuracağı teknik sebepler iş sahibine bildirilmeli, buna rağmen ısrarı halinde doğacak 

sorumluluğun kendisinde olacağı ve yüklenici olarak sorumluluğunun ortadan kalkacağı 

belirtilmelidir938. Bu halde iş sahibi talimatına uyulmada ısrar ettiği taktirde 

yüklenicinin, bu talimat dolayısıyla sorumluluğu ortadan kalkar939. Dolayısıyla 

plan,çizim ve projeye ilişkin görüşlerin birer talimat olması halinde durum bu şekilde 

olmalıdır. Yok eğer sadece onaylama yapılmış ise o halde yüklenici yaptığı veya 3. bir 

kişiye yaptırdığı plan,çizim ve projelerden kendi sorumlu olup, onay ile sorumluluk iş 

sahibine geçmez veya iş sahibi sorumluluğa ortak olmaz940.  

 

            Esasen gemi inşa sözleşmelerinde onaylama prosedürünün yer 

almasının amacı, daha işin başındayken bazı teknik hataların düzeltilebilmesi ve 

böylece sonradan daha büyük masrafın yapılmasının ve zaman kaybedilmesinin 

engellenebilmesidir941. Sözleşmelerde onaylama mekanizmasının amacı belirtilmez. 

                                                 
937 Curtis,s.73,Bruce/Garrard,s.105,Fisher,Approvals,s.5,Tandoğan,C.2,s.56. 
938 Seliçi,s.107. 
939 Tandoğan,C.2,s.50.Yüklenicinin uyarmasına rağmen talimatta ısrar edilmesi halinde yüklenicinin sorumlu 
olmayacağına dair kararlar için bkz.;Y.15. HD. 22.4.1991 T., E:1990/4761,K:1991/1956, Y.15. HD. 18.9.1989 T., 
E:1989/636,K:1989/3659(Kostakoğlu,s.375 ve 381), Y.15. HD. 5.3.1990 T., E:1990/3321,K:1990/975 Y.4. HD. 
17.6.1957 T., E:1957/1609,K:1950/4045(Uygur,s.178 ve 180). 
940 Seliçi,s.106, Yargıtay’da aynı görüştedir; bkz. ‘Yüklenici tarafından hazırlanıp, idarece tasdik edilmiş olsa da plan 
ve projelerin ve fenni hesapların noksanlık ve yanlışlıklarından yüklenici mesuldur’ Y. TD. 16.2.1962 T., 
E:1962/4060, K:1960/786(Olgaç ,s.21), İngiliz Hukuku na göre ise ‘bir faraziyet taraflarca paylaşılıyor veya bir 
tarafça ileri sürülüyor ve diğer tarafça zımmen kabul ediliyor ise’ daha sonra taraflarca bunun aksi ileri sürülemez. 
Yani onayı vererek plan ve projelerin uygunluğunu kabul eden iş sahibi sonradan onay verdiği plan ve çizimlerin 
spesifikasyonlara aykırılığını ileri süremez.Burada iş sahibi açısından artık bir dava engeli(estoppel) vardır. Ancak 
yok eğer sözleşmede açıkça yüklenicinin, verilen onaya rağmen açıkça sorumlu kalmaya devam edeceği yazıyor ise, 
bu prensip uygulanamaz, Örneğin Cenargo Ltd. v. Empresa Nacional Bazan de Construcciones Navales Militares 
(SA 2001 EWCA Civ 524 Qeen’s Bench Division(Commercial Court) Andrew Smith J., 30 January 2001) davasında 
yüksek mahkeme sözleşmede yer alan açık hükme göre onay halinde dahi yüklenici sorumlu kalmaya devam eder 
dendiğine göre, yüklenicinin dava engeli(estoppel defence) savunması dinlenmez demektedir; bu konuda bkz. 
Curtis,s.73-74.  
941 Curtis,s.73,Bruce/Garrard,s.105,Fisher,Approvals,s.5. 
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Amacın yer almıyor olması, onaylama ile sorumluluğun yer değiştirdiği anlamına da 

gelmemelidir Maalesef, MARAD form md.14.c’de aksine bir yoruma elverişli bir 

düzenlenme vardır.Ancak bu kloz Amerika’da artık uygulanmayan bir kloz olup, yerine 

genelde SAJ fom’un ilgili klozu uygulanmaktadır942. Gerçekten de MARAD formda 

tüm diğer formlardan farklı olarak yüklenicinin gönderdiği iş planlarını ‘sözleşmedeki 

‘Plan ve Spesifikasyonlar’’a uyumlu olup olmadığı konusunda gerekli düzeltmeleri 

yapma’ borcu iş sahibine verilmektedir(md.14.c). Bu borç ile iş sahibinin belki 

yüklenicinin tüm sorumluluğunu üzerine alması mümkün olmasa da, bu durum 

yüklenicinin ortak sorumluluk iddiasında bulunabilmesinin yolu açılmıştır943. Bir çok 

gemi inşa sözleşmesine ise, kafa karışıklığını önlemek ve yüklenicinin sorumlu kalmaya 

devam edeceğini vurgulamak üzere, onaylama halinde dahi yüklenicinin tek başına 

sorumlu olduğuna ilişkin hükümlere yer verilmektedir944. Ayrıca Norveç form ve 

NewBuildCon gibi formlarda, yükleniciye sadece plan, çizim ve projelerin değil, işin 

yapım aşamalarına ilişkin planlı yapım çizelgesinin ve hatta klas kuruluşları ve 

düzenleyici kuruluşlar ile yapılan plan,çizim ve projelere ilişkin tüm yazışmalar ve 

gönderilen belgelerin örneklerinin de gönderilmesi borcu yükleniciye 

yüklenmektedir945. 

 

          2. İnşa Aşamasında İnceleme ve Denetim(İş Sahibi Temsilcileri 

Aracılığıyla) 

 

          Gemi inşa sözleşmeleri uzun soluklu sözleşmelerdir. Bir geminin 

ortalama inşa süresi iki yılı bulabilmektedir. Ayrıca gemiler sıradan eserlerden farklı 

olarak değerli eşyalardandır. Bu nedenle de iş sahibine inşa sürecinde geminin inşasını 

inceleme hakkı vermek uygundur. Pekiyi iş sahibi bu inceleme hakkını nasıl ve ne 

şekilde kullanmalıdır? Örneğin gemi başlı başına kompleks bir eşya olduğu  

düşünüldüğünde iş sahibi bizzat kendisi bu inceleme işini yapabilir mi? Gemi inşa 
                                                 
942 Bkz.Fisher,Approvals,s.5. 
943 Aynı görüşte bkz. Fisher,Approvals,s.5. 
944 Örneğin, AWES,md.2.b, NewBuildCon md.20.f. 
945 NewBuildCon, md.20.a ve g., Norveç form Md.5.1 ilk paragraf. 



 
 

176

sözleşmelerinde iş sahibine incelemeyi yapabilmesini sağlamak üzere, kendi 

temsilcilerini inşa süresi boyunca tersanede bulundurma hakkı verilmektedir946. Gemi 

inşası uzmanlık isteyen bir iş olduğuna göre iş sahibine incelemeyi sağlıklı 

yapabilmesini sağlayan temsilcilerini, görev ve yetkilerini standart formları da 

karşılaştırarak incelemekte yarar bulunmaktadır. 

 

          Genel olarak sadece gemi inşa sözleşmeleri değil, kara inşaat 

sözleşmeleri de uzun dönemli kompleks sözleşmeler olup, eser sözleşmelerinin birer 

çeşidi olsalar da, birçok açıdan Türk-İsviçre Borçlar Kanunu’nda düzenlenen eser 

sözleşmesinden faklılıklar içerir947. Nitekim basit bir eser sözleşmesinde teslimden önce 

inceleme hakkı kanunda yer almaz.  Gemi inşa sözleşmelerinde ise aşama aşama 

incelemeyi sağlayan ve birçok durumda geçici kabullerin olduğu bir sistem 

geliştirilmiştir948. İşte gemi inşa sözleşmelerinde teslimden önce inceleme hakkı iş 

sahibince temsilcileri vasıtasıyla kullanılmaktadır. 

 

            SAJ forma göre her nekadar  geminin makinelerinin, ekipmanlarının ve 

donanımının gerekli olan incelemesi klas kuruluşu, diğer düzenleyici kuruluşlar veya 

yüklenicinin kendi denetçi elemanlarınca yapılması gerekse de, iş sahibinin temsilcileri 

inşa süresince geminin, makinelerinin ve ekipmanlarının test ve incelemelerine, 

yüklenicinin uygun bir zaman önceden ihbar etmesi suretiyle katılabileceğini, ihbara 

rağmen katılmaz ise bu hakkından vazgeçmiş sayılacağını SAJ form 

belirtmektedir.(md.4.3,aynı yönde CMAC md.9.2)).Norveç form da(md.5.2) da aynı 

SAJ formda olduğu gibi temsilcilerin alıcı iş sahibi adına test ve incelemelere katılma 

hakkından bahseder. Görüldüğü gibi SAJ form, CMAC form ve Norveç form bir 

inceleme hakkından ziyade, klas  ve düzenleyici kuruluşlarca veya bizzat yüklenicinin 

kendi denetçi elemanlarınca gerçekleştirilen inceleme ve testlere katılma hakkından 

bahseder. Oysa AWES formda(md.2.a) farklı olarak, iş sahibinin gemiyi, makinesini, 
                                                 
946 Curtis,s.75. 
947 Roland Hürlimann, Dispute Resolution and Conflict Management in Construction An International Review,edited 
by Peter Fenn,Michael Oshea and Edward Davies,’SWITZERLAND’,London 2011,s.730 ve 734. 
948 Clarke,s.103. 
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donanımını ve ekipmanını temsilcileri aracılığıyla inceleyebileceğini söyler. MARAD 

formda(md.14.a) ise SAJ ve Norveç formdan faklı ve AWES ile benzer şekilde 

temsilcilerin incelemesinden bahsederken, diğer tüm formlardan farklı olarak 

incelemenin sadece malzeme ve işçilik yönünden olduğunu söyler. Hemen belirtelim ki 

MARAD formda belirtilen işçilik incelemesi(ayrıca bkz.SAJ Form md.4.3) nasıl 

olacaktır, bu belirsizdir. Normalde işçilik standardının ne olacağı sözleşmede ve 

spesifikasyonlarda yazmalıdır ki, temsilci ona göre inceleme yapsın. Yok eğer yazmıyor 

ise tespit temsilcinin kendi düşüncesine göre olur ki, bu yüklenici açısından uygunsuz 

bir duruma yol açabilir949. NewBuildCon’da ise biraz çelişkili olarak iki fıkrada konu 

düzenlenmiştir. Md.22.a’ya göre alıcının temsilcilerinin görevlerini ve incelemelerini 

gerçekleştirebilmek için, inşa süresince teslime kadar geminin inşasını 

inceleyebileceğini söylerken, aynı maddenin b fıkrasında ise, geminin herhangi bir 

parçası ile ilgili olarak, klas ve düzenleyici kuruluşlarca gerçekleştirilenler de dahil 

olmak üzere tüm test, deniz denemesi ve incelemelere katılma hakları olduğunu söyler. 

Görüldüğü gibi formlar arasında farklar yer almaktadır. Konuyu incelerken akla gelen 

soru şudur? Buradaki incelemeden anlaşılması gereken nedir? Günün sonunda, 

inceleme hakkı ve incelemelere katılma hakkı arasında pratikte bir fark varmıdır? 

 

           Sorunu SAJ ve AWES form açısından inceyelen Curtis950, öncelikle 

klozlarda yazan incelemenin bir test yapma imkanı vermediği, yani bizzat fiziksel 

olarak ne alıcı ve nede temsilcilerinin kusurlu olabileceğini düşündükleri bir geminin 

parçasını alarak kendi laboratuvarlarında teste tabi tutma hakları olmadığını bu nedenle, 

SAJ ve AWES formdaki farklı düzenlemeye rağmen, pratikte bir fark olmadığını ifade 

etmektedir. Fikrimizce Curtis’in görüşü haklı olmakla birlikte Türk-İsviçre hukuku 

yönünden inceleme ile muayene arasındaki farkı ortaya koymak lazımdır. Gemi inşa 

sözleşmelerine ilişkin temsilcilerin incelemelerini düzenleyen klozlarda inceleme için 

inspection(SAJ md.4.3,AWES md.2.a,NorveçForm md.5.3,NewBuildCon md.22) 

kelimesinin tercih edildiği görülmektedir. Inspection kelimesi ‘Bir şeyin dikkatli bir 

                                                 
949Kenneth Fisher,Shipbuilding Spesifications:Best Practice Guidelines,s.8 (md.12) (Specifications) 
http://www.fishermaritime.com/publications/pdf/bestpractices.pdf   erişilme tarihi 19.04.2013). 
950 Curtis,s.75-76. 
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biçimde incelenmesi951’ anlamında kullanılmakla birlikte, muayene, teftiş, denetleme, 

kontrol ve tetkik etmek anlamlarını da karşılamaktadır952. Biz  çalışmamızda ileride 

inceleyeceğimiz muayene ile farkını ortaya koymak için inceleme tabirini kullanmayı 

uygun bulduk. Bunun sebebi Türk-İsviçre Hukuku’nda bir eser sözleşmesindeki eserin 

muayene külfeti olarak tabir edilen durum ile gemi inşa sözleşmelerinde geminin 

tesliminden önce temsilci vasıtasıyla inceleme hakkı arasındaki bariz hukuki farktır. 

 

           a.Muayene-İnceleme 

 

            İş sahibi tarafından eserin muayene edilmesi gerçek anlamda bir borç, 

bir yükümlülük olmayıp, bir külfet niteliğindedir953. Diğer bir ifade ile muayene külfeti, 

iş sahibinin bir edim borcu değildir ve bir külfet olarak eserdeki ayıp dolayısıyla, TBK 

md.475’de tanınan hakları kullanmanın bir önşartıdır954. Bundan dolayı yüklenici iş 

sahibinden eseri muayene etmesini hukuken isteyemez, bu iş sahibinin bileceği bir iş 

olup, yerine getirmediği taktirde, eserin zımnen kabulüne ve yüklenicinin açık 

bozukluklardan kaynaklı sorumluluğunun kesin olarak ortadan kalkmasına yol açar955. 

Böylelikle muayene külfetini yerine getirmeyen iş sahibinin ayıplı ifadan doğan hakları 

düşmüş olur956. Ayrıca yasanın açık hükmüne göre muayene külfeti, ancak eserin 

teslimi ile başlar957. Diğer bir ifadeyle, eserin incelenebilmesi için onun ifa amacıyla iş 

sahibine teslimi gerekmektedir958. 

                                                 
951 Black’s Law Dictionary,s.867. 
952 Ovacık,s.177,Tuğlacı,s.263. 
953 Zarife Şenocak,Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı,Ankara 2002,s.108, Nevzat Koç,İsviçre-
Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü Şartları ve Sonuçları,Ankara 1992,s.135. 
954 Ayhan Uçar,İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu,Ankara 2003,s.89,Öz,İnşaat 
Sözleşmesi,s.198,Seliçi,s.145,Öz,s.112. 
955 Uçar,s.138,Öz,s.112,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.198. 
956 Şenocak,s.109,bkz.Y.15.HD.,T.8.4.1992 ,E:1991/4925,K:1992/820 (Kostakoğlu,s.510). 
957 Öz,s.113,Olgaç,s.3, Tandoğan,C.2,s.168, Gümüş,C.2,Yeni,s.54, Yavuz/Acar/Özen,s.999, Tunçomağ,s.1018, 
‘Tamamlanmayan ve noksanlığı ile hukuken teslime konu olamayacak bir inşaatın, ayıpları yönünden ihbar 
zorunluluğu yoktur’ diyen karar için bkz.Y.15HD.,T.24.5.1990,E:1989/4794,K:1990/2414(Kostakoğlu,s.522), ‘Kural 
olarak yeniden imar ve inşa edilecek bir eser, ancak tamamen bittikten sonra teslim edilebilir.Ayıba karşı tekeffül 
borcu da eserin fiilen ve tamamen teslimin gerçekleşmesi halinde sözlonusu olabilir…Daha açık bir deyimle 
işverenin eseri muayene ve ayıpları ihbar yükümlülüğü, ancak eserin fiilen ve hukuki anlamda tesliminden sonra 
başlayacaktır; karar için bkz.Y.15.HD.,T.9.4.1987,E:1987/2168,K:1987/1543(Uygur,s.267-268),Oysa İtalyan Medeni 
Kanunu md. 1662’ye göre ‘İş sahibi masrafları kendisine ait olmak üzere iş sürecini inceleme hakkına sahiptir, keza 
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            Gemi inşa sözleşmelerinde yer alan temsilci aracılığıyla inceleme, ne 

bir borç ne de bir külfettir. Burada sözkonusu olan bir haktır. Bu hak iş sahibine aittir, o 

dilerse kendisi ve dilerse temsilcileri aracılığıyla bu hakkını kullanır. Haliyle bir borç 

olmadığı için yerine getirilmediği taktirde tazminata ve külfet olmadığı için ise ayıptan 

doğan haklarının düşmesine yol açmaz. Bir kere henüz gemi teslim edilmemiş olduğu 

ve aksine henüz daha inşa aşamasında olduğu için, inceleme, bir muayane de sayılamaz. 

Türk hukukuna göre muayene eserdeki mevcut niteliklerin, sözleşmede kararlaştırılan 

veya normal olarak eserde bulunması gereken niteliklere uygun olup olmadığının ortaya 

çıkarılması olup959, bizzat fiziksel olarak elle incelemeyi gerektirir. Muayenenin kapsam 

ve türü, yöntemi, eserin türü ve teamüle bağlı olarak değişmekle birlikte, dış 

görünüşüne göre iyice bakmak, koklamak, ölçmek suretiyle olabileceği gibi, eserin 

muayene için kısmen kullanılması ve işlenmesi de gerekebilir960. Oysa SAJ, CMAC ve 

Norveç formlarına göre inceleme hakkı bile ancak, klas ve düzenleyici kuruluş veya 

yüklenicinin denetçilerinin inceleme ve testlerine katılmak suretiyle olabildiğine göre 

muayene olarak nitelendirilemeyeceği açıktır. Diğer yandan AWES ve NewBuildCon’a 

göre temsilcilerin inceleme hakları da, gemi henüz teslim edilmediğinden birer muayene 

sayılamaz. 

 

           b.İncelemede Fark Edilen Uyumsuzluk 

 

           Gemi inşa sözleşmelerinde temsilcilerin iş sahibi adına inceleme 

işlemleri ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklardan biri de, eğer temsilcinin bu incelemesi 

sonucu, inşa edilen gemi ile ilgili bir ayıp fark eder ve bunu yükleniciye bildirmez ise 

ne olacağı ile ilgilidir. SAJ md. 4.3’e göre temsilci inşa, malzeme veya işçilik ile ilgili 

olarak sözleşme veya spesifikasyonlara uymayan bir şey tespit ederse bunu derhal 

yükleniciye bildirir ve yüklenici de aynı fikirde ise uyumsuzluğu düzeltir. SAJ formda 
                                                                                                                                               
md.1665’e göre ise’ İş sahibi eser kendisine teslim edilmeden önce tamamlanmış işi inceleme hakkı vardır. Yüklenici 
bu imkanı tanır ve iş sahibi geçerli sebep olmaksızın inceleme yapmaz ise işi kabul etmiş sayılır, bu konuda 
bkz.;Clarke,s.104. 
958 Aral/Ayrancı,s.357. 
959 Uçar,s.139,Şenocak,s.116. 
960 Şenocak,s.117. Tandoğan,C.2,s.170. 



 
 

180

belirtilen bu uyumsuzluk, aslında eserdeki(inşa halindeki gemideki) bir kusur veya ayıp 

olarak anlaşılmalıdır. Dikkat edilirse her ne kadar SAJ formda bu uyumsuzluk fark 

edilince derhal bildirimi gerektiği belirtilse de, bildirim yapılmadığı zaman, hukuki 

sonucunun ne olduğu formda yer almamaktadır. AWES form ise bu konuda tamamen 

suskundur. Norveç formda ise tersine SAJ’a kıyasla durum açık ve belirgindir. Her 

nekadar SAJ formda olduğu gibi uyumsuzluğun bildirimi gerektiği yer alsa da, 

md.5.3’ün son paragrafında ‘Bu klozda belirtilen inceleme, yüklenicinin iş bu 

sözleşmeden doğan sorumluluğunu değiştirmez’ demektedir. Benzer bir hüküm 

MARAD form md.14.d’de yer almaktadır. Bu konuda en rahatlatıcı çözümü ise 

NewBuildCon vermektedir. Md.23.d’ye göre temsilcinin inceleme yapması veya 

inceleme, test ve denemelere katılmış olması, ya da uyumsuzluğu yükleniciye 

bildirmemiş olması, yükleniciyi iş bu sözleşmeden doğan sorumluluğundan 

kurtarmadığı gibi, dizayn, inşa, malzeme,işçilik hatalarının kabul edilmiş olduğu veya 

itirazından vazgeçilmiş olduğu anlamına da gelmez. Görüldüğü gibi AWES’de hiç yer 

almayan961, SAJ’da hukuki sonucu yer almayan, Norveç, MARAD ve NewBuildCon 

formlarda yeterli açıklıkta yer alan, temsilcinin tespit etmiş olsa da uyumsuzluğu, 

yükleniciye bildirmemiş olması yükleniciyi sorumluluktan kurtarmadığı gibi, iş sahibine 

de herhangi bir yükümlülük yüklemez veya hak kaybına da yol açmaz.  

 

              Türk Hukuku’nda durum çok açıktır. Tamamlanmamış bir eserin 

tesliminden önce, iş sahibi baştan beri eserin maliki olsa, yinede muayene ve ihbar 

külfeti yoktur962. Diğer bir ifadeyle, iş sahibinin teslimden önce ayıptan haberdar olduğu 

veya eseri muayene etme olanağı bulunduğu istisnai durumlarda da, teslim 

gerçekleşmeden önce muayene ve bildirim yükümlülüğü doğmayacaktır963. Oysa İngiliz 

Hukuku’nda durum farklıdır. Aşağıya almayı uygun gördüğümüz iki mahkeme kararı 

Türk Hukuku’ndan oldukça farklı bir sonuca ulaşmıştır; 

                                                 
961Clarke’a göre(Clarke,s.105) md.2.b’ye göre de böyledir, zira 2.b sonunda da yukarıdaki onayların yüklenicinin iş 
bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini azaltmayacağı yazmaktadır. Ancak fikrimizce md.2.b sadece iş plan ve 
çizimlerinin onaylanmasının yüklenicinin iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini azaltmayacağı ile ilgili olup, 
inceleme ile ilgili değildir, inceleme md.2’nin a fıkrasında yer almaktadır. 
962 Uçar,s.143. 
963 Öz,s.113. 



 
 

181

 

             ‘Aktiebolaget Gotaverken v. Westminster Corporation of Monrovio 

and Another 964 kararında: 

 

             Davalının tankeri Preveza, davacının Gothenburg’daki tersanesinde 

tamir ve dönüşüme girmiştir. Gemi inşa sözleşmesi İsveç Gemi İnşa Birliği Genel 

Kuralları 1956’ya göre yapılmıştır. Sözleşmenin iddialar başlıklı 13.2 maddesine göre 

malzeme ve işçilik ile ilgili eksiklik ve ayıpların tespit edilmesi halinde derhal 

yükleniciye bildirilmelidir şeklindedir. Md.11.3’e göre ise tersane tarafından kullanılan 

malzeme veya yapılan iş sözleşmeye uygun değilse iş sahibi ihtar eder 

şeklindedir.(s.505).Gemi 1967 yılında yangın sonucu zarar görür ve davacının 

tersanesinde tamire girer ve aynı zamanda tankerden 5 ambarlı dökme yük gemisine 

dönüştürülür. Olay önce tahkime gider. Tahkim heyeti karara varamaz ve mahkemeden 

ambarların yolda su alması yüklenicinin sorumluluğunda mıdır diye sorar(s.511). 

Geminin tamir ve dönüşümünden sonra ilk yolculuğunda Antwerp’den USA Doğu 

sahillerine yapılmıştır, kargo burada su almış ve Sun Yard tersanesinde tekrar tamire 

girmiştir. Ambar ayıpları teslimde var olmasına rağmen gizli ayıpmış. Mahkeme; md. 

11.3 ve md. 13 birlikte düşünüldüğünde bu hükümlerin dizayn hatarını da içerdiğini 

ifade etmiştir(s.512) ve md.13.2’ye göre iddialar tespitlerin hemen akabinde ihtar 

edilmeli, yoksa bu iş sahibinin sorumluluğuna yol açar demiştir. Örneğin iş sahibi 

motorun takılacağı alt levhanın kusurlu olduğunu biliyor ama bir şey söylemiyorsa 

tamir için maruz kalınan ek zararlardan sorumlu olur(s.513)’. 

 

              ‘Nelson William Chalmers &Co,Limited965 kararında : 

 

                                                 
964 (1971) 2 Lloyd’s Rep 505. 
965 1913 S.C 441. 
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              Davalı ve davacı, alıcının gemi mimarının beğenme şartı ile, onun 

hazırladığı spesifikasyonlara göre bir yat inşa sözleşmesi imzalamışlardır. İnşa 

aşamasında işçilik ile ilgili kusurlardan dolayı yükleniciye şikayet yapılmış ve 

yükleniciler kusurları düzeltmeye çalışmış olsalarda yat ayıplı olarak tamamlanmıştır. 

Alıcılar yatı reddetmiş ve dava açmışlardır. Sözleşmedeki bir kloza göre ilk taksidin 

ödenmesi ile yatın o ana kadar olan kısmı alıcının mülkiyetine geçmektedir. Mahkeme 

yargıçlarından Lord Kinnear alıcının, yüklenicinin inşa ettiği yatı sözleşmeye göre 

parça parça olarak kabul ettiğini, böylelikle her tamamlanan ve kabul ettiği parçanın 

maliki haline geldiğini belirterek ‘Eğer alıcı inceleme görevini ihmal ederse, 

memnuniyetini belirtir veya memnuniyetsizliğini saklarsa, böylelikle yüklenicinin 

şimdiye kadar yaptığı işin uygun olduğu inancı verir ve olduğu gibi devam etmesine yol 

açar ise, bundan sonra artık inşa edilen yat sözleşmeye uymuyor diye yatı reddetme 

hakkı yoktur’ derken, diğer yargıçlar Lord Dunda ve Lord Mackenzie ise yatın kabul 

edilmiş olduğu ve artık reddedilemeyeceği gerekçesine dayanmışlardır’. 

 

             Yukarıda verdiğiğimiz iki karardan ilkinde, İsveç Gemi İnşa Birliği 

Genel Kuralları 1956 md.13.2 ve SAJ md.4.3 ile benzerliği göze çarpmaktadır. Her iki 

formda da uyumsuzluğun tespit edilip de bildirilmemesi halinde ne olacağı 

yazmamaktadır. İngiliz mahkemesinin verdiği karara göre, bildirim yapılmaması 

sorumluluğa yol açar. İkinci karar ise daha ağır bir karardır. Zira ikinci kararda 

inceleme ve bildirim yükümlüğüne ilişkin bir sözleşme klozu da bulunmamaktadır. 

Buna rağmen taksitlerin ödenmesi ile parça parça mülkiyeti alan alıcı; ‘demekki işden 

memnundur’ anlayışı ile ortaya çıkan ayıptan mahkeme yükleniciyi sorumlu kılmamış 

aksine, bildirmeyen alıcının haklarını ortadan kaldırmıştır. Her iki kararda Türk Borçlar 

Kanunu ve Türk öğretisi ile uyumsuzdur. Ayrıca fikrimizce teslimden önce inceleme 

hakkının iş sahibine verilmiş olması, yükleniciyi ayıptan doğan sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. Nitekim SAJ formda dahi geminin kabulü ancak geminin deniz testine 

çıkarılmasından sonra olur ki, işte ancak bu halde yüklenicinin ayıptan doğan 

sorumluluğu ortadan kalkar(SAJ md.6.4 ve 6.5)966. Curtis’e967 göre ise kusurun iş 

                                                 
966 Clarke,s.105. 
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sahibince bilinip bunun yükleniciden gizlenmesi halinde sorumluluk doğabilir. Türk 

hukukuna göre ise inceleme hakkının kullanılması sırasında kusur görülse ve 

yükleniciye bildirilmese de, inceleme hakkı bir muayene olmadığı, yani külfet değil iş 

sahibi yönünden hak olduğu için inceleme sonucu bildirim yapılmaması da ayıptan 

doğan hakları ortadan kaldırmaz.Muayene sonucu bildirim yapılamaması ile inceleme 

sonucu bildirim yapılmaması halinde sonuçları, ilkinin külfet ikincisinin bir hak olduğu 

gerçeği gözetilerek belirlenmelidir. 

 

              Gemi inşa sözleşmelerinde çıkabilecek diğer bir sorunda, eğer iş 

sahibi temsilcileri uyumsuzluğu yükleniciye iletir de, yüklenici buna katılmaz ise ne 

olacağı ile ilgilidir. Örneğin SAJ forma(md.4.3) göre temsilcilerin bildirmiş olduğu 

uyumsuzluğu, eğer kendi görüşüne göre kabul ederse yüklenici düzeltebilir. Pekiyi bu 

takdir yetkisi kötüye kullanılırsa ne olur? Öncelikle fikrimizce, hiçbir yüklenici tersane, 

sonradan sorumlu olabileceği açık ayıpları fark edilince kabul etmemezlik yapamaz. 

Nitekim açık ayıplar, bir sonraki aşama olan deniz denemesi(testi) aşamasında da ortaya 

çıkarsa iş sahibi haklı olarak gemiyi reddedebilir. Haliyle sanki tam bir takdir yetkisi 

varmış ve keyfi olarak davranabilirmiş gibi gözükse de yüklenici açık ayıpları 

düzeltmesi kendi yararına olacağı için reddemez. Belki belli belirsiz veya mühendislik 

biliminde tartışmalı olan bazı konularda uyumsuzluk halinde böyle bir sorun çıkabilir. 

Diğer yandan henüz inşa aşamasında yüklenicinin uyumsuzlukları düzeltmesi, gemi 

tamamlandıktan sonra düzeltmesinden daha az masraflı olacağı da tabiidir. Nitekim 

aslında gemi inşa sözleşmelerinde plan ve çizimlerin onaylanması, inceleme ve deniz 

testi gibi aşamaların olmasının amacı ayıpların önceden fark edilmesini sağlayarak, 

daha sonra fazla masraf ile yapılabilecek bir düzeltmenin/tamirin işin başında az 

masrafla yapılmasını sağlamaktır. Her nasılsa böyle bir münakaşa çıkmış ise, SAJ’a 

göre sorun md. 13.’e göre tahkim ile çözülür. Ancak opsiyenel olarak tarafların sorunu 

klas kuruluşu önüne getirebileceği de kabul edilmektedir968. 

 

                                                                                                                                               
967 Curtis,s.77. 
968 Bruce/Garrard,s.106,Curtis,s.76. 
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             c.Temsilciler ve Yetkileri 

 

             Yukarıda ifade ettiğimiz gibi iş sahibi inceleme hakkını ya kendisi 

veya temsilcileri aracılığıyla kullanır. Temsilcilerin yetki ve görevleri çeşitli formlara 

göre değişebilmektedir. Ayrıca görevlerini ifa edebilmeleri geçerli olarak yetkili 

olmalarına da bağlıdır. Genel kabul görmüş kurala göre, yükleniciye önceden hem gelen 

kişilerin kimlik bilgileri ve yetkilerinin ne olduğunun iş sahibince yazılı olarak 

bildirilmelidir969. SAJ’a göre temsilcilerin masrafları iş sahibine ait olup, kendisine iş 

sahibince yazılı olarak spesifikasyonlarda değişiklik, sözleşme ücretini değişmesini ve  

plan ve çizimleri onaylayabileceği ve gemi, makinesi, ekipmanı ve donanımı ile ilgili 

test ve incelemelere katılabileceği konusunda yetki sabit olarak verilirken, ayrıca 

özellikle bunlar haricinde de yetki verilebilir(md.4.2). O halde SAJ belli başlı konularda 

temsilcilerin yetkili olacağını sözleşmede belirtirken, iş sahibinin bunlara ek yetkilerde 

tanıyabileceğini kabul etmektedir. Ayrıca aynı hükümde ancak 1 temsilci atanabileceği 

belirtilmektedir.  

 

            AWES formda(md.2.a) SAJ’dan farklı olarak birden fazla temsilciye 

müsaade edilmekle birlikte, temsilcilerin yetki sınırları açıkça belirtilmemektedir. 

Norveç formda(md.5.2) ise AWES gibi birden fazla temsilciye izin verilirken, sadece 

birinin tam yetkili olması kabul edilmiştir. Yine masraflar iş sahibine ait olup, gemi, 

makinesi, ekipmanı ve donanımı ile ilgili test ve incelemelere temsilcinin katılabileceği 

konusunda yetki sabit olarak verilirken, aksi belirtilmedikçe sözleşmeyi değiştirebilmek 

ve plan ve çizimleri onaylama konusunda temsilcilerin genel bir yetkisi yoktur, ancak 

md.4.1’de belirtilen Değişiklik Talep Formunu imzalayabilir. Görüldüğü gibi Norveç 

form SAJ’a göre temsilcinin yetkilerini daha da sınırlandırmıştır. Yalnız iş sahibi dilerse 

temsilcilere SAJ formdaki diğer yetkileri de verebilmektedir. Norveç formda da yetki 

ancak yazılı olarak verilebilmektedir. MARAD formda AWES form gibi yetki konu ve 

sınırlamalarında açık değildir. NewBuildCon yine bu konuda da en açıklayıcı form 

                                                 
969 Curtis,s.75. 
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olma özelliğindedir. Md. 22.a’ya göre, iş sahibi temsilci masraflarını kendi karşılar, 

temsilci ancak 1 tane olabilir, ancak yeter sayıda yardımcısı, ofis elemanı ve çalışanı 

olabilir. Yetki yazılı olarak verilir ve şunları kapsar(md.22.a.i); plan, çizim ve 

hesaplamaları onaylamak, modifikasyonları ve makbuzları kabul etmek ve tersanede 

veya alt yüklenicinin çalışma yerlerindeki gemi ile ilgili test, deneme ve incelemelere 

katılmak. Haliyle SAJ form ile benzer olmakla birlikte daha açıklayıcı bir yetki 

düzenlemesi NewBuildCon’da bulunmaktadır.. 

 

             Görüldüğü gibi temsilcilere belli başlı yetkilerin, görevlerini ifa 

etmeleri için verildiği görülmektedir. O halde temsilcilerin birer iş gördükleri ve iş 

görme sözleşmesine dayanarak hareket etmeleri gerektiği açıktır. Aradaki sözleşmenin 

Türk-İsviçre hukukuna göre niteliğini belirlemek ve temsilcinin adını koymak 

gerekmektedir. Önce temsilciden başlayalım. 

 

             İş sahibinin temsilcilerinin hangi meslek grubundan olacaklarına dair 

sözleşmelerde bir hüküm yer almaz. Doğal olarak temsilcilerin gemi inşasından 

anlayabilecek uzman kişiler olması beklenir. Bu kişiler tabidir ki ya gemi mühendisi 

veya gemi inşa mühendisi veya gemi mimarı olur. Çoğu zaman ise gemi inşa 

müşaviriliğinde uzmanlaşmış bir mühendislik veya mimarlık şirketidir. Bazen ise 

uzman şirket bünyesinde hem gemi mimarı ve gemi (inşa) mühendisi bulunduran uzman 

bir müşavirlik şirketidir. Alıcının temsilcileri sözleşmelerde genellikle 

denetleyici/kontrolör olarak isimlendirilirler970. 

 

               Gemi inşa sözleşmesinde karşılıklı iki taraf bulunmakla birlikte, 

sözleşmenin kompleksliği ve geminin değeri ile orantılı olarak sözleşmeye taraf 

olmadan dahil olanlar bulunmaktadır. Bunlardan biri klas ve düzenleyici kuruluşlar ve 

bir diğeri de temsilcilerdir. Temsilcilerde aynı sınıf kuruluşlarında olduğu gibi gemi 

                                                 
970 Curtis,s.75,dpn.6,ayrıca bkz. CMAC md.9.1. 
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inşa sözleşmesinin tarafı değillerdir. Dolayısıyla bir eser sözleşmesi olan gemi inşa 

sözleşmesi haricinde, temsilci ile iş sahibi arasında ayrı bir sözleşme akdedilir. Bu 

sözleşmenin hukuki niteliği nedir? 

 

              Temsilci eğer işsahibinin çalışanı ise aralarındaki sözleşme hizmet 

sözleşmesidir. Bu halde temsilci iş sahibinin bağımlı bir çalışanıdır. Bu durumda 

temsilcinin hukuki durumu bir özellik arzetmez. O önceden yükleniciye bildirilen yetki 

belgesine ve hizmet sözleşmesine göre görevini ifa eder. Oysa temsilci iş sahibinin 

hizmet sözleşmesi ile çalışanı değilde, bağımsız yardımcısı konumunda ise aralarındaki 

sözleşme bir vekalet sözleşmesidir. Vekalet sözleşmesi; vekile vekalet verenin 

menfaatine ve iradesine uygun sonuca yönelen bir iş görmeyi zaman kaydına tabi 

olmaksızın ve nispeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun elde edilememesi 

rizikosu ona ait olmamak üzere yükleyen bir sözleşmedir971. Vekalet sözleşmesi ile 

vekil başkasının menfaatine ve iradesine uygun olarak bir iş görme borcu altına girer972. 

Bu nedenle vekalet sözleşmesi özel hukuka ilişkin bir iş görme sözleşmesi olup, konusu 

daima bir yapma edimi niteliğindedir973. Vekalet hukuki fiil veya maddi fiil vekaleti 

olarak verilebilir974. Vekaletin konusunu alacağın devri, taşınır veya taşınmaz satışı, kira 

bağışlama gibi hukuki işlemler ile ihtar, mehil tayini gibi hukuki işlem benzeri fiiller 

oluşturuyor ise vekalet; hukuki fiillere ilişkin vekalet975, vekilin müvekkil adına ve 

menfaatine bir maddi fiil, bir hizmetin ifasını taahhüt etmesi ise maddi fillere ilişkin 

vekalettir976.  

 

               Gemi inşa sözleşmelerinde temsilciler iş sahibi adına ve hesabına ve 

onun menfaatine uygun hareket ederler. Yaptıkları işler gemi inşasının incelenmesi ve 

denetimi, çerçevesinde, plan ve çizimleri onaylamak, modifikasyonlara karar vermek, 

sözleşme ücretinin değişikliğine karar vermek, uyumsuzlukları ihbar etmek vs. 
                                                 
971 Tandoğan,C.2,s.356,Yavuz/Acar/Özen,s.1120-1121. 
972 Aral/Ayrancı,s.387. 
973 Gümüş,C.2,Yeni,s.116 ve 118. 
974 Gümüş,C.2,Yeni,s.118, Aral/Ayrancı,s.389. 
975 Yavuz/Acar/Özen,s.1121, Gümüş,C.2,Yeni,s.118, Aral/Ayrancı,s.389. 
976 Gümüş,C.2,Yeni,s.118, Aral/Ayrancı,s.389. 
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şeklindedir. Öğretiye göre mimari kontrollük ve yönetim sözleşmeleri vekalet 

sözleşmesi olarak kabul edilmektedir.977. Yapının teknik bakımdan denetimi ve 

yönetimi hizmetlerine ilişkin mimarlık sözleşmesi de bir vekalet sözleşmesi olarak 

kabul edilmektedir978. Diğer yandan öğretiye göre mühendislik sözleşmerinin hukuki 

niteliği de mimarlık sözleşmelerine benzediği kabul edilmektedir979. Fikrimizce iş 

sahibi ile temsilci arasında yapılan sözleşme mimar ve mühendisin yaptığı kontrollük ve 

teknik denetim-yönetim sözleşmesinin bir karmasıdır. Aynı zamanda esasen maddi 

fiillere ilişkin bir vekalet sözleşmesi olmakla birlikte980, uyumsuzlukları ihbar etme gibi 

hukuki işlem benzeri fiilleri ifa etme yetkisi olmakla hukuki işlemlere ilişkin vekaleti de 

içermektedir. 

 

              Yeri gelmişken belirtelim ki FIDIC(International Federation of 

Consulting Engineers) Koşullu İnşaat Sözleşmelerinde özellikle 1999 revizyonu öncesi 

müşavir-mühendis kavramı ile gemi inşa sözleşmesinde yer alan iş sahibi temsilcisi 

birbirinden farklı kavramlardır. Her nekadar FIDIC Müşavir Mühendisilik sözleşmesi 

de bir vekalet sözleşmesi981 sayılsa da, FIDIC Mühendisi bir uzlaştırmacı982, idareci983 

görevi de üstlendiğinden durumu gemi inşa sözleşmesi iş sahibi temsilcininkinden 

farklıdır. Hatta FIDIC Kırmızı Kitaba göre iş sahibi ile yüklenici yanında, bağımsız bir 

müşavir-mühendis kurumu, özellikle sözleşme yönetimi bakımından kuvvetli yetkilerle 

donatılmış ayrı bir kimlik olarak ortaya çıktığı ifade edilmektedir984. Yani bazı 

                                                 
977 Kaplan,Mimarlık,s.92,Tandoğan,C.2,s.16, Gümüş,C.2,Yeni,s.126,Yavuz/Acar/Özen,s.1152. 
978 Kaplan,Mimarlık,s.96; Yazar hem mesleki kontrollük ve hemde teknik denetim hizmetleri sözleşmelerinde vekalet 
sözleşmesinin unsuru olan hem vekilin ve hemde müvekkilin mutlak sözleşmeyi sona erdirme hakkının bu tür 
mimarlık sözleşmelerine uygun olmayacağını, ya bu hakkın bir emredici nitelik sayılmamasını veya bu halde vekalet 
sözleşmesinden farklı olarak bu tür sözleşmelerin atipik vekillik ilişkisi olarak nitelendirilmesi gerektiğini 
belirtmektedir,bkz. s.92-93 ve 96, Atipik-tipik vekalet için bkz.Tandoğan,C.2,s.627, Konuyla ilgili olarak İsviçre 
Federal Mahkemesi’nin şu kararı dikkat çekicidir; ‘Gayrimenkul yönetimi sözleşmesi ne bir bir vekalet ne de bir eser 
sözleşmesi olmayıp, kendine özgü(sui generis) bir sözleşme olup, ancak hizmet sözleşmesindeki özel kurallar 
gereğince(TBK. md.435(Haklı sebeple Fesih)) bozulabilir. Çünkü vekaletin geri alınmasını ya da vekaletten 
ayrılmayı düzenleyen ilkeler(TBK. Md.512(Her zaman mümkün ve sebep göstermeden fesih)), gayrimenkul yönetimi 
sözleşmesi gibi, süre üzerine yapılan bir sözleşmeye uygulanamazlar’ (BGE. 83 II 525) karar için bkz. Kaneti,C2, 
s.134-138. 
979 Tandoğan,C.2,s.16. 
980 Mimari kontrollük sözleşmesi bir maddi fiillere ilişkin vekalettir,bkz. Aral/Ayrancı,s.389. 
981 Schneider/Scherer,s.315. 
982 Bu konuda bkz.Sebastian Hök,Uluslar arası İnşaat Hukuku FIDIC Kırmızı Kitap Hakkında Açıklamalar, Çeviren 
Gökhan Erbaş,Ankara 2009,s.18. 
983 Schneider/Scherer,s.321 
984 Nazlı,Töre,FIDIC Kurallarının Karşılaştırmalı Hukuktaki Yeri,Ankara 2011,s.88. 
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konularda mühendis, iş sahibi ve yüklenici arasında sorun çözen ve aracılık eden, hem 

iş sahibine ve hem de yükleniciye karşı tarafsız bir uzman veya aracı985 konumundadır. 

FIDIC Kuralları gereği uyuşmazlıkların çözümünde üç aşamalı bir sistem belirlenmiş 

olup, ilk olarak birinci aşamada uyuşmazlık 12 hafta içersinde çözümlenmesi için 

mühendise bildirilecektir ve hatta hukuki yanı ağır basan uyşmazlıklar dahi 

çözümlenmek üzere mühendis önüne getirilecektir986. Anglo-American 

uygulamasından987 doğan FIDIC Mühendisliği 1999 değişikliğine988 kadar özellikle 

farklı uygulamaya sahip kıta Avrupası ve diğer hukuk sistemlerinde eleştirilmiştir989 ve 

bu rolün anlaşılması da zor olmuştur990. Haliyle sonradan Dispute Adjucation 

Board’a991 yetkileri devredilen FIDIC Mühendisi’nin sorun çözücü-ara bulucu özelliği 

azalmıştır. Sonuç olarak FIDIC Müşavir Mühendisi rolüyle, gemi inşa sözleşmesi 

işsahibi temsilcisi rolü birbirinden farklıdır. Bir kere gemi inşa sözleşmesi iş sahibi 

temsilcisinin sadece iş sahibi menfaatine ve adına çalışan ve yüklenici ile aralarında 

sorun çözen bir yasal makam özelliği olmadığı gibi, FIDIC Mühendisinin inşaat 

sözleşmesinde üstlendiği rol kadar kapsamlı ve önemli bir rolü992 de yoktur.  

 

               Gemi İnşa Yönetmeliği’nde993 ise 3 ayrı mühendislik kurumu göze 

çarpmaktadır. Bunlar denetim uzmanı994, kontrol mühendisi995 ve proje mühendisidir996. 

                                                 
985 Yaşar Karayalçın, FIDIC İnşaat Sözleşmesi Genel Şartlarında Mühendisin Hukuki Durumu, İnşaat Sözleşmeleri , 
Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, Ankara, 18-29 Mart 1996, 2. Tıpkı Basım, 
BATIDER,Yayın No:381, s.292. 
986 Ziya Akıncı, s.60. 
987 Schneider/Scherer,s.321,Kırmızı kitapta Mühendise verilen roller Common Law geleneğidir,bkz.Töre,s.97. 
988 Mühendisin rolü konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Hem kırmızı ve hem de Gümüş kitap geleneğini 
sürdürmekle birlikte, bir çok farklılıklar yapıldı.Tek taraflılık esas alınarak mühendisin rolü çıkarıldı, bkz. 
Schneider/Scherer,s.322. 
989 Schneider/Scherer,s.321 
990 Töre,s.98. 
991 Uyuşmazlık Karar Kurulu;Kırmızı Kitap md.20,bkz.Töre,s.100. 
992 FIDIC 4. Baskısında  II. Kısım Özel Uygulama Şartları’na yapılmış ilaveler dikkate alınmadan, I. Kısım Genel 
Şartları Oluşturan 72 adet madde ve 122 adet fıkrada, yani 194 adet sözleşme şartının 88 tanesinde yerde mühendisin 
rolünün olduğu belirtilmektedir, bkz.Necip Türegen, FIDIC Açısından İnşaat Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmeleri , 
Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer, Ankara, 18-29 Mart 1996, 2. Tıpkı Basım, 
BATIDER,Yayın No:381,s.261, Kırmızı Kitaba göre Mühendis, aynı zamanda hem tasarımcı, hem iş sahibinin 
temsilcisi, hem kontrolör, hem onay makamı, hem arabulucudur,bkz. Töre,s.95. 
993 Bkz.05.06.2010 tarih ve 27602 sayılı resmi gazete. 
994 Md.4.c;İdare adına proje ve belge denetimi ile gemi üzerinde inşa ve tadilat denetimi yapacak gemi inşaatı 
mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaatı ve deniz mühendisliği, gemi ve deniz 
teknolojisi mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinden mezun olan; Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı, 
Denizcilik Uzmanı, Denizcilik Uzman Yardımcısı, Mühendis ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları 
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Yönetmeliğe göre 6.1 maddesine giren gemiler ancak klas kuruluşu gözetiminde inşa 

edilirken, klassız olanlar ise kontrol mühendisi gözetiminde inşa edilir(md.6.4). Klassız 

gemi ve su araçlarında bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına sunulan proje ve 

dokümanların hangi yetkilendirilmiş klas kuruluşu kuralları uygulanarak hazırlandığı 

proje mühendisi tarafından belirtilir. Bu proje ve dokümanların denetimi belirtilen 

yetkilendirilmiş klas kuruluşu kurallarına göre denetim uzmanı tarafından 

yapılır(md.7.2). Klassız inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa 

veya tadilatın yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yapılıp yapılmadığı, denetim 

uzmanı tarafından takip edilir(md.11.1). Yani klassız gemilerde klas kuruluşunun 

görevini denetim uzmanı üstlenir. Takip formunun bir nüshası dosyasında, bir nüshası 

kontrol mühendisince muhafaza edilir. Bölge müdürlüğüne sunulan termin planına göre, 

bölge müdürlüğünce belirlenecek periyotlarda yapılacak bu denetimlerin zamanında 

yapılmasından kontrol mühendisi sorumludur. Kontrol mühendisi, denetim uzmanı 

tarafından yapılan tüm denetimlerde bulunmak zorundadır(md.11.1). Burada kontrol 

mühendisinin görevi standart formlardaki temsilcinin görevine benzese de idareye karşı 

sorumluluğu ve denetim uzmanı ile karşılıklı görevleri bakımından, gemi inşa 

sözleşmelerindeki temsilcinin konumundan oldukça farklıdır. Klaslı inşa veya tadilat 

yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın uygun biçimde yapılıp yapılmadığı 

klas kuruluşu tarafından takip edilir(md.11.2).Haliyle klaslı gemilerde yönetmelikde yer 

aldığı şekilde bir kontrol mühendisi bulunmamaktadır. Yönetmelik maddelerinden 

anlaşıldığı üzere standart formlarda bulunan iş sahibi temsilcisi ne bir proje mühendisi, 

ne bir denetim uzmanı ve ne de bir kontrol mühendisidir. İş sahibinin temsilcisinin 

görev ve yetkileri Gemi İnşa Yönetmeliği’nden bağımsız olarak taraflarca belirleneceği 

de açıktır. FIDIC Koşullarındaki gibi bir müşavir mühendis de yönetmelikte yer 

almamakla birlikte, klassız gemilerin inşasında görev alan kontrol mühendisinin kısmen 

                                                                                                                                               
Kanununun 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel kadrolarında görev yapan Denizcilik Müsteşarlığı 
personelini karşılar. 
995 Md.4.ğ;Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat işlerinin projeye uygun yapımından sorumlu ve 6/12/2006 tarihli 
ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası 
Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri,  Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest 
Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini karşılar. 
996 Md.4.j;Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik 
Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi 
olan gemi mühendisini karşılar. 
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bağımsız, ancak hem taraflara ve hem de idareye karşı sorumluluğu dikkat 

çekicidir(md.14). 

 

           d.Tersanede Temsilcilerin Uğradığı Kazalardan Dolayı 

Yüklenicinin Sorumluluğu 

 

           Tersane çalışanlarının sözleşmedeki gemiyi inşa ederken başlarına gelen 

kaza sonucu yaralanma ve ölüm olayları birer iş kazası olup iş hukuku çerçevesinde 

çözümlenmektedir. Zaten gemi inşa sözleşmelerinde de bu olaylara dahil hüküm yer 

almaz, yer alması da beklenmez. Ancak pek tabiidir ki gerek iş sahibi inşa ettirdiği 

geminin inşasını görmek ve incelemek için tersanede, gemide veya alt yüklenicilerin 

çalışma yerlerinde bulunabilir. Keza iş sahibi adına geminin inşasını inceleyen veya 

incelemelere, test ve denetimlere katılan iş sahibi temsilcileri ve temsilci yardımcılarıda 

bu yerlerde bulunabilir Nitekim gemi inşa sözleşmelerinde onların bu gibi çalışma 

yerlerine serbestçe girmelerini sağlamak yüklenicinin bir vazifesi ve iş sahibi 

temsilcilerinin de hakkıdır.(SAJ md.4.3,AWES md.2.a,Norveç Form,md.5.3, 

NewBuildCon md.23.c,CMAC md.9.2) Gemi inşa sözleşmelerinde işçi işveren ilişkisi 

dışında olan, iş sahibi ve temsilcilerin ve onların mallarına gelen zararlar hakkında 

tazminat sorumluluğunu tespit eden hükümler yer almaktadır. Gemilerin inşa edildiği 

tersaneler de aynı fabrikalarda yapılan üretimde olduğu gibi, iş kazalarının meydan 

gelmesi mümkün olan yerlerdendir. Bu nedenle gerek tersanede ve gerekse de alt 

yüklenicilerin çalışma yerlerinde incelemede bulunacak veya yapılan inceleme, test ve 

denemelere katılacak olan alıcı ve alıcı temsilcileri iş kazalarından doğabilecek 

yaralanma ve ölüm olayları ile karşı karşıyadır997. Sözleşmelerde genelde yüklenicinin 

ölüm ve yaralanma hallerinde sorumlu olmayacağına ilişkin hükümler yer alır998 veya 

en azından yüklenici hiçbir sorumluluk almamaya gayret gösterir999. Sorumluluk ile 

ilgili klozlar standard formlarda farklı olarak düzenlenmiştir. Burada inceleyeceğimiz 

                                                 
997 Curtis,s.77. 
998 Bruce/Garrard,s.107. 
999 Curtis,s.77. 
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kloz yüklenicinin iş sahibi ve iş sahibinin yardımcılarına karşı iş kazaları sonucu oluşan 

ölüm ve yaralanmalar karşısındaki yüklenicinin sorumluluğu ile ilgili olandır. 

 

             Öncelikle SAJ’a göre temsilci ve yardımcıları hiçbir şekilde 

yüklenicinin çalışanı sayılamaz, onlar iş sahibinin elemanlarıdır(md.4.5,ilk cümle). 

Böyle bir hükümle güdülen amaç, yüklenici ile temsilci ve yardımcıları arasında bir 

hizmet sözleşmesi olmadığından dolayı, iş hukuku anlamında bir işçi işveren ilişkisini 

ve sorumluluğunu bertaraf edebilmektedir. SAJ aynı yer de(md.4.5) devamla yüklenici 

lehine bir hüküm getirmeye gayret göstermiştir. Şöyleki ‘Yaralanma ve ölümler 

yüklenici, yüklenicinin çalışanları, vekili veya alt yüklenicileri tarafından ağır 

ihmal(gross negligence) ile meydana gelmedikçe, yüklenici, iş sahibinin, temsilcilerinin 

ve yardımcılarının(temsilcinin yardımcılarının), gemide iken, tersanede veya alt 

yüklenicinin çalışma yerinde veya geminin inşası ile ilgili bir yerde, yaralanma veya 

ölümlerinden sorumlu değildir. Aynı hüküm Norveç formda(md.5.5). ve CMAC 

Formda(md.9.3) da yer almaktadır. Bu klozda yüklenici lehine bir sorumsuzluk 

yaratılmakta ve sorumsuzluk ağır ihmal unsuru ile sınırlandırılmakta, sözleşmenin tarafı 

olan iş sahibi ve tarafı olmayan temsilci ve yardımcıları arasında fark da 

gözetilmemektedir. Ayrıca yüklenicinin yardımcıları olan alt yükleniciler ve kendi 

çalışanlarının sorumluluğu da ayrılmamıştır. Fikrimizce böyle bir klozun Türk Hukuku 

karşısında uygulanabilirliğini tespit edebilmek için, sözkonusu kloz ihmal-ağır ihmal 

kavramları, sorumsuzluk anlaşması ve yardımcı kişiler-adam çalıştıranın sorumluluğu 

kavramları ile birlikte incelenmelidir. 

 

           SAJ form md.4.5’e1000 göre  yüklenici iş sahibinin kendisine 

temsilcisine veya onların yardımcılarına  ölüm veya yaralanma halinde veya mallarına 

bir zarar gelmesi halinde, ancak  bizzat kendisinin, işçilerinin veya alt yüklenicilerinin 

ağır kusuru varsa sorumlu olmaktadır. Türk Hukuku’na göre ihmal, kişinin hukuka 

aykırı sonucu istememesi, buna rağmen böyle bir sonucun meydana gelmesi, onun hal 

                                                 
1000 Aynı Hüküm Norveç form md.5.5 ve CMAC md.9.3’de yer almaktadır. 
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ve şartların gerektiği dikkati ve özeni göstermemesi veya tedbirli olmaması yüzünden 

olmasıdır1001. İhmal ise kendi için ağır ihmal ve hafif ihmal1002 olarak ikiye ayrılır. Ağır 

ihmal, aynı şartlar altında bulunan her makul insanın alması gerekli en basit  önlemin 

alınmamış olmasına denirken, bu dereceye ulaşmayanlara da hafif ihmal denir1003. Diğer 

bir ifadeyle ağır ihmal, hukuka aykırı sonucu meydana getiren fiil işlenirken, böyle bir 

fiil işleyen kişinin şartlarına sahip herkesin göstereceği dikkat ve özeni 

göstermemektir1004. Dolayısıyla hükümde yer alan ağır ihmal hukukumuzda hakim olan 

açık anlayışa göre olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında; yüklenici ağır ihmal hali hariç, 

kusurundan sorumlu değildir. Hem de sadece sözleşme tarafına değil, üçüncü kişilere de 

karşı durum böyledir. Bunun geçerli olup olmayacağını aşağıda inceleyeceğiz. 

 

        Zarar verici sözleşmeye aykırı davranmaktan ve zararın doğumundan önce 

alacaklı ve borçlu arasında açık veya zımni olarak yapılan ve ileride alacaklı lehine 

ortaya çıkma ihtimali bulunan tazminata tamamen engel olan hukuki işleme 

sorumsuzluk anlaşması denir1005. Bu tanıma göre sorumsuzluk anlaşması alacaklı ve 

borçlu arasında yapılabilen, mevcut sözleşmeye aykırı hareketi gerektiren, daha zarar 

doğmadan akdedilmesi gereken iki taraflı bir sözleşmedir. Çoğunlukla tam bir 

sözleşmeden ziyade bir sözleşmenin hükmü olarak yer alır1006. Hukuken geçerli bir 

sorumsuzluk anlaşmasıyla, halen mevcut olmayan ancak gelecekte ortaya çıkma 

ihtimali bulunan bir tazminat hakkı üzerinde tasarruf edilmektedir1007. Sorumsuzluk 

anlaşması iki taraflı bir hukuki işlem olup, meydana gelmesi için karşılıklı birbirine 

uygun irade beyanını gerekli kılar1008.  

 

                                                 
1001 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.493,von Tuhr,s.380,.Oğuzman/Öz,C.2,s.54,Eren,s.569. 
1002 vonTuhr’a göre hafif ihmal ile ağır ihmal arasındaki fark açık değildir ve hakimin takdirine göre belirlenir, bkz. 
vonTuhr,s.381. 
1003 Eren,s.569. 
1004 Oğuzman/Öz,C.2,s.54. 
1005 Galip Sermet Akman, Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul,1976,s.7, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.878-879, 
Eren,s.1085. 
1006 Akman,s.7, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.879. 
1007 Akman,s.12,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.879. 
1008 Akman,s.12,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.880, Eren,s.1086. 
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               Türk-İsviçre hukukuna göre sözleşme ile tamamen bir sorumsuzluğa 

karar verilemez1009. Sorumsuzluk anlaşmasının sınırlarını TBK md.115 belirler. Genel 

prensip ağır kusurdan kaynaklı bir sorumluluk halinde önceden sorumsuzluk anlaşması 

yapılamayacağı yönünde olup, hafif kusurda yapılması mümkündür. Görüldüğü gibi 

TBK md.115 ağır ihmal terimini değil, ağır kusur1010 terimini kullanarak, kastı da içine 

alan bir anlayış getirmiştir. Bilindiği gibi  kusur kast ve ağır ihmali de içeren bir 

anlamdadır1011.Zira kusurun ağır ve hafif olmak üzere iki derecesi olup, ağır kusur 

denince kasıt ve ağır ihmal, hafif kusurdan ise hafif ihmal anlaşılır1012. Kast hukuka 

aykırı sonucun bilerek istenmesidir1013. Burada belirtelim ki kusur sözcüğü ihmal 

anlamında olup1014, kusur terim olarak kast ve ihmal olarak ikiye ayrılır1015. Sonuç 

olarak yukarıda belirttiğimiz ve gemi inşa sözleşmelerinde kullanılan kloza göre ağır 

ihmal(gross negligence) kavramı kelime anlamı ile Türk Hukuku’nda ağır kusuru tek 

başına karşılamaz. Zira belirttiğimiz gibi ağır kusur hem kastı ve hemde ağır ihmali 

karşılar. Bu açıdan bakıldığında ilgili kloz yorumlanırken, sanki yüklenici kast halinde 

sorumlu değilken, ağır ihmalde sadece sorumlu gibi bir durum ortaya çıkar ki, bu 

istenen amaca uymaz. Söz konusu kloz ile getirilmesi istenen kolaylık, hafif kusur 

halinde yani hafif ihmal halinde yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaktır. Bu nedenle de 

gross negligence tabirini ağır kusur hali olarak anlamak uygun olur. 

 

            Sorumsuzluk anlaşmasının TBK md. 115 düzenlemesinden anlaşıldığı 

gibi, ağır kusur hali hariç sözleşme tarafları aralarında ileride doğabilecek alacaklı 

aleyhine bir tazminat hakkına borçlu yararına engel olabilmektedir. O halde Türk 

Hukuku karşısında SAJ md.4.5’de yer alan sorumsuzluk anlaşması sadece sözleşmedeki 

borcun ihlali halinde meydana gelebilecek bir yaralanma veya ölüm halinde, sadece 

                                                 
1009 VonTuhr,s.586. 
1010 ‘Aynı durumda bulunan her makul insanın aklına gelebilecek ilkel koruyucu tedbirleri almayı ihmal eden ağır 
kusur işlemiş olur(BGE. 87 II 184)’, ‘Ağır kusur en basit ihtiyat kurallarını ihlal eden, aynı hal ve şartlarda bulunan 
her makul insanın zorunlu sayılacağı tedbirleri ihmal eden kimsenin davranışıdır.Hal ve şartların ya da sözleşmenin 
yüklediği tedbir alma ödevlerine karşı tam bir aldırmazlık ağır kusur olarak nitelendirilir(BGE. 88 II 430)’ Kararlar 
için bkz.Selim Kaneti,İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hukuku Kararları 1955-1964,C.1 Borçların Genel 
Hükümleri, C.1,BATIDER 1968,s.101-102(C.1). 
1011 Bkz.TBK md.115 madde gerekçesi ve Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.495. 
1012 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.495. 
1013 Eren,s.574,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.493. 
1014 Eren,s.580. 
1015 Eren,s.574, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.493. 
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taraflar arasında, yani yüklenici ve iş sahibi arasında, doğabilecek bir tazminat yükümü 

açısından geçerlidir. Oysa SAJ md.4.5 okadar geniştir ki, sorumsuzluk anlaşması 

sözleşme dışı üçüncü kişileri ve haksız eylemleri de kapsamaktadır. Oysa Türk 

Hukuku’na göre sözleşme dışı hukuka aykırılık alanında sorumluluğun sınırları üçüncü 

kişilere bildirilmiş olsa da sorumsuzluk anlaşması geçerli olmaz1016. Zira bu durumda 

şahısların canına ve malına zarar verici davranışlardan kaçınmak için gerekli ve yeterli 

emniyet ve güvenlik önlemlerini alıp almadığına bakılmalı, aksi taktirde haksız fiil 

hükümleri gereği sorumluluğuna gidilmelidir1017. 

 

          Tüm bunların yanında bir kimse yani gemi inşa sözleşmesinde iş sahibi 

hukuken geçerli sayılan bir tasarruf işlemini yapabilmek(burada ölüm ve yaralanma 

halinde doğabilecek tazminat hakkına engel olacak şekilde sorumsuzluk anlaşması 

yapmak) için tasarruf yetkisine sahip olmalıdır1018. Burada üçüncü kişi olan temsilci ve 

temsilcinin yardımcılarının ne sözleşmedeki borcun ihlalinden veya ne de haksız fiilden 

meydana gelen temsilci veya temsilcinin yardımcılarının yaralanması ve ölüm halinde 

yükleniciden isteyebilecekleri tazminat haklarına, tasarruf yetkisine sahip olmayan iş 

sahibi ve yüklenici aralarından yaptıkları, sorumsuzluk anlaşması ile engel olamazlar. 

Son olarak fikrimizce, gemi inşası TBK md.115/son haline de girmemektedir. Türk-

İsviçre Hukuku’na göre yüklenicinin iş sahibine karşı özen yükümlülüğü mevcuttur. 

Özen yükümlülüğü çerçevesinde sorumsuzluk klozunun incelenmesi yukarıda yapılmış 

olduğundan burada tekrar etmeyeceğiz. Diğer yandan somut olayda anlaşılan gemi inşa 

sözleşmesi SAJ gibi bir standart forma dayanıyor ise, genel işlem kuşullarına dair TBK 

md.20vd. emredici kurallarına aykırı ise sözleşme tarafları açısından da geçersiz 

olabileceği de unutulmamalıdır. 

 

 

     
                                                 
1016 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.881. 
1017 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop ,s.881. 
1018 Akman,s.13. 
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           3.Yüklenicinin Deniz Denemesi Borcu 

 

           a.Deniz Denemesi    

  

           Gemi inşasında aşama aşama geliştirilen sadece yüklenici ve onun 

denetçilerinin değil, aynı zamanda iş sahibi, klas ve düzenleyici kuruluşlarında katıldığı 

bir inceleme ve denetim sözkonusudur1019. İşçilik ve geminin her bir parçasının 

operasyonel kabiliyeti, sonra her bir sistemi ve sonunda tüm gemi hakkında geminin 

tabi olduğu önemli test ve denemeler yapılır1020. Her ne kadar inşa süresince iş sahibi 

plan ve çizimleri onaylayıp gemiyi inceleyebilirse de, geminin sözleşme ile konulan 

standartlara  uyup uymadığının test imkanı ancak geminin işe çıkarılması ile olur1021. 

Nitekim geminin durumunun sözleşme şartlarına uyup  uymadığı ancak inşası 

tamamlanınca belirlenebilir1022. Gemi inşa sözleşmelerinde, birden fazla test ve 

denemelerle geminin sözleşme ve spesifikasyonlarda belirlenen kriterlere göre 

performansına uyup uymadığını incelemeye yarayan klozlar bulunur1023.  

 

           Bu test ve denemelerin amacı tersanenin inşa ettiği geminin kalitesini 

göstermek ve kanıtlamaktır1024.  Gemi inşalarında geminin tesliminden önce 

yüklenicinin geminin sözleşme ve spesifikasyonlara uyduğunu göstermesi hem gelenek 

ve hem de değişmez bir standart sözleşme kuralıdır1025. Teslimden önce geminin 

sözleşme ve spesifikasyonlara uygun inşa edilerek tamamlandığı ve teslime hazır hale 

getirildiği ise deniz denemesi(testi) adı verilen geminin çeşitli açılardan denizdeki 

                                                 
1019 Clarke,s.103-104. 
1020 Fisher,s.23. 
1021Jie Yang,Subcontracting in the Chinese Shipbuilding Contract, Master Thesis, Trine-Lise 
Wilhelmsen(supervisor), 2006 Oslo,s.16, https://www.duo.uio.no/handle/10852/20832  (erişilme tarihi 19.05.2014). 
1022 Curtis,s.88. 
1023 Bruce/Garrard,s.109. 
1024 Kenneth Fisher,An Owner’s Management of Ship Construction Contracts ,presented at Newbuild 2000 The Ryal 
Institution of Naval Architects 1995, s.18, http://www.fishermaritime.com/publications/pdf/ownersmngmnt.pdf 
(erişilme tarihi 26.08.2013)(Management of Ship). 
1025 Curtis,s.88, Bruce/Garrard,s.109. 
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performansının sözleşme ve spesifikasyonlara uyduğunu göstermeye yarayan işlem ile 

gerçekleşmektedir. Bu normal bir prosedür olup, deneme sırasında yüklenici geminin 

sözleşme gereklerine uygun olarak performans gösterdiğini ortaya koymaya çalışır1026. 

Deniz denemesinde makine-motor ve seyrüsefer kapasitesi gibi inşa aşamasında 

incelenemeyen geminin özellikleri denetlenir1027.  Her ne kadar standart sözleşmelerde 

deniz denemesi adı yer alsa da yapılan testler sadece deniz de olmaz aynı zamanda 

karada yapılan havuz testi gibi çeşitli testlerde sözkonusu olmasına rağmen SAJ, 

AWES, Norveç Form, NewBuildCon,CMAC’da sadece deniz denemesi yer alırken, 

MARAD(md.15.a) formda havuz testide yer almakla birlikte, genel olarak deniz 

denemesi dışındaki testler ayrıntılı olarak spesifikasyonlarda yer almaktadır1028. 

 

             Deniz denemesinin amacı geminin performans ve durumunun 

sözleşme(ve spesifikasyonla) ile uyumlu olup olmadığının test edilmesi olup, deneme 

yüklenicinin iş sahibine geminin spesifikasyon ve sözleşmeye uyduğunu gösterme 

fırsatı verir1029. Deniz denemesi gününde, geminin denize elverişliliği ve orijinal 

siparişe ve işsahibi ve yüklenici arasında yapılan sözleşmeye uygun inşa edilip 

edilmediğine ilişkin bir çok test yapılır1030. Test sırasında yüklenici geminin sözleşme 

ve spesifikasyonlara uyduğunu özellikle hız, yüksüz ağırlık vs. konularda tazmine gerek 

olmaksızın göstermeye çalışır1031. Nitekim, yüklenici güvenli bir şekilde çalışan ve 

birçok açıdan sözleşmesel tarife uyan bir gemi inşası ve teslimi ile yükümlüdür1032. 

Bunu kanıtlamak için uğraşan yüklenici kompleks gemi inşalarında, resmi 

denemelerden önce gayri resmi denemeler yaparak taraflara ve kendine gemisinin 

ayıplarını önceden görme fırsatı sağlamaktadır1033. AWES form md.4.c’de yüklenicinin 

hazırlık amaçlı ön deniz denemeleri yapabileceği yazmaktadır. Tüm bu test ve 

denemelerin detayları spesifikasyonlarda yer almaktadır1034. Pekiyi amacını 

                                                 
1026 Yang,s.16. 
1027 Yang,s.17. 
1028 Curtis,s.89(orada bkz dpn.3). 
1029 Mandaraka-Sheppard,s.453. 
1030 Packard,s.42. 
1031 Curtis,s.89. 
1032 Williams,s.8. 
1033 Curtis,s.89, Bruce/Garrard,s.109. 
1034 Bruce/Garrard,s.109. 
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belirlediğimiz deniz denemesi ve testlerin hukuki sonucu nedir? Aşağıda 

inceleyeceğimiz standard formlarda görüleceği üzere, sözleşme ve spesifikasyonlara 

uygun inşa edilip edilmediğine göre, iş sahibi gemiyi kabul veya reddetme hakkına 

sahip olacaktır1035. 

 

              Deniz denemesi ve testinin amacı geminin sözleşmeye ve 

spesifikasyonlara uyup uymadığını belirlemek ve hukuki sonucunun da geminin kabul 

veya reddini sağlamak olduğuna göre, gemi inşa sözleşmelerinde teslimden önce 

ayıptan sorumluluk borcunun doğduğu ve aşağıda inceleyeceğimiz standart formlar 

deniz denemesi klozlarının TBK md.476vd. sağlanan ayıptan sorumluluk borcuna 

benzer bir borcu düzenlediği ve teslimden önce olması dolayısıyla Türk-İsviçre 

Hukuku’ndan açıkça ayrıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu klozların Türk Hukuku karşısında 

geçerliliği, İngiliz Hukuku karşılaştırmalı olarak incelenmesine geçmeden önce amacını 

ve hukuki sonucunu açıkladığımız deniz denemesinin uygulanmasının nasıl olduğunu 

standart formları karşılaştırarak incelemekte fayda bulunmaktadır. Bu arada belirtelim 

ki SAJ(md.6) ve AWES(md.4) sadece denemeler(trials), Norveç form(md.7) test ve 

denemeler(test and trials), MARAD denemeler(trials) (md.15) ifadesi yer alırken, daha 

uygun olarak CMAC(md.13) ve NewBuildCon(md.27)’da ise deniz denemeleri(sea 

trials) tabiri kullanılmıştır. Standart formlarda anlatılan deniz denemesi olup, geminin 

tamamlanmadan ve denize çıkarılmadan önce yapılan tersane(dockside) testleri 

MARAD(md.15.b(Burada önce geminin tersane denemesinde perfomansını kanıtlaması 

ve sonra deniz denemesine çıkarılması gerektiği yazmaktadır)) hariç hiçbir formda ifade 

edilmediği gibi, hiçbir formda ayrıntıları yazmaz. Bu testlerin ayrıntıları ve keza deniz 

denemesinin teknik ayrıntıları da spesifikasyonlarda yazmaktadır. Biz aşağıda teknik 

ayrıntılara girmeden hukuki boyutunu ve genel olarak sadece deniz denemesini 

incelemeye çalıştık. Çalışmamızda da deniz denemesi tabirini kullanmayı uygun 

bulduk. 

 

                                                 
1035 Mandara-Sheppard,s.453,Lorenzon/Valesco,s.74. 
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            b.Standart Form Klozları ve Deniz Denemesinin Uygulanması 

 

            Deniz denemesi spesifikasyonda yazdığı usulde(SAJ md.6.3.a,AWES 

md.4.c,Norveç md.7.3,Newbuildcon md.27.c.i) ve spesifikasyonların gereklerine tam 

uygun olarak icra edilmelidir (CMAC md.13.2.a.). Dolayısıyla taraflar deniz 

denemesinin nasıl uygulanacağını henüz sözleşmeyi imzalamadan belirler ve geminin 

teknik şartnamesi olan spesifikasyonda deniz denemesi ayrıntılı ve sözleşmede özet 

olarak belirlenmektedirler. Tarafların bunu işin başında ve sözleşmeden önce belirlemiş 

olmaları, her daim sonraki bir aşamada belirlemelerinden daha yararlıdır. Zira sonraki 

aşamalarda deniz denemesinin uygulanma şartlarını belirlemek, tarafların arasındaki 

beklenti farklılıklarından dolayı ciddi sorunlar yaratabilmektedir1036.  

 

           Deniz denemesinin anlatıldığı klozlarda uygulanma biçimi açıklanırken, 

deniz denemesinin amacı ve kapsamı da ifade edilmektedir. SAJ forma(6.3.a) göre 

geminin deniz denemesinde spesifikasyonlara göre istenen performansı sağladığı 

kanıtlanmalıdır. Haliyle bu cümle aynı zamanda deniz denemesinin amacını da 

açıklamaktadır. SAJ forma göre daha anlaşılır bir ifade AWES(md.6.3.a) formda yer 

almaktadır. Bu forma göre deniz denemesi geminin sözleşme ve spesifikasyonlara 

uygun sağlam olarak faaliyet(proper functioning) gösterdiğini ve tam bir 

performans(fulfilment of the performance) sergilediğini kanıtlamalıdır. Bu açıdan 

bakıldığında deniz denemesinin Türk-İsviçre Hukukundaki muayeneyi karşıladığı kabul 

edilmelidir.Ancak Türk Hukuku’ndaki kaide olarak aşağıda değineceğimiz üzere 

muayene ile deniz denemesi aynı değildir. Diğer yandan farklı olan bir hususta aşağıda 

ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi bunun Türk Hukuku’ndaki genel kuraldan ayrık olarak 

teslimden önce gerçekleşmesidir.  

 

                                                 
1036 Curtis,s.89. 
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            Deniz denemesinde geminin tam bir performans gösterdiğinin 

kanıtlanması gerektiği belirtilse de işçilik ve malzeme anlamında spesifikasyonlara 

uymasını da kapsayıp kapsamadığının tartışıldığı bir İngiliz mahkeme kararına göre 

‘geminin performansı ifadesi işçilik ve malzeme standartlarının ve geminin 

spesifikasyonlara uyması gerektiğini içine alacak şekilde 

yorumlanmalıdır1037’.Belirtelim ki Norveç formda(md.7.3) ve NewBuildCon’da 

(md.27.c.i) bu durum daha nettir. Bu formlara göre deniz denemesi geminin tüm 

unsurlarının sözleşmeye uygun olarak çalıştığını kanıtlayacak şekilde ve sürede 

gerçekleşmelidir. Haliyle bu klozlarda ifade edildiği üzere deniz denemesinin gerçek 

amacı maddi değeri çok yüksek olan ve her iki tarafın önemli riske girerek inşa ettirilen 

geminin sözleşme ve spesifikasyonlara uygun inşa edildiği konusunda en ufak bir şüphe 

bırakmamak ve sonradan ayıp ile ilgili çıkabilecek sorunları asgariye indirmek üzere 

geminin tesliminden önce genel bir teste tabi tutulmasıdır. Diğer yandan bir ekleme 

yapalım ki, deniz denemesi başlı başına gemi hakkında yapılan tek bir inceleme 

değildir. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi deniz denemesinden önce kara 

denemesi(dockside tests) de yapılmaktadır. Kara denemesi denize çıkılmadan tersanede 

yapılan özellikle makine-yakıt  performansını ölçen testlerden oluşmaktadır. 

Gerçektende geminin hız ve ölü ağırlık değerlendirmelerinden farklı olarak yakıt 

tüketimi incelemesi deniz denemesinden önce üreticinin tersane içinde(veya dışında)ki 

atölyesinde icra edilir1038. 

 

           Deniz denemesinin tersanenin bulunduğu yerde yapılacağı kabul 

edilmektedir. Hatta bu nedenle CMAC form Çin’e iş sahibi temsilcilerinin girmeleri 

konusunda gerekli vize işlemlerini yükleniciye yüklemekte ve gecikilen süreleri izin 

verilen sürelerden saymamaktadır(md.13.1). Deniz denemesinin önemli bölümlerinden 

biri de geminin hızının testi hakkında olup, bunun layıkiyle yapılabilmesi için 1 deniz 

                                                 
1037McDoghall v.Aeromarine of Emsworth Ltd. Queen’s Bench Division (1958) 1. W.L.R. 1126, Bu davada taraflar bir 
yat inşası hakkında anlaşmıştır. Aradaki sözleşmenin 6. maddesine göre ‘deniz denemesi sonucunda yüklenici  
yapının performansını deniz denemesi süresince alıcının makul memnuniyetini sağlamak üzere 
kanıtlamalıdır’(s.1127). İşte SAJ’da da yer alan aynı ifade için mahkeme performans kelimesinin malzeme ve 
işçilikte sözleşme ve spesifikasyonlara uyumluluğu sağlama olarak kabul etmiştir(s.1031) . 
1038 Curtis,s.67. 
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miline ihtiyaç bulunmaktadır1039. SAJ forma(md.6.3.a)  ve CMAC’a(md.13.2.a) göre 

deniz denemesi planı yüklenici tarafından belirlenir. AWES md.4.c’ye göre ise deniz 

denemesinde kullanılacak metodları yüklenici seçebilirken, bu metodlar geminin test 

programına uygun olmalıdır. Diğer formlarda ise yüklenicinin bu takdir hakları yer 

almaz, kısaca plan ve program ve uygulanacak metodlar sözleşme ve spesifikasyonlarda 

belirtildiği şekilde olur. Nitekim her bir test ve denemenin bir yapılacağı programı 

olmalı ve spesifikasyonlarda gösterilmelidir1040. 

 

          Gemi inşa sözleşmelerinin önemli yanlarından biri de deniz denemesi 

boyunca iş sahibinin konusunda uzman olan temsilcilerini hazır bulundurabilmesidir1041. 

Hatta belirtmekte fayda varki, gemi iş sahibince kullanılacak ve çarter yapılmayacak ise 

özellikle, geminin ilk birkaç haftaki ticari yaşamında uyumsuzluk yaşanmaması adına, 

gemiyi sevk ve idare edecek olan kaptan ve mühendislerininde orada bulunmaları 

yararlıdır1042. Bu temsilciler zaten inşa süresince tersanede bulunmaktadır. Yinede 

sözleşmeler onlarında deniz denemesinden bilgilendirilmelerine ve orada hazır 

bulunmalarına özen göstermektedir. Bundaki fayda yüklenicinin daha sonra 

oluşabilecek bir uyuşmazlıkda, elini güçlendirmek ve uyuşmazlıkları azaltmak olabilir. 

Nitekim uzman gözüyle muayenede hazır bulunan temsilcinin, uzman olmayan iş 

sahibine göre daha yetkin olacağı ve gözünden bir ayıbın kaçmasının daha sınırlı 

olacağı pek tabiidir.   

 

            Bu gibi yararları ve önemleri dolayısıyla hem iş sahibi ve hem de 

temsilcileri deniz denemesi gününden belli bir süre önceden deniz denemesi ile ilgili 

yapılacağı gün hakkında bilgilendirilir. Bilgilendirme süresi her formda farklı olsa da, 

her form mutlaka en az yazılı bir ihbarı mecbur tutmaktadır.1043 Bu yazılı ihbarda deniz 

                                                 
1039 Curtis,s.90,Packard,s.42.. 
1040 Fisher,s.23. 
1041 Lorenzon/Valesco,s.74. 
1042 Packard,s.42. 
1043 SAJ form md.6.1’e göre 14 gün önce, AWES md.4.a süreyi taraflara bırakmıştır. Norveç form md.7.1’e göre 7 
gün önceden, NewBuildCon md.27.a’ya göre 14 gün, CMAC md.13.1’e göre 30 takvim günü önceden tahmin edilen 
günü 7 gün önceden de kesin olan günü bildirilmelidir. 



 
 

201

denemesinin icra edileceği gün ve yer bildirilmelidir. Yazılı ihbarın ihmali halinde 

teslim süresi uzamaz. Yazılı ihbara rağmen iş sahibi ve temsilcilerinin deniz 

denemesine katılmamaları alıcının bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve yüklenicinin 

tek başına icra edip yaptığı deniz denemesi sonuçlarının sözleşme ve spesifikasyonlara 

uyduğunun yüklenici tarafından verilen sertifikalara göre kabul edilmiş sayılacağı 

şeklinde ağır bir sonuca götürmektedir(SAJ md.6.1). Buna göre hangi gerekçe ile olursa 

olsun yazılı bildirime rağmen deneme günü yerinde hazır olmayan iş sahibi temsilcileri, 

bu ihmalleri ile yüklenicinin deniz denemesini tek başına icra edebilmesine hukuken 

imkan vermekte ve onun tekbaşına icra etmiş olduğu deneme sonuçlarını da kabul 

ederek, iş sahibinin gemiyi gözden geçirmesi hakkının kaybına da sebep olmaktadır1044.  

 

            Diğer formlarda ise daha bir dengenin sağlanmasına özen gösterilmiştir. 

Şöyleki, AWES form md.4.a’ya göre temsilcilerini deniz denemesinde yazılı ihbara 

rağmen bulundurmayan alıcı, ancak geçerli bir sebep olmaksızın katılmaz ise bu 

hakkından vazgeçmiş sayılırken, iş sahibi olmaksızın icra edilen deniz denemesi 

md.4.c’ye göre klas kuruluşu ve/veya düzenleyici kuruluş nezninde yapılmalı ve iş 

sahibi olmadan icra edilen deniz denemesi sonuçları klas kuruluşunca da 

onaylanmalıdır. Haliyle klas kuruluşunca onaylanmayan deneme sonuçları iş sahibine 

karşı ileri sürülemez ve alıcı kabul ile zorunlu da tutulamaz. Norveç form md.7.1’e göre 

de iş sahibi olmadan icra edilen deniz denemesi klas kuruluşu nezninde yapılabilir ve 

deneme sonuçları ancak klas kuruluşu ve/veya düzenleyici kuruluş onayı ile geçerlilik 

kazanır. Aynı imkan NewBuildCon formda da mevcuttur(md.27.a).CMAC md.13.1’e 

göre temsilciler bildirime rağmen hangi gerekçe ile denemeye katılmamış olurlarsa 

olsun deneme otomatik olarak gecikilen süre kadar uzar. Bu süre ancak 7 günü geçer ise 

iş sahibi deniz denemesine katılma hakkından vazgeçmiş sayılmakta ve deneme 

                                                 
1044 Bir gemi tamir sözleşmesi ile ilgili çıkan bir olayda sözleşmede yer alan bir kloza göre iş sahibinin yükleniciye 
ödemeleri aşama aşama olup, bu aşamaların gerçekleşmesi için alıcının yetkili bir denetçisi tarafından tek yanlı 
olarak işin memnuniyet verici şekilde icra edildiğinin teyit edildiği ve 3. kişi olan Savaş  Harekat Bakanlığı 
yetkililerince de onaylanacağı belirtilmektedir. İşsahibi temsilcisi bu yetkisinin sadece yapılan işin kalitesi hakkında 
değil aynı zamanda uygun maliyeti sağlayan işçilik malzeme ve zaman konularını da kapsadığını belirtmesine 
rağmen, mahkeme iş sahibi denetçisinin bu tek taraflı onaylama yetkisini yargısal denetime tabi tutmuş ve iş 
sahibinin denetçisinin onay vermemesini hukuka aykırı bulmuştur, bkz. Panamena Europea Navigacion v. Frederick 
Leyland Co Ltd. 1947 H.L. (E.) 428. Bu olayda İngiliz Mahkemesi yüklenicinin ücret alabilmesi için tek yanlı onay 
verme makamı olan iş sahibi temsilcisinin onay vermemesi hakkını incelemiş ve temsilcinin onay hakkının sadece 
işin kalitesi hakkında olduğunu belirlemiştir. Haliyle mahkeme tek yanlı onayı denetlebilmektedir. 
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sonuçları ancak yüklenici ve klas kuruluşunca ortak olarak imzalanması halinde iş 

sahibine karşı ileri sürülebilmektedir. 

 

           Deniz denemesi geminin denize açılarak seyrüseferine çıkması ile 

mümkün olacağına ve geminin sözleşmeye ve spesifikasyonlara uyumluluğu 

sınanacağına göre deneme sırasında mevcut hava koşulları da önem kazanmaktadır. 

Özellikle geminin inşasından önce bir simulasyona göre teknik kapasitesi belirlendiği 

düşünüldüğünde, hava koşullarının kötü olması geminin özellikle hız performansını 

etkileyeceği hesaba katıldığında uygun hava koşulları önem kazanmaktadır. 

Gerçektende gemi bir model teste dayanılarak simulasyonda belirlenmiş olan rüzgar ve 

deniz koşullarına göre özellikleri belirlenip, yüklenici tarafından garanti verilmekte ve 

deneme sırasındaki hava koşulları ile model testindeki koşulların birlikte 

değerlendirmesi ve uyarlaması konusunda tarafların ortaklaşa anlaşarak, daha önce 

model testini gerçekleştiren bir araştırma enstitüsüne başvurdukları görülmektedir1045.  

 

             SAJ’ a göre deniz denemesindeki havanın denemeye uygun olup 

olmadığına yüklenici karar verebiliyor iken(md6.2), AWES’e(md.4.b) göre deniz 

denemesi uygun hava koşullarında, Norveç Form(md.7.2)ve NewBuildCon’a(md.27.b) 

göre ise spesifikasyonlarda belirtilen hava koşullarında yapılır. Klozları 

değerlendirdiğimizde Norveç ve NewBuildCon formları daha uygundur. Nitekim SAJ 

form herzamanki gibi yüklenici yanlısıdır ki, hava koşullarını yüklenici tek yanlı 

yargısına bırakmak doğru olmadığı gibi, uyuşmazlıklara yol açacağı pek tabidir. Diğer 

yandan AWES form da ifade edilen uygun hava koşulları kimin yargısına göre 

ölçülecek bu belli değildir. Hem denemenin nasıl icra edileceği ve hem de deniz 

şartları-havakoşulları ayrıntılı olarak spesifikasyonlarda yer aldığı1046 ve 

spesifikasyonların geminin teknik şartnamesi olduğu gözönüne alınınca esas hesaba 

katılması gereken hava koşullarının spesifikasyonlarda özellikleri yazan hava koşulları 

                                                 
1045 Curtis,s.91, Ayrıca bkz, AWES md.4.c. ‘…Yüklenicinin hız ve güç ölçümlerini bir araştırma enstitüsüne 
yaptırma hakkı mevcuttur…’ 
1046 Yang,s.17. 
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olması gerektiği uygun bir düşünce tarzıdır. Yalnız hemen ifade edelim ki 

spesifikasyonlar ve sözleşme arasında aynı konuda yer alan uyuşmazlıklarda sözleşme 

esas alınır(SAJ md.20.2) Deniz denemesi gününde hava koşulları kötü ise, uygun olan 

bir sonraki tarihe ertelenir ve ertelemede geçen süreler izin verilen sürelerden 

sayılır(SAJ md.6.2,AWES md.4.b,Norveç Form md.7.2,NewBuildCon md.27.b). Deniz 

denemesi gününde hava iyi iken aniden bozar ve denemeyi icra edilemeyecek hale 

getirecek duruma sokar ise deneme durdurulur ve kalanı uygun olan sonraki zamana 

bırakılır(SAJ md.6.2,CMAC md.13.1.). SAJ(md.6.2) ve CMAC’a(md.13.1) göre  iş 

sahibi yazılı olarak o zamana kadar ki deniz denemesi sonuçlarına rıza gösterip  ve 

gemiyi kabul edebilir. 

 

            Hemen tüm standart formlarda yüklenicinin deniz denemesi için kendi 

mürettebatını kullanacağı ve deneme ile ilgili tüm masrafları karşılayacağı 

yazmaktadır(SAJ md.6.3.a, AWES md.4.c,Norveç Form md.7.2,NewBuildCon 

md.27.b). Aynı klozlarda deneme sırasında harcanacak olan motor yağı, gres yağı ve 

yakıtın masraflarını da yüklenicinin karşılayacağı belirtilirken, harcanmayan kalan 

kısmın ise teslim anında iş sahibince yükleniciye ödeneceği de belirtilmektedir. Daha 

önce ifade ettiğimiz gibi gemi inşa sözleşmeleri iş sahibi temsilcilerinin deneme 

sırasında gemide bulunmalarına müsaade etmekte ve hatta NewBuildCon md.27.a’ya 

göre iş sahibi deneme sırasında uygun sayıda asistan, ofis elemanı ve mürettebatını 

hazır edebilmektedir. Pekiyi deneme sırasında işsahibinin elemanlarına karşı 

yüklenicinin meydana gelebilecek risklere karşı bir sorumluluğu bulunmaktamıdır? 

Türk Hukuku’na göre yüklenici iş sahibinin temsilcilerine arada bir sözleşme 

olmadığına göre verdiği zararlardan haksız fiil hükümlerine(TBK. md.49 vd.) göre 

sorumlu iken, yüklenici yanında çalışanlarca iş sahibinin yardımcılarına(temsilcilerine) 

verilen zararlardan yüklenici TBK md.66 ve TBK md.116 gereği sorumlu olduğunu 

açıklamıştık. Haliyle deniz denemesi sırasında da risk halen yükleniciye ait1047 olduğuna 

göre aynı görüş geçerlidir. 

 

                                                 
1047 Curtis,s.92. 
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           Pekiyi eğer deneme sırasında gemide olan iş sahibi temsilcilerinden 

birinin ihmali neticesinde yüklenicinin alt müteahhidi yaralanır ise sonuç ne olur? Bir 

İngiliz mahkemesinin1048 önüne gelen bir olayda, iş sahibi temsilcilerinin ihmalinden 

dolayı, iş sahibinin temsilcilerinin  iş sahibinin yardımcıları olduğu gerekçesi ile, ilk 

derece mahkemesinin aksi kararına rağmen temyizde yüklenicinin sorumluluğu 

reddedilmiştir. Aynı sonucun Türk Hukuku tarafından da geçerli olduğu,  gemide 

bulunan iş sahibinin yardımcılarının ihmalinden yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı 

kabul edilmelidir. 

     

            İcra edilen deniz denemesi sonucu gemi ya kabul ya da reddedilir1049. 

Standart formlar, iş sahibini deneme sonucunda ya gemi sözleşme ve spesifikasyonlara 

uyuyor diye kabule, veya deniz denemesinin tamamlanmasından belli bir süre sonra 

reddine zorlamaktadır1050. Testler memnuniyet verici sonuçlar ortaya koyuyor ve 

değişiklikler çok az ise artık geminin teslimi gündeme gelir1051.Kural olarak deniz 

denemesi klozlarında belirtilen gemiyi reddetme hakkı, sözleşmeyi feshetmek veya 

sözleşmeden dönmek anlamını taşımaz1052. Ayrıca tüm standart formlarda kabul iki 

anlamda kullanılır1053. İlki incelediğimiz klozda yazdığı şekilde gemiyi kabul etmek ki 

bu fiziksel anlamda teslim ve kabul değildir. İkinci anlamı ise deniz denemesinden 

sonra bu kloza göre kabul edilen geminin teslim ve kabulüdür. İkinci anlamda artık tüm 

iş kabul edilerek, gemi fiziksel olarak teslim alınmaktadır. Teslim ve kabul 

protokolünün esas amacı mülkiyet ve riskin alıcıya geçtiği zamanı tespit etmek olur ve 

ayrıca bu işlem ile yüklenici ücretine dair son taksidi alma hakkına kavuşur1054. Deniz 

denemesinin tamamlanması üzerine yüklenici denemenin tamamlandığını ve sözleşme 

ve spesifikasyonlara uyuyor ise uyduğunu, geminin teslime hazır olduğunu test 

sonuçları ile birlikte yazılı olarak iş sahibine bildirirken, iş sahibi bu bildirimi 

almasından belli bir süre(SAJ md.6.4.a’ya göre 3,AWES de süre belirtilmemiştir, 

                                                 
1048 Hobson v. Bartram Sons 1950 83 LI.L.Rep. 313(Curtis,s.92). 
1049 Lorenzon/Valesco,s.74. 
1050 Mandareka-Sheppard,s.453. 
1051 Packard,s.42. 
1052 Williams,s11. 
1053 Curtis,s.93-94. 
1054 Turner/Potenza,s.34. 
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Norveç form md.7..4.a’ya görere 48 saat,NewBuildCon md.27.d.i’ye göre 5 gün,CMAC 

md.13..4.a’ya göre 6 iş günü içinde) sonra yazılı olarak gemiyi kabul veya reddettiğini 

yükleniciye bildirir.  

 

              Eğer test sonuçları geminin sözleşme ve spesifikasyonlara uymadığını 

gösterir veya yüklenici alıcının gemiyi iş sahibinin reddetme sebepleri ile hemfikir ise , 

yüklenici masrafını karşılamak suretiyle ayıpları gidermeyi üstlenir. Ayıpları 

giderdikten sonra yeniden gemi alıcının onayına sunulur((SAJ md.6.4.b)veya gerekli ise 

sadece ilgili ayıplarla alakalı olmak üzere yeniden deniz denemesi yapılabilir(AWES 

md.4.d,Norveç form md.7.4.b.,NewBuildCon md.27.d.ii). İş sahibi gemiyi reddetmek 

niyetinde ise yükleniciye yapacağı red bildiriminde reddin sebeplerini de bildirmelidir. 

Uygulamada ayıp-kusur listesi(defects-punch list) adı verilen bir liste yükleniciye 

gönderilmektedir1055. İşte bu aşamada formlar arasındaki farklılıklar göze çarpmaktadır. 

Örneğin SAJ md.6.4.d ve NewBuildCon md.27.d.iii’ye göre iş sahibi geminin veya 

parçasının hangi açıdan sözleşme ve/veya spesifikasyonlara uymadığını belirtmesi 

gerektiğini yazarken, AWES md.4.d ve Norveç form md.7.4.c’ye göre ise iş sahibi 

kendisinden makul ölçüde beklendiği veya gerektiği şekilde red sebeplerini 

bildirmelidir. Bu açıdan belirtelim ki Türk Hukuku açısından uygun olan aşağıda 

göreceğimiz gibi AWES ve Norveç formdur. Tüm formlarda ortak olarak, iş sahibinin 

formlarda belirlenen sürede kabul veya reddi sebepleri ile birlikte yükleniciye bildirmez 

ise gemiyi deniz denemesi sonuçlarına göre kabul etmiş sayılacağına yer verilmektedir.  

 

             İngiliz hukukunda malların satışı ile ilgili bir genel prensibe göre alıcı 

bir malı kabul etmek zorunda kalırsa onu reddetme hakkını kaybeder ve fakat artık alıcı 

o malı reddedemez ise de malın değeri satıcının söz verdiğinden daha aşağıda ise 

tazminatını isteyebilir1056. Bu sonuç Türk-İsviçre hukuku bakımından eser sözleşmeleri 

yönünden benzerdir. Nitekim TBK md.475’e göre ayıbın yasada ifade edildiği kadar 

önemli olmaması halinde eseri kabul eden iş sahibi madde de belirtilen diğer seçimlik 
                                                 
1055 Curtis,s.96,Bruce/Garrard ,s.110. 
1056 Murray/Holloway/Timson-Hunt,s.93,Hill,s.83. 
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haklarını, dönme hakkı hariç, tazminat hakkı dahil yitirmemektedir. Diğer yandan 

yüklenici, iş sahibinin gemiyi reddetmesini kabul etmemesi halinde bunu tahkime 

götürme hakkı mevcuttur(SAJ md.6.4.e,AWES md.4.d/son,Norveç Form 

md.7.e,NewBuildCon md.27.d.v,CMAC md.13.4.d). 

 

           Gemi inşa sözleşmelerinin en dikkat çekici noktalarından birisi deniz 

denemesi sonucunda geminin kabul veya reddinin sağlanmasıdır. Standart formlarda 

genellikle geminin yukarıda ifade ettiğimiz prosedür ile kabul edilmesinin geminin 

sözleşme ve spesifikasyonlara uygun inşa edildiği konusunda kesin ve bağlayıcı olduğu, 

öyleki kabul ile artık geminin ayıplar dolayısıyla reddedilemeyeceği ve ancak garanti 

klozunda yazdığı ile sınırlı olarak yüklenici tersanenin ayıba gereği sorumluluğu olduğu 

yazar(SAJ md.6.5 ve 9.1,CMAC md.13.6 ve 19.1,AWES md.4.e,Norveç Form. Md.7.5 

ve 10.1.) NewBuildCon formda ise iş sahibince yapılan kabulün kesin ve bağlayıcı 

olduğu yazmamaktadır. Aşağıda ifade edeceğimiz üzere eser sözleşmelerinde kabul her 

nekadar açık ayıplar yönünden ayıba karşı tekeffül borcunu ortadan kaldırsa da, kasıtlı 

olarak gizlenmiş ayıplar ile gizli ayıplar kabulün hukuki sonuçlarından, keşfedilmeleri 

halinde hemen bildirilmiş olmaları halinde etkilenmezler(TBK md.477/1). İngiliz 

mahkeme kararları da benzer sonuçlara işaret etmektedir; 

 

             China Shipbuilding Corp v Nippon Yusen Kabukishi Kaisha Anor1057 

davasında yüklenici China Shipbuilding Corp(CSC) davalı iş sahibine karşı SAJ forma 

göre 3 adet gemi insaşını üstlenmektedir. Aradaki sözleşme md.6.5’de ‘Alıcının kabulü 

ile geminin sözleşme ve spesifikasyonlara uyduğu konusunda kesin ve bağlayıcı 

olduğu’ yer almaktadır. Her nekadar iş bu davada 6. maddeye göre bir kabul beyanı 

olmasa da gemi sözleşmenin 7. maddesine göre fiziki olarak teslim protokolü ile kabul 

edilmiştir(s.566. ve s.570). 3 gemiden biri hariç ilk ikisinde kaynak yerlerindeki ayıplar 

garanti süresi geçtikten sonra keşfedilmiş, diğerinde ise garanti süresinde keşfedilmiş. İş 

sahibi yükleniciden ilk iki gemideki ayıplar dolayısıyla zararını istiyor(s.566). Yargıç 

                                                 
1057 Oueen’s Bench Division(Commercial Court) (2000) C.L.C.566. 
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Thomas J. Önüne gelen bu olayda, mahkeme Türk Borçlar Kanunu md. 476 ile uyumlu 

olarak ’Teslim sırasında gizli ayıp(latent defects) mevcut ise ve bu sonradan ortaya 

çıkıyor ise bu SAJ md.6.5’e rağmen garanti klozu gereğince ileri sürülebilir ve SAJ 

md.6.5’de yer alan kabulün kesin ve bağlayıcı olması sadece geminin artık reddini 

engeller, gizli ayıpların ileri sürülmesini değil(s.576)1058’ şeklinde karar vermiştir. 

 

              Diğer yandan başka bir İngiliz mahkemesi de önüne gelen bir olayda 

kabulün kesin ve bağlayıcı olması şeklindeki sözleşme hükmünü, kabule rağmen likit 

tazminat istenip istenemeyeceği konusunda yorumlamıştır. Cenargo Ltd. v. Empresa 

Nacional Bazan de Construcciones Navales Militares SA1059 davasında yüklenici 2 adet 

RO-RO gemisi inşa işini üstlenmiştir(s.1153). Aradaki gemi inşa sözleşmesi md.3.5’e 

göre treylerin taşıma kapasitesi her biri 146 birim 13 metre kapasitesinden az olamaz 

aksi halde her treyler birimi için 150.000 USD cezai şart ödenmesi 

gerekmektedir(s.1155). Bu davada Cenargo her gemide 10 birim eksiklik olduğunu ileri 

sürüyor(s.1155).Karşı taraf ise Cenargo’nun gemiyi planlara göre inşa edildiği 

konusunda onayladığını, bu nedenle likit tazminattan sorumlu olmadıklarını iddia 

ediyor(s.1156). Mahkemeye göre md.3.5’de yer alan hüküm bir cezai klozu değil, bir 

likit tazminattır(s.1164) ve geminin kabulüne rağmen likit tazminat talebini kabul 

edilmelidir(s.1190). Mahkemeye göre plan ve çizimlere onay verilmesi ayıp sonucu likit 

tazminat istemini engellemez(s.1161). Davanın temyizinde yargıç Longmore L.J.  ‘dava 

konusu olayda problemin treyler kapasitesi ile ilgili olduğu, hız ve yakıt tüketimi 

konularının aksine, treyler kapasitesi teslim öncesi deniz denemesinde test edilmemiş ve 

ancak faaliyete başlayıp, yükleme olunca durum anlaşılabileceği için, treyler taşıma 

kapasitesi ayıpları ancak tam dolu bir taşıma yapıldıktan sonra ortaya çıkabilir ve bu 

nedenle de taşıma kapasitesindeki eksiklikte likit tazminat istenebilir’(s.1198) şeklinde 

bir görüş belirtmiştir. Dolayısıyla geminin kabulüne rağmen, teslimde veya sonrasında 

garanti ihlali nedeniyle likid tazminat istenebilmektedir1060. Türk Hukuku bakımından 

                                                 
1058Aynı yönde; ‘..kabulün geminin sözleşme ve spesifikasyonlara uyumu konusunun kesin ve bağlayıcı olduğuna 
dair hükmü sınırlı olup, böyle bir hüküm iş sahibine ancak kendisine teklif edilen gemiyi reddetme hakkını ortadan 
kaldırır.’ bkz, Turner/Potenza,s.34. 
1059 EWCA Civ 524 Oueen’s Bench Division(Commercial Court)  (2002) C.L.C 1151. 
1060 Turner/Potenza,s.34. 
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da kabul ancak açık ayıplar yönünden olduğundan ve gizli ayıplar ile kasden gizlenmiş 

ayıplar yönünden ihbarın zamanında yapılması şartı ile ayıptan sorumluluktan doğan 

haklar ve tazminat hakkı dahil bakidir.      

 

             Geminin kabule rağmen her anlamda kesin ve bağlayıcı olamayacağına 

ilişkin önemli bir hüküm de AWES formda yer almaktadır. Bu formda md.12.’a ya göre 

‘ Teslim sırasında ihtirazi kayıtla yazılı olarak yükleniciye bildirilen ayıplar ile, teslim 

esnasında tespit edilemeyen ve ancak teslimden belli gün sonra ortaya çıkan ve ortaya 

çıkmasından itibaren 30 gün içinde yazılı olarak yükleniciye bildirilen ayıplar’ ileri 

sürülebilmektedir. Burada teslimde tespit edilemeyen ve sonra ortaya çıkan ayıplar gizli 

ayıplar olup, bu klozda yer alan ifadenin TBK md.477/1’de yer alan kasden gizlenmiş 

ayıpları da kapsar nitelikte olduğu ileri sürülebilir1061. 

 

             Geminin değerine kıyasla oldukça küçük ayıplar ileri sürülerek gemiyi 

reddetmek adaletli olmaz. Diğer yandan iş sahiplerinin bazen piyasanın iyi olmadığı 

hallerde, gemiyi reddetme hakkını kötüye kullanabildiği de görülmektedir1062. AWES 

md.4.d, Norveç Form md.7.4.d ve NewBuildCon md.27.d.iv bu durumları gözönüne 

alarak küçük ayıplar için geminin rededilebilmesini engelleyen hükümler sevk etmiştir. 

Bu hükümlere göre iş sahibi eğer ayıp geminin deniz güvenliğini etkilemeyecek 

derecede küçük ise  en kısa sürede ve ancak en geç garanti süresi sonuna kadar 

yüklenicinin onarımlarını üstlenmesi halinde iş sahibi gemiyi reddedememektedir. 

Norveç formda ek olarak zaman kaybı dahil iş sahibinin zararının da yüklenici 

tarafından karşılanacağını belirtirken, NewBuildCon buna da ek olarak, yüklenicinin 

oluşabilecek zarara mukabil banka teminat mektubu vermesini de şart koşmaktadır. 

 

                                                 
1061Aynı yönde bkz,Steenderen/Steenderen,s.74 ‘Hollanda hukukuna göre de iş sahibinin teslim protokolü imzalaması 
ve gemiyi kabulü ile gizli ayıplar ve tersane tarafından bilinen ve saklanan ayıpların ileri sürülmesini engellemez.’ 
1062 Curtis,s.98. 
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            Burada bu bahsi kapatırken, tekrar edelim ki, burada anlatamaya 

çalıştığımız gemiyi reddetme hakkı bir sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönme 

anlamında değildir. Fakat Bruce/Garrard’ın1063 haklı olarak ifade ettiği gibi geminin 

ayıp dolayısıyla reddi halinde ayıpların düzeltilip tekrardan alıcı onayına sunulması 

şeklinde bir eleme sürecinin teslimi geciktirmesi halinde sözleşmenin feshi gündeme 

gelir. Yine Gaunt’a1064 göre sözleşmede gemiyi tarif eden hız, ölü ağırlık ve yakıt 

tüketimi gibi unsurlarda farklılık halinde genelde teslimde ücretten indirim şeklinde likit 

tazminat gündeme gelirse de, unsurlardaki farklılık belli bir oranı aşar ise sözleşmenin 

feshi sözkonusu olabilir. Nitekim gemiyi reddetme hakkı için geminin değeri, kalitesi 

veya amaca uygunluğunun önemli ölçüde bir ayıp ile eksik olması veya sözleşme veya 

spesifikasyonlara uyumsuzluk gerekmektedir1065. O halde denilebilir ki, ayıp çok küçük 

olup, geminin güvenli sefer yapmasını, yani denize elverişliğini etkilemiyorsa, gemi 

reddedilemez, iş sahibinin onarım veya  likit tazminat talep hakkı mevcuttur. Türk 

Hukuku’na göre ayrıca bedelden indirimi talep hakkı da vardır.Yok eğer daha önemli 

bir ayıp varsa gemi reddedilebilir. 

 

            McDougall v. Aeromarine of Emsworth Ltd.1066 kararında da ifade 

edildiği üzere ayıp satıcının malı zamanında teslimine imkan verecek sürede 

düzeltilebiliyor ise mal reddedilemez. İfade edildiği gibi bu reddetme hakkı gemi inşa 

sözleşmelerinin geleneksel uygulamasına göre sözleşmeyi fesih veya sözleşmeden 

dönme anlamında değildir. Bu hakkını kullanan iş sahibine karşı, yüklenici reddi kabul 

ederse, ayıpları onarma ve tekrar iş sahibinin onayına sunma hakkı vardır. Bunun bir 

sınırı da yoktur. Çok kereler bu aşama devam edebilir. Taki artık sözleşmede yer alan 

teslim tarihini artık çok aşıp da bitirilemeyeceği anlaşılana kadar devam eder1067. İşte 

artık bu aşamada TBK md.475.1 anlamında sözleşmeden dönme mevzu bahis olabilir. 

Diğer yandan bu süreçlerin daha en başında, gemi iş sahibinin kabulüne sunulduğunda, 

eğer yüklenicinin performansı sözleşmeye göre o kadar kötü olur da, onun bu ayıpları 

                                                 
1063 Bruce/Garrard,s.112. 
1064 Gaunt,bkz. Bkz;http://www.shippinglbc.com/content/uploads/members_documents/Shipbuilding_Part_1.pdf 
erişim tarihi 23.03.2013. 
1065 Williams,s.12 
1066 1958 1 W.L.R. 1126(Orada bkz. S.1132,Diplock J. görüşü) 
1067 Curtis,s.111-112. 
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düzeltmesi mümkün değilse, bu halde iş sahibi sözleşme tarihini beklemeksizin 

sözleşmeden dönebilir(TBK md.473/2)1068. 

 

             H.AYIPTAN SORUMLULUK  BORCU  

 

            Türk Hukuku’na göre deniz denemesi ve sonuçlarının anlaşılması için 

eser sözleşmelerindeki ayıp kavramı ve eserin kabulünün birlikte incelenmesi 

gerekmektedir. Standart formlarda, inşa edilen gemideki ayıp ve sonuçları, teslim öncesi 

deniz denemesi ve teslim sonrası garanti aşaması olmak üzere iki aşamada yer aldığı 

halde Türk Hukuku bu formlardan tamamen farklı düzenlenmiştir. Haliyle gerek ayıp, 

gerek kabul ve gerekse de ayıptan sorumluluğu Türk Hukuku’nda formlardan, 

dolayısıyla gemi inşa sözleşmelerinden oldukça farklıdır. Biz aşağıda bir yandan genel 

anlamda Türk Hukuku’ndaki durumu açıklarken, diğer yandan Türk Hukuku’nun gemi 

inşa sözleşmelerinden farklı yanlarını standart formlara göre belirleyeceğiz ve önemli 

yerlerinde İngiliz Hukuku’ndan farklı yanlarını ve keza  hem İngiliz Hukuku ve hem de 

formlarla ortak yanlarını göstermeye gayret edeceğiz. 

 

            1.Ayıp Kavramı ve Ayıptan Sorumluluğun Başlaması 

 

            Teslim edilecek eser(gemi)’in, yüklenicinin zikrettiği ve sözleşmede 

öngörülen, iş sahibi tarafından eserden beklenen niteliklerine haiz olması gerektiği gibi, 

yüklenici eseri iş sahibinin ifa menfaatini karşılayacak biçimde sözleşmeye uygun 

olarak ayıpsız bir şekilde imal ederek iş sahibine teslim etmekle yükümlüdür1069. Bu 

anlamda ayıp eserin sözleşmeye göre sahip olması gereken niteliklere sahip olmaması 

                                                 
1068 Williams,s.11. 
1069 Uçar,s.35,Yavuz/Acar/Özen,s.993. 
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olup1070, arada özel bir anlaşma olmayan haller ise, eserde dürüstlük kuralına(güven 

ilkesine1071) göre mevcut olması gerekli vasıfların eksikliğidir1072. Meydana getirilen 

eserdeki( burada gemide) niteliğine ilişkin sözleşmesel belirlemeden her sapma ve 

ayrıklık eseri ayıplı hale getirmektedir1073. Bu açıdan bakıldığında her anlamıyla işleyen 

ve teknik bakımdan kusursuz bir gemi inşa edilmiş olsa da, sözleşmesel niteliklerden 

sapma ve aykırılık, yine de gemiyi ayıplı saymaya yetmektedir1074.  

 

            Kısaca ayıp eserin sözleşmeye aykırı bir durumunu oluşturur1075. Diğer 

bir ifadeyle sözleşme gereği gibi yerine getirilmemiştir1076. İnşa edilen gemi, aynı 

çeşitten bir geminin mutaden taşıdığı iyi niteliklerden değişik nitelikler taşıyorsa onu 

ayıplı saymak gerekir1077. Bunun anlamı şudur; örneğin petrol tankeri ise ve petrol 

yükleme ve boşaltmaya imkan veren şekilde olması onun mutaden olması gereken bir 

özelliği olup, bunun olmaması sözleşmede yazmasa dahi güven ilkesi ve dürüstlük 

kuralı gereğince onda bulunması gereken bir özellik olduğundan, eksikliği halinde 

gemiyi ayıplı kılar. Sonuç olarak ayıp, eserin normal niteliklerinden ayrılması olup, bir 

eserde normalde bulunması gereken bir niteliğin bulunmaması ya da bulunması caiz 

olmayan bozuklukların bulunmasıdır1078.  

 

           Türk Borçlar Hukuku’nda ayıptan sorumluluk borcu yüklenicinin asli 

edim borcu olan imal borcunun tamamlayıcısı olarak, eser sözleşmesi bir iş görme 

sözleşmesi olmasına rağmen, satım sözleşmesi hükümleri esas alınarak 

                                                 
1070 ‘Ayıp, bir malda normal olarak bulunması gereken niteliklerin bulunmaması ya da bulunması caiz olmayan 
bozuklukların bulunmasıdır.Diğer bir söyleyişle ayıp eşyanın normal niteliklerinden ayrılmasıdır’,bkz. Y.15. HD., 
17.3.1977 T., 1977/5464 E.,1977/1210 K.(Uygur,s.251 ve Mustafa Reşit Karahasan,İnşaat İmar İhale Hukuku-
Doktrin,Yargıtay,Danıştay,Sayıştay Kararları,İlgili Mevzuat 1, İstanbul 1997,s.165(İnşaat)) 
1071 Gümüş,C.2,Yeni,s.49,İbrahim Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri,Ankara 
2013, s.113 (İnşaat Sözleşmeleri). 
1072 Şenocak, s.93, Erman,Arsa Payı, s.121, Tandoğan, C.2, s.161, Yavuz/Acar/Özen, s.994, Öz, s.92, Eren,İnşaat 
Sözleşmeleri,s.78-79. 
1073 Gümüş,C.2,Yeni,s.49. 
1074 Tandoğan,C.2,s.163, Seliçi,138,Erman,Arsa Payı,s.121. 
1075 Tandoğan,C.2,s.162, Yavuz/Acar/Özen,s.994,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.113. 
1076 Seliçi,s.128. 
1077 Tunçomağ,s.1015. 
1078 Karahasan,İnşaat,s.259. 
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oluşturulmuştur1079. Eserdeki ayıplardan doğan yüklenici sorumluluğunu belirleyen 

TBK. md.474 vd. hükümlerinin amacı, bozukluk dolayısıyla iş sahibinin 

karşılanamayan ifa menfaatinin en uygun şekilde karşılanmasıdır1080. İfade 

ettiklerimizden anlaşıldığı gibi, ayıp esasen taraflar arasındaki somut eser sözleşmesinin 

muhtevasına bağlı nispi bir kavram olup, ayıbın varlığını tespit için teslim edilen eserin 

fiilen durumu ile sözleşmeye göre olması gereken durumu arasında yapılan bir 

karşılaştırma ile eserin sahip olması gereken vasıfları taşımadığı tespit edilmesi 

suretiyle o eserin ayıplı olup olmadığı anlaşılır1081. Bu durumda bir gemi inşa 

sözleşmesinde ayıbın varlığı, ilk olarak mevcut eserin niteliklerinin tespit edilerek, ki bu 

esasen ilk olarak deniz denemesi ve sonradan teslim sonrası garanti süresinde yapılan 

gözden geçirme ile olur.  Deniz denemesi sonucu tespit edilen niteliklerin örneğin 

yüklenici tersanenin iş sahibine deniz denemesi sonrası gönderdiği rapor ile mevcut 

sözleşme ve spesifikasyonların karşılaştırılması sonucu ayıp belirlenmektedir. 

 

            Eser sözleşmelerinde iş sahibi ile yüklenici aralarında somut eseri 

belirlemeye yarayan genel ve özel nitelikler üzerinde anlaşırsa1082 bunlar eser 

sözleşmesinin bir parçasını oluşturur ve akdi nitelik taşır1083. İşte eseri daha yakından 

betimleyen bu niteliklere aykırı olarak geminin inşa edilmesi, o gemiyi ayıplı kılar1084. 

Gemiyi betimleyen bu özel ve genel nitelikleri, esasen İngiliz hukukunda özel bir 

condition kuralı olan malın tarifnamesine uygunluğu yedek kuralının Türk 

Hukuku’ndaki karşılığını oluşturmaktadır. Türk Hukuku’nda esasen her eksikliğin 

condition gibi sonuç doğurmayacağını belirtelim1085.  

 

                                                 
1079 Uçar,s.36,Tandoğan,C.2,s.162,Yavuz/ Acar/Özen,s.993. 
1080 Uçar,s.38,Seliçi,s.129 
1081 Şenocak, s.93, Erman, Arsa Payı, s.121, Tandoğan, C.2, s.162,  Eren, İnşaat Sözleşmeleri,s.79. 
1082 Şenocak,s.94 
1083 Tandoğan,C.2,s.162,Uçar,s.42, Yavuz/Acar/Özen,s.996. 
1084 Gümüş,C.2,Yeni,s.49,Tandoğan,C.2,s.162,Yavuz/Acar/Özen,s.997. 
1085 Bu konu önemli-daha az önemli ayıp ile ilgili olup, İngiliz Hukuku’na benzer şekilde önemli ayıp bir condition 
olup, iş sahibine sözleşmeden dönme hakkı verir. 
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          Genel nitelikler eserin renk, biçim, ölçü ve imal tarzı gibi nitelikleri iken, 

eseri daha ayrıntılı tanımlayan nitelikler ise özel nitelikleridir1086. Gemi için genel 

nitelikler; pervanenin fiziksel özellikleri, motorun gücü, güverte genişliği, geminin 

rengi, asansör varsa genişliği, ambarların hacmi ve genişliği, geminin deniz altı 

uzunluğu, hızı, yakıt tüketimi vs.’dir. Özel nitelikleri ise, özellikle, o çeşitten gemide 

bulunan ölçülerden farklılıkları ile genel niteliklerinin daha ayrıntılı halleridir. Gemi 

inşa sözleşmelerinde çoğu genel-özel nitelik sözleşmede yer almakla birlikte, ayrıntıları 

spesifikasyonlarda yazılmaktadır. Gemi inşa işlerinde bu nitelikler plan, proje ve teknik 

şartnamelerde (spesifikasyonlar) gösterilmektedir1087. Dolayısıyla taraflarca sözleşmede 

veya plan, proje, spesifikasyonlarda gösterilen bu tür niteliklere uymaksızın inşa edilen 

bir gemi ayıplı sayılır1088.  

 

          Tarafların imal edilen geminin hangi vasıfları konusunda anlaştıklarının 

yorumlanması dürüstlük kuralı çerçevesinde yapılırken ve  sözleşmenin lafzı ve amacı 

dikkate alınırken, sözleşmede kullanılan sözcüklerden ziyade, iş çevrelerinde yaygın 

olan görüşler dikkate alınır1089. İstenilen niteliklerin en az(asgari) sınırlarının belirtildiği 

ya da bu nitelikler için belli ölçüde yüklenici toleransı tanındığı eser sözleşmelerinde 

imal edilen eserin niteliklerinin bu asgari sınırlarının üstünde olması ya da tolerans 

sınırlarının içinde olması durumunda da eser ayıplı olarak kabul edilmez1090. Gemi inşa 

sözleşmelerinde sıklıkla yaklaşık(about) kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelimenin 

belirtilmesi ile, özellikle boyutlar ve tarifle ilgili olarak yükleniciye belirtilen figürden 

azda olsa sapabilme olanağı verildiği kabul olunmaktadır1091. Yine belirtelimki aynı 

nitelik hem sözleşme ve hemde spesifikasyonda ama farklı yer almış ise sözleşme, aynı 

durumun spesifikasyon ve plan arasında olması halinde ise spesifikasyon esas 

alınır(SAJ md.20.2). 

 

                                                 
1086 Uçar,s.126, Şenocak,s.94 
1087 Kara inşaat sözleşmelerinde de aynı yönde bkz.Uçar,s.126,Seliçi,s.136. 
1088 Uçar,s.126, Seliçi,s.136-137,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.190. 
1089Aynı yönde İngiliz Hukuku için bkz. Mandaraka-Sheppard,s.431. 
1090 Uçar,s.127,Erman,Arsa payı,s.123,Tandoğan,C.2,s.164,Yavuz/Acar/Özen,s.997. 
1091 Steenderen/Steenderen,s.70. 
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           Bir eser sözleşmesinde taraflar o eserin genel ve özel niteliklerini 

sözleşmede belirlememiş veya eksik belirlemiş ise, belirlenmeyen nitelikleri, eserin 

lüzumlu nitelikleri adıyla, dürüstlük kuralı ve ticari doğruluğun bir gereği olarak, eserin 

anlaşılan menfaatini gerçekleştirmeyi sağlamak üzere eserden haklı olarak iş sahibince 

beklenen nitelikler olarak kabul edilmektedir1092. Eser sözleşmelerinde aksi 

kararlaştırılmadıkça yüklenici kullanıma elverişli normal yapıda bir eserin değer ve 

kalitesini taşıyan bir eseri iş sahibine teslim ile yükümlüdür1093. Haliyle eser 

sözleşmesinde niteliklerin ayrıca kararlaştırılmadığı hallerde o eser orta kalitede bir eser 

olarak imali edilmelidir1094. Kullanılan malzemelerinde ayrıca sözleşmeden 

anlaşılamıyor ise TBK md.84 gereğince orta kalite malzemeler olması 

gerekmektedir1095. Kullanılıma elverişli bir eserin tespiti için o eserin kullanım amacı 

belirlenmeli1096 ve bu belirlemede somut sözleşmedeki hükümlerden TMK md.2 

prensipleri dikkate alınarak yorumlanmak suretiyle ortaya çıkarılmalıdır1097.Bu 

belirlemede eserin dahil olduğu çeşide göre daima o mutat kullanılıma elverişli olması 

aranırken1098, mutat kullanılıma elverişlilik tekniğin kabul görmüş kurallarına göre 

belirlenir1099. Bu açıdan bakıldığında petrol tankeri, petrol taşımaya, yüklemeye ve 

boşaltmaya mutat olarak nasıl elverişli olacak ise o belirlenir ve aranır. Veya kutuplar 

için inşa edilen bir araştırma gemisinden yolculuğunu sağlıklı yapması için buz kırma 

niteliklerine sahip olması, sözleşmede ayrıca yazmasa dahi beklenir. Bunu yaparken, o 

an bilinen ve genel kabul görmüş gemi inşası teknikleri kullanılarak inşa edilmesi 

aranır. Yoksa henüz denenmemiş veya çok az denenip, genel kabul görmemiş inşa 

teknikleri inşa edilen gemideki ayıbı belirlemede kullanılamazlar. Sözleşmede bu amaç 

açıkça anlaşılamıyor ise, zımni amaç eserin kullanılacağı yer dikkate alınarak TMK 

md.2 gereğince belirlenmektedir1100. 

 

                                                 
1092 Uçar,s.128,Şenocak,s.97, Erman,Arsa Payı,s.124. 
1093Tandoğan,C.2,s.164,Uçar,s.128,Şenocak,s.97,Gümüş,C.2,Yeni,s.50,Yavuz/Acar/Özen,s.997,Kaplan,İnşaat 
Sözleşmeleri, s.119. 
1094 Şenocak,s.97,Erman,Arsa Payı,s.124, Tandoğan,C.2,s.164. 
1095 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.191. 
1096 Gümüş,C.2,Yeni,s.50. 
1097 Yavuz/ Acar/Özen,s.997,Uçar,s.128. 
1098 Tandoğan,C.2,s.164-165. 
1099 Şenocak,s.98-99. 
1100 Uçar,s.128,Tunçomağ,s.1016,bkz. ayrıca Y.15. HD., 17.3.1977 T., E:1977/5464.,K:1977/1210 (Uygur, s.251 ve 
Karahasan,İnşaat,s.165). 
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            Türk Borçlar Hukuku’na göre, standart formların ve gemi inşa 

sözleşmelerinin geleneksel uygulamasından tamamen farklı olarak, yüklenicinin ayıptan 

sorumluluğu ancak sözleşme konusu olan eserin(geminin) iş sahibine tamamlanarak ve 

ayıplı olarak teslimi halinde doğar1101. Türk Hukuku’na göre eser sözleşmesinde 

muayene ve ihbar külfetleri de eserin tamamlanmış olarak teslimi halinde ortaya 

çıkar1102. İş sahibi eserin tesliminden önce ayıplı olduğunu öğrense bile, teslim olmadan 

muayene ve ihbar yükümü yoktur1103. Henüz sözleşmeye göre borçlu bulunulan işler 

bitmemişse yani eser tamamlanmamış ise eser ayıplı sayılamaz ve ayıptan sorumluluk 

hükümleri de uygulanamaz1104.  

 

           Bu nedenle de eserin tamamlanmamış ve eksik olması ile ayıplı olması 

birbirine karıştırılmamalıdır1105. Sözleşmeye göre yapılması gereken iş yapılmamış ise o 

eksik iş iken, sözleşmeye aykırı yapılan ve uygun yapılmayan iş ayıplı iştir1106. Eserin 

eksik yapılmış olması, kural olarak ayıplı ifayı değil, ifanın gerçekleşmediği anlamına 

gelir1107. Eksik iş halinde geminin tesliminde TBK md.112vd. uygulanır ve haliyle 

gemiyi teslim alırken ihtirazi kayıt konulmadan gemi teslim alınmış olsa da genel 

zaman aşımı içerisinde, iş sahibi yüklenici tersaneden zararını isteyebilir1108.  Öğretideki 

diğer görüşe göre1109 ise eksik olarak teslim alınmış bir eserde artık yalnız eser 

sözleşmesine ilişkin ayıptan sorumluluk hükümleri uygulanabilmektedir.  

 

                                                 
1101 Uçar,s.34 ve 89,Aral/Ayrancı,s.353,Yavuz/Acar/Özen,s.994,Dayınlarlı,s.54,Öz,s.104 bkz. Y.15. HD., 13.11.1984 
T., E:1984/1074 ,K:1984/3475.(Uygur,s.267). 
1102 Tandoğan,C.2,s.168, Tunçomağ,,s.1018,Becker,s.609,Şenocak,s.79, Oysa gemi inşa sözleşmelerinde açık 
ayıplara ilişkin muayene, deniz denemesi yoluyla yüklenici hakimiyetinde yapılan , geminin fiziksel tesliminden önce 
inceleme ile olurken, iş sahibinin ayıp ihbarından ziyade, yüklenici tersane tarafından hazılanan raporun ve geminin 
tesliminin teklifinin alınmasından sonra sözleşmede belirlenen yasal sürede yükleniciye yapılması gereken kabul 
veya red beyanı sırasında, red beyanı ile birlikte ayıp ihbarı yapılmaktadır. Gizli ayıplar ise garanti klozunda 
belirlenen süre içersinde ihbar edilmelidir.  
1103 Erman,Arsa Payı,s.130,Bu adalete aykırı bir durumda değildir, bkz.Öz,s.113. 
1104 Tandoğan,C.2,s.160, Y.15. HD., 20.3.1989 T., E:1989/2996 ,K:1989/1360 (Uygur,s.253). 
1105 Dayınlarlı,s.56. 
1106 Kurt,s.72. 
1107 Öz,s.104. 
1108 Kurt,s.75. 
1109 Şenocak,s.90,Öz, İnşaat Sözleşmesi,s.194. 
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            Örneğin geminin ambarlarından birinin eksik olması eksik iş1110 iken, 

sözleşmeye göre ambarların hepsinin olması ancak bazısının veya hepsinin yeterli 

hacim veya genişlikte olmaması halinde ayıp söz konusudur. Gemi inşaatının bitirilmiş 

olması için yüklenici tersanenin sözleşmede kararlaştırılan bütün inşaat işlerini bitirmiş 

olması gerekirken, bunun sınırının dürüstlük kuralı ile belirleneceği, örneğin inşaatın 

tümü karşısında kalan iş fevkalade az ve önemsiz olup(milyon dolarlık bir petrol 

tankerinde, gemi kaptanın dinlenme odasında kaptanın kullanılımına özel yapılması 

gereken derin donduruculu buzdolabının takılmamış olması gibi) iş sahibinin geminin 

tamamlanmadığı ve teslim alınamayacak durumda olduğunun ileri sürülmesinin 

dürüstlük kuralına aykırı düşeceği hallerde gemi tamamlanmış ve teslime elverişli 

sayılır1111.  

 

           Eser henüz teslim alınmamış ise, iş sahibi eseri teslim almayarak TBK 

md. 117-126’ya göre yüklenici-borçlu temerrüdü hükümlerinin uygulanmasını 

sağlayabilir1112. Standart formlarda eksiklik veya ayıp kavramları arasında bir ayrım 

yapılmamış olsa da deniz denemesinin hedefinin artık tamamlanan geminin teslim 

teklifine hazırlık olduğu düşünüldüğünde, standart formlara göre de geminin deniz 

denemesi aşamasında tamamlanmış olması şart olup, henüz tamamlanmamış bir 

geminin deniz denemesine çıkarılmış olması sonucu değiştirmez. Tamamlanmamış bir 

gemiyi iş sahibi standart formlar gereği de kabule zorlanamaz ve gemi reddedilebilir.  

 

          Geminin inşaatının tamamlanmış olarak teslimi, yüklenici tersanenin 

ayıptan sorumluluğu borcunun ilk şartıdır1113. Dolayısıyla Türk Hukuku bakımından 

(eserdeki)gemideki ayıp ancak geminin tersane tarafından tamamlanarak iş sahibine 

                                                 
1110 ‘Asansörün yalnız ray ve halatlarının takılması, diğer aksamının eksik olması, ayıplı iş kavramına değil eksik iş 
kavramına girer.’,bkz. Y.15. HD., 6.12.1988 T., E:1988/1488, K:1988/4179(Uygur,s.260),Şofben konulmaması, 
asansör ve kalorifer yapılmaması, ayıplı iş değil, eksik iş kavramına dahildir, bkz. Y.15. HD., 18.4.1989 T., 
E:1989/3573,K:1989/200(Uygur,s.261). 
1111 Seliçi,s.134. 
1112 Öz, İnşaat Sözleşmesi,s.194. 
1113 Kaplan, İnşaat Sözleşmeleri,s.113,Haluk Burcuoğlu,Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden 
Doğan Hakları ve Özellikle Bu hakların Kullanılabilmesi İçin Uyulması Gereken Süreler, Prof.Dr.Haluk 
TANDOĞAN Hatırasına Armağan,BATIDER Ankara 1990,s.287. 
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teslimi anı esas alınarak tespit edilmektedir1114. Belirtilmeli ki Türk Hukuku’ndaki bu 

düzenlemeye rağmen öğretide, eseri yüklenicinin hakimiyet alanında muayene etme 

hakkının iş sahibine tanınması gerektiği savunulurken, bunun mevcut düzenlemedeki 

muayenenin yasal sonucundan farklı olarak, eseri reddetme hakkı vererek, eser 

sözleşmesinden doğan alacağın devamını sağlamak olduğu belirtilmektedir1115. 

Öğretideki bu haklı yaklaşımın, gemi inşa sözleşmelerinde uzun zamandır geleneksel 

olarak uygulandığını zaten defaatle belirtmiştik. Gerçekten de deniz denemesi yüklenici 

tersanenin hakimiyetinde geminin incelenmesini sağlayan ve sonucunda iş sahibine 

TBK’daki(md.475) mevcut sözleşmeden dönme, ücretsiz onarım ve bedel indirimi 

yerine, gemiyi redderek, geminin sözleşmedeki teslim tarihine kadar sözleşmeye ve 

spesifikasyonlara uyumlu hale getirmeyi talep hakkı(onarımını talep hakkı) veren ve 

gemi gibi milyon dolarlarla ifade edilen eserlerde kolayca iş sahibine sözleşmeden 

dönme hakkı vermeyen bir yol olması bakımından, öğretide önerilen bu haklı yaklaşımı 

gerçekleştirmektedir. Bu yol aynı zamanda eserin teslim edilmeden önce ayıpsız hale 

getirmeyi hedef tutan ve sonradan ayıplarla uğraşmayı reddeden ve bu yolla da teslim 

sonrası ayıptan doğan hukuki ihtilafları minimuma indiren uygun bir yoldur. 

 

            2.Kabul ve Teslim Kavramları-Sonuçları 

 

           TBK md. 477’ye göre eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra 

yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur. Bu madde de yer alan kabul kavramı 

standart formlar açısından da önemli olup, kabul kavramının açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir. Türk Hukuku’na göre kabul ile standart fromlara göre kabul birbirinin 

aynı şekilde uygulaması olmasa da pratik sonucu benzemektedir.  Türk Hukuku’na göre 

önce fiziksel teslim sonra kabul gerçekleşir. Oysa standart formlara ve geleneksel gemi 

inşa sözleşmesi uygulamasına göre önce kabul ve sonra fiziksel teslim olur. Önce teslim 

ve kabul kavramlarını açıklamakta fayda bulunmaktadır. 

                                                 
1114 Şenocak,s.79,Gümüş,C.2,Yeni,s.48 
1115 Şenocak,s.84. 
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            Eserin teslimi ile eserin kabulü eş anlamlı değildir1116. Teslim 

yüklenicinin bütün kısımlarıyla sözleşmeye göre imal ettiği eseri ifa amacıyla iş 

sahibinin emrine vermesi ve eser üzerinde onun doğrudan zilyetliğini sağlamasıdır1117. 

Diğer bir ifade ile eser teslim ile yüklenicinin hakimiyet alanından çıkmaktadır. Teslim 

kabul gibi ayıptan sorumluluk borundan doğan hakları düşürmeyip, tersine bu hakların 

bir doğum şartını oluşturmaktadır1118. Kısaca teslim iş sahibinin eserin ayıplı olması 

halinde haklarını ileri sürebilmesini sağlarken, kabul tersine bu hakların kaybına sebep 

olmaktadır. Kabul, yüklenici tarafından teslim edilen eserin sözleşmeye uygun olduğu 

ve ayıp iddiasında bulunulmayacağına ilişkin açıkça veya örtülü olarak1119 yapılan bir 

irade beyanıdır1120. Kabul tam anlamını karşılar şekilde yükleniciyi sorumluluktan 

kurtarır, hem de yüklenicinin sorumluluğunun doğması için tüm şartlar mevcutken bunu 

mümkün hale getirir1121.  

 

           Açık kabul, iş sahibinin eserden memnun olduğunu yazılı veya sözle 

bildirmesi halinde olurken, örtülü kabul  iş sahibinin eserdeki bozukluğu bilmesine 

rağmen ses çıkarmadan onu kullanması, değişikliğe tabi tutması halinde olur1122. Diğer 

bir örtülü kabul hali ise TBK md. 477/2’ye göre iş sahibi muayene ve bildirimde 

bulunmayı ihmal ederse eseri örtülü olarak kabul etmiş sayılır1123. Benzer bir hüküm 

standart formlarda da yer almaktadır. Örneğin SAJ md.5.4.d’ye göre(Aynı yönde 

CMAC md.13.4.c) iş sahibi yüklenici tersane tarafından kendisine gönderilen deneme 

sonuçlarına karşı ayıp bildirminde bulunmayı yasal süre olan 3 gün içinde ihmal ederse 

gemiyi kabul etmiş sayılmaktadır. Kabul sözleşmenin her aşamasında, teslimden önce 

                                                 
1116 Y.15. HD., 15.6.1992 T., 1992/3006 E.,1992/3087 K.(Karahasan,İnşaat,s.280). 
1117 Uçar,s.89. 
1118 Uçar,s.89, ‘Yüklenici eseri tamamladığını iş sahibine bildirip te, iş sahibi de esere bitmiş gözüyle bakarsa, teslim 
etme ve alma gerçekleşir.Kabul ise, teslim edilen eserin eksiksiz oluşuna ve incelenmesine ilişkindir.’ Bkz. BGE 89 
II 405,Federal Mahkeme,1. HD., 10.9.1963 T.(Kaneti,C.2,s.146-148). 
1119 Becker,s.621. 
1120 Uçar,s.94,Tandoğan,C.2,s.217,Seliçi,s.199, Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.129, Gümüş,C.2,Yeni,s.57, 
Burcuoğlu,s.289. 
1121 Burcuoğlu,s.303. 
1122 Tandoğan,C.2,s.218,Tunçomağ,C.2,s.1021,Becker,s.621, Burcuoğlu,s.303. 
1123 Y.15. HD., 21.12.1978 T., 1978/2136 E.,1978/2455 K(Karahasan,İnşaat,s.267). 
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dahi olabilir1124. İş sahibi haklarını saklı tutmadıkça(ihtirazi kayıt koymadıkça1125), 

kabul yükleniciyi her türlü sorumluluktan kurtarmaktadır1126 ve TBK md.475’de yazan 

haklarının kaybına yol açmaktadır1127.   

 

            Tabiki ayıba ilişkin olmayan iş sahibinin hakları, örneğin geç teslim 

dolayısıyla tazminat isteme gibi, kabulden etkilenmezler1128. Tüm bunların yanında iş 

sahibinin açık veya örtülü kabulünden sonra yüklenicinin her türlü sorumluluktan 

kurtulması TBK md.477/1 gereğince sadece açık ayıplar için sözkonusu olup, gizli 

ayıplar bakımından sorumluluğu devam eder1129. Tabii ki, md.477/3 gereğince gizli ayıp 

ortaya çıkınca derhal bunun yükleniciye ihbarı, ayıptan sorumluluktan doğan hakların 

kullanımı için şarttır1130. TBK md. 477/1 ikinci cümlesinde gizli ayıplar için yüklenici 

tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek 

olan ayıplar şeklinde bir ifade yer almaktadır. Usulüne göre gözden geçirme sırasında 

fark edilemeyecek olan ayıpların gizli ayıp tanımına girdiğine kuşku yoktur. Ayrıca bu 

tür ayıplar asli ayıp olmayıp, genellikle asli ayıplardan ileri gelen ikincil ayıplardır ve iş 

sahibi bu ayıplar için fark edince hemen ihbarını yapmak şartıyla TBK md.475’den 

doğan haklarını kullanabilir1131. Yoksa eser bu gizli ayıplar yönünden de kabul edilmiş 

sayılır1132.  

                                                 
1124 Uçar,s.95,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.203,Öz,s.120.Standart formlarda da kabul teslimden önce gerçekleşmektedir. 
1125 Seliçi,s.199,Erman,Arsa Payı,s.163,Kabul şarta da bağlanabilir, bkz.Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.204,ve 
Gümüş,C.2,Yeni,s.58. 
1126Tandoğan,s.218,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.129 ve 131, Burcuoğlu,s.305, Bir görüşe göre iradeyi sakatlayan 
sebepler ile kabul beyanı iptal edilerek ortadan kaldırılabilirken, diğer görüşe göre kabul  beyanı kesindir, bu konuda  
bkz.Uçar,s.252, yazarda kesin olmadığı görüşündedir, bkz.orada s.253,.Bu konuda tartışma standart formlar içinde 
geçerlidir. Örneğin SAJ form md.5.5’e(Aynı yönde Norveç Form md.7.5 ve CMAC md.13.6)göre kabul kesindir(ve 
bağlayıcıdır) ve iş sahibi kabul ile artık gemiyi reddemez. Gerçi gemiyi kabul etmiş olması garanti klozuna göre 
garanti süresince ortaya çıkan ayıpların düzeltilmesini talep hakkını ortadan kaldırmaz. Ancak yinede md.5.5’de yer 
alan kabulün kesin olduğu klozu, TBK karşısında, borçlar kanunumuzdan doğan iradeyi sakatlayan nedenlerle kabul 
beyanın iptali mümkün olmalı ve bu nedenle de Uçar’ın düşüncesi gemi inşa sözleşmeleri açısından da geçerli olup, 
kabulün kesinliği mutlak değildir. 
1127 Seliçi,s.145, bkz. Y.15. HD., 7.2.1989 T., E:1989/423.,K:1989/448 (Uygur,s.283), Y.15. HD., 7.2.1973 T., 
E:1973/210 .,K:1973/208 (Karahasan,İnşaat,s.266). 
1128 Tandoğan,C.2,s.218, Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.131.Uygulamada ihtirazi kayıt konmadan yapılan kabul ile 
gecikme tazminatı ve cezai şartın istenemeyeceği kabul olunmaktadır,bkz.. Erman,Arsa Payı,s.163-
164,Burcuoğlu,s.304 ve Uçar,s.256. 
1129 Seliçi,s.198,Becker,s.622, Y.15. HD., 28.3.1991 T., E:1991/1490,K:1991/1583 K.(Karahasan,İnşaat,s.268). 
1130 Becker,s.622,Ayıp sonradan ortaya çıkarsa derhal ihbarı gerekir,bkz. Y.15.HD.,5.12.1974T.,E:1974/2195, 
K:1974/2177, Y.15.HD.,5.11.1973T.,E:1973/238,K:1973/193 (Olgaç,İçtihatlar,s.952-953). 
1131 Şenocak,s.128. 
1132 Erman,Arsa Payı,s.167. 
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             Yüklenici tarafından kasten gizlenen ayıplar ise aslında birer açık ayıp 

olup, yüklenici tarafından kasten gizlendiği için fark edilemeyecek olan ayıplardır. 

Tunçomağ’a göre kasten gizlenen bu ayıplarla ilgili olarak, yüklenici de bir aldatma 

iradesi olmalıdır ve bu da yüklenicinin ayıbı bilmesine rağmen susması ve iş sahibinin 

de ayıbı bilmemesi halinde aldatma iradesi var sayılır1133. Yani yüklenicinin açık 

ayıpları sadece bilmesi yetmez ayrıca bilinçli olarak iş sahibine durumu bildirmemesi de 

gerekir1134. Burada, kanun koyucunun yüklenici tarafından kasten gizlenen açık ayıpları, 

gizli ayıplarla eş tuttuğu1135 ve kabule rağmen ileri sürülebileceği kabul 

olunmaktadır1136. TBK md.477/1  ifadesinden anlaşıldığı üzere yüklenici ancak  açık 

ayıplardan, kabul dolayısıyla sorumlu tutulamaz iken gizli ayıplardan ve kasten gizlenen 

açık ayıplardan sorumludur1137. Bu açıdan standart formların kabulünün kesin ve 

bağlayıcı olduğuna ilişkin hükmü Türk Hukuku gereğince yorumlandığında, TBK md. 

477/1’in aynen uygulanabileceği ve ancak bu arada zamanaşımı ve ihbar sürelerinde 

garanti klozunda yer alan sürelerin uygulanması gerektiği kabul edilmelidir.Yani hem 

standart formlar ve hemde Türk Hukuku gereği kabul ancak açık ayıplar için kesin ve 

bağlayıcıdır. Kabul beyanında bulunmaya esasen iş sahibi yetkili olmakla birlikte, iş 

sahibinin yardımcıları olan mimar ve mühendisin kabul beyanında bulunabilmesi için 

ayrıca yetkilendirilmiş olmaları ve temsil belgelerinde bu hususun yazması 

gerekmektedir1138. 

 

                                                 
1133Tunçomağ,s.1028, Aksi görüşte,Becker,s.622,Gauch’a göre aynı zamanda kötüniyet de olmalıdır; 
bkz.Tandoğan,C.2,s.219,dpn.469 (Nr. 1503,1505-1507), Gauch ile aynı görüşte bkz.Gümüş,C.2, Yeni,s.53, Kaplan’a 
göre de ayıpların gizlenmesi belli ölçüde dürüstlük kuralına aykırı olmalıdır, bkz.Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.132. 
1134 Erman,Arsa Payı,s.166. 
1135 Becker,s.622. 
1136 Uçar,s.257, 
1137 Uçar,s.256 
1138 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.130, Türk Hukuku’ndaki bu durum Standard formlar açısından da geçerlidir Zira bu 
formlara göre iş sahibinin temsilcileri alıcı adına spesifikasyonların değiştirilmesi, sözleşme ücretinin yeniden 
düzenlenmesi, plan ve çizimlerin onaylanması, gemi ile ilgili test ve denemelere katılmaları ile sınırlı olup, kabul 
beyanında bulunmaya yetkili değildirler. Bu nedenle Türk Hukuku’nda olduğu gibi ayrıca yazılı olarak temsil 
belgelerinde yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir(bkz.SAJ md.4.2,Norveç Form md.5.2’ye göre ise temsilcilerin 
yetkileri daha da sınırlıdır. Örneğin ayrıca yazılı yetki verilmedikçe ne sözleşmeyi değiştirebilir,ne de test ve planları 
onaylayabilirler).  
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             Türk Hukuku’na göre iş sahibi eğer ayıptan doğan haklarını kullanmak 

istiyor ise muayene ve bildirim yapmalıdır. Yalnız belirtelim ki hakları kullanabilmek 

için esas olan ayıp bildiriminin yapılması olup, yoksa eğer iş sahibi muayene etmeden 

de ayıpları biliyor veya görebiliyor ise muayene etmeden ayıp ihbarında bulunabilir1139. 

Muayene ve bildirim Türk Hukuku’na göre borç olmayıp bir külfet, hukuki ödevdir  ve 

dolayısıyla iş sahibi bunları yerine getirip getirmemekte serbest olup, bunları yerine 

getirmeye zorlanamaz1140. Bunları yerine getirmemesi TBK md.477 gereğince eseri 

örtülü olarak kabul ettiği anlamına gelir1141 .  Buradaki örtülü kabul bir aksi ispat 

edilemeyen kabul karinesi(faraziyesi) yaratır1142.Fakat yukarıda ifade ettiğimiz gibi 

kanun koyucu TBK md.477/1 ile aksi ispat edileyemen bu kanuni karineye yüklenici 

tarafından kasten gizlenen ayıplar ile gizli ayıplar bakımından istisna getirmiştir1143. 

Ancak belirtelim ki, kural olarak iş sahibi eserin sözleşmenin başından beri maliki olsa 

bile kural olarak teslimden önce Türk Hukuku’na göre muayene ve bildirim yükümü 

olmaz1144.  

 

              Ayıbın öğrenilmesinden sonra yapılması gereken ihbar Türk 

Hukuku’na göre şekle tabii değilken1145, standart formlarda şekle tabiidir(SAJ md.6.4.a 

ve md.9.2,AWES md.4.d ve md.12.a,Norveç Form md.7.4.a,NewBuildCon md.27.d.i). 

Türk Hukuku’nda ayıp ihbarı tacirler arasında da şekle tabii değildir1146. Türk 

Hukuku’na göre standart formlarda yazılı şeklin belirlenmiş olması, ihbar için TBK 

md.17/1 göre geçerlilik şartı sayılmaz1147. Standart formlar gereği ihbar ancak iş 

sahibince yapılabilirken, temsilcilerin ihbar için temsil belgelerine göre ayrıca 

yetkilendirilmiş olmaları aranır. Ayıbın keşfi halinde, ayıba ilişkin ihbarda, belirlenen 

                                                 
1139 Şenocak,s.109. 
1140 Uçar,s.254,Şenocak,s.108,Tandoğan,C.2,s.168,Seliçi,s.145,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.198,Yavuz/Acar/Özen,s.998, 
Erman,Arsa Payı,s.128. 
1141 Uçar,s.254,Seliçi,s.145,Erman,Arsa Payı,s.126,Gümüş,C.2,Yeni,s.53,Burcuoğlu,s.304. 
1142 Öz,inşaat Sözleşmesi,s.198, Gümüş,C.2,Yeni,s.57. 
1143 Şenocak,s.129. 
1144 Tandoğan,C.2,s.169. 
1145 Şenocak,s.125, Tandoğan,C.2,s.173,Becker,s.613,Dayınlarlı,s.55,Erman,Arsa Payı,s.137, Burcuoğlu, s.306, 
Karahasan,İnşaat,s.263, bkz. Y.15. HD., 13.2.1992 T., E:1992/4118,K:1992/614 K.(Uygur,s.281), Y.15. HD., 
28.3.1991 T., E:1991/1490,K:1991/1583 (Karahasan,İnşaat,s.268). 
1146 Erman,Arsa Payı,s.138, bkz. Y.15. HD., 28.3.1991 T., E:1991/1490 ,K:1992/1583 (Uygur,s.282-283). 
1147 Şenocak,s.125, Tandoğan,C.2,s.173 
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tüm ayıpları türü ve kapsamını da içerecek şekilde ayrı ayrı gösterilmeli1148 ancak 

sadece hoşnutsuzluğun belirtildiği genel ifadeler ile olmadan yapılmalıdır1149. Yalnız 

ayıpların sebeplerinin de bildirilmesi zorunlu değildir1150. Çünkü teknik bilgiye sahip 

olmayan iş sahibinden ayıbı adlandırma ve tanımlamada bir teknik adam gibi hareket 

etmesi beklenemez1151. İş sahibi yanına muayene için bir meslek adamını da almak 

zorunda değildir1152. Ayıpları bütün ayrıntıları ile ortaya koyması zorunlu olmadığı gibi 

belirli uzmanlık dalına dair tabirlerle de ifade etmek zorunda değildir1153. Bununla 

birlikte somut olayın özelliklerine göre ve örneğin eserin karışık nitelikte veya 

ekonomik değerine nazaran(örneğin gemi) önemli olduğu hallerde bunlar zorunlu 

görülebilmektedir1154. Standart formlar bu konuda birbirinden farklı düzenlenmiştir. 

SAJ md.6.4.d ve NewBuildCon md.27.d.iii’ye göre iş sahibi geminin veya parçasının 

hangi açıdan sözleşme ve/veya spesifikasyonlara uymadığını belirtmesi gerektiğini 

yazarken, AWES md.4.d ve Norveç form md.7.4.c’ye göre ise iş sahibi kendisinden 

makul ölçüde beklendiği veya gerektiği şekilde red sebeplerini bildirmelidir.  

 

         Ayıbın giderilmesine ilişkin doğrudan veya bağlantılı tüm masraflar 

Standart formlarda olduğu gibi(SAJ md.5.3.a,AWES md.4.c,NORVEÇ 

md.7.3,NewBuildCon md.27.c.iii,CMAC md.13.2.a)  Türk Hukuku’na göre de 

yükleniciye aittir1155. 

 

 

 

 

                                                 
1148 Burcuoğlu,s.307. 
1149 Tandoğan,C.2,s.172,Şenocak,s.126,Erman,Arsa Payı,s.138,Burcuoğlu,s.307-308. 
1150 Şenocak,s.126, Tandoğan,C.2,s.172,Becker,s.613, Erman,Arsa Payı,s.138, Burcuoğlu,s.307, Karahasan, 
İnşaat,s.263. 
1151 Tunçomağ,C.2,s.1021. 
1152 Becker,s.613. 
1153 Şenocak,s.126, Tandoğan,C.2,s.172 
1154 Becker,s.613. 
1155 Şenocak,s.161. 
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           3.Ayıp Çeşitleri ve Sonuçları 

 

           a.Tam Önemli-Az Önemli ve Maddi-Hukuki Ayıplar 

 

          Hem öğretiye ve hem de TBK’ya göre ayıplar sınıflara ayrılmaktadır. 

Bunlar; tam önemli-az önemli ayıp ve maddi-hukuki ayıp sınıflandırmaları vb. 

şeklindedir1156. Maddi ayıbı anlamak nispeten kolaydır. Sözleşmede belirlenen veya 

dürüstlük kuralı gereği olması gereken maddi, özel ve genel niteliklerin olmaması 

maddi ayıba yol açar. Bunlar eserin teknik, fiziksel  ve kimyasal niteliklerinin olmaması 

şeklinde ortaya çıkar1157. Birde fiziksel özelliklerden ayrı olarak eserin kullanılması ve 

değeri üzerinde etki yapabilen hukuki ilişkiler vardır ki bunlarda eserin niteliği olarak 

kabul edilirler1158. Hukuki ayıplar, eserin mülkiyet hakkına dair ihtilaflardan, yani zapta 

karşı sorumluluktan farklıdır1159. Şöyle ki, eser kullanılacağı yerdeki belli bazı kamu 

hukuku kurallarına uymuyor ve iş sahibi yüklenicinin bu kurallara uymasını beklemekte 

haklı ise o eser ayıplı sayılmaktadır1160. İşte buradaki ihtilaf eserin mülkiyetine dair 

değildir. Malik bellidir, ama eser kullanılacağı yerin zorunlu kurallarına uymadığı için 

tamamen veya kısmen kullanılamıyordur. Buradaki bir hukuki ayıptır. Bu anlamda 

hukuki ayıp, eserden yararlanma ve eser üzerinde tasarruf imkanını ortadan kaldıran 

veya sınırlandıran kamu hukuku kaynaklı sınırlamalardır1161. Eğer o eser kullanılacağı 

yerdeki kamu ve güvenlik kurallarına göre artık yeniden kısmen veya tamamen 
                                                 
1156 Bu sınıflamaların haricinde açık-gizli ayıp ayrımı  da vardır. Açık ayıp teslim ile bir muayene sonucu ortaya 
çıkarken, gizli ayıp bundan sonra kullanım sırasında ortaya çıkabilen ayıplardır; Bkz. Gümüş,C.2,Yeni,s.51, Açık 
ayıplar eserin teslimi sırasında ilk anda göze çarpan veya zamanında özenli inceleme ile anlaşılabilen ayıplardır. Gizli 
ayıplar ise; eserin teslimi sırasında göze çarpmayan ve usulu dairesinde muayene ile görülmeyen, ancak sonraki bir 
tarihte eser kullanılırken ortaya çıkan ayıplarıdır; Bkz. Uçar, s.253 ve 257, Seliçi, s.143, Kaplan, İnşaat Sözleşmeleri, 
s.115. Bu tanımlamalardan anlaşıldığına göre, gemi inşa sözleşmelerinde deniz denemesi sonucu ortaya çıkan ayıplar 
açık ayıp, garanti süresince ortaya çıkan ayıplar ise kullanım ile ortaya çıkan gizli ayıplardır. 
1157 Gümüş,C.2,Yeni,s.50. 
1158 Seliçi,s.138. 
1159Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.114,’Üzerinde patent hakkının ihlal edildiği bir mal, malın yeniden satılamamasına 
ve dağıtılamamasına yol açan bir ayıp olup, nesnenin gerek değerini gerek öngörülen elverişliliğini kaldıran veya 
önemli ölçüde azaltan bir hukuki ayıp olarak nitelendirilmeli, zapta karşı sorumluluk olarak değil,bkz. BGE. 82 II 
238,Federal Mahkeme 1.HD. 14.2.1956 T..Karar(Kaneti,C.2,s.15-16) 
1160 Tandoğan,C.2,s.165. 
1161 Gümüş,C.2,Yeni,s.50, Bir geminin ithal edileceği ülke kurallarına uymaması da bir hukuki ayıptır. Yani gemi 
ithal edileceği ülkede hiç kullanılmayacak olsa bile, o ülke sicilene kaydedilecek ise ve sicil kurallarına uymadığı için 
sicile kaydı yapılamıyor  ise yine hukuki ayıp vardır,Oturma izninin alınamamasının hukuki ayıp sayıldığına dair bkz. 
Y.15. HD., 25.5.1989 T., E:1989/4421,K:1989/2513 (Uygur,s.252).  
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dönüştürülemiyor ise o eserin kullanılamazlığı ortaya çıkar ve ayıp, aşağıda 

göreceğimiz gibi tam önemli ayıp olur ve iş sahibine sözleşmeden dönme ve eseri 

reddetme hakkı verir. Örneğin, geminin Süveyş veya Panama Kanalı’ndan geçeceği 

sözleşme ile veya TMK md.2 gereği dürüstlük kuralından belirlenebiliyor ve gemi 

yüklenici tersane tarafından o kanalların düzenleyici kuruluşlarının koyduğu kurallara 

uygun inşa edilmemiş ise gemi hukuken ayıplıdır. İş sahibi gerek TBK ve gerekse de 

standart formlara göre deniz denemesi sonucunda gemiyi reddetme hakkına sahiptir. Bu 

halde eğer gemi o kuruluşların koyduğu kurallara göre gemi inşa sözleşmesinde 

belirlenen teslim tarihine kadar yapılabilecek ise iş sahibi sadece standart formlara göre 

gemiyi reddebilir ve sözleşmeyi feshedemez. Benzer şekilde Türk hukukuna göre de 

gemiyi teslim alan iş sahibi TBK md.474’e göre muayene ve ihbar ile geminin 

sözleşmeye uygun hale getirilmesini isteyebilir. Keza durumu önceden fark etmiş ise 

teslimden önce TBK md.473/2 deki haklarını da kullanabilir.  

 

          Hukuki ayıp bazen gizli ayıp şeklinde dahi ortaya çıkabilir. Geminin 

Panama veya Süveyş Kanalı’ndan teslimden aylar sonra geçeceği bir olayda düzenleyici 

kuruluşlarca tespit edilebilen bir ayıbın varlığının ancak bu kanallardan geçişinde 

belirlenmesi halinde de hukuki ayıp vardır.İş sahibince ihbarı halinde yüklenici tersane 

bu ayıbı düzeltmelidir. Eğer hukuki ayıp öyle bir ayıp olur ki, gemi kullanılmaz hale 

getirir veya amacını gerçekleştirmek üzere kullanılmaya elverişli olmaz ise, standart 

formlardaki hukuki boşluğa rağmen, boşluk Türk Hukuku’nun sözleşme Hukuku olarak 

seçildiği hallerde, Türk hukuku ile doldurulacağından, ve TBK md.475.1 gereğince 

sadece geminin reddi değil sözleşmeden dönmek de hukuken mümkün hale gelir. 

 

        Gerek Türk Hukuku ve gerekse de standart formlar açısından tam önemli-

az önemli ayıp ayrımı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hem gemiyi 

reddetme olarak kabul etmemenin anlamı ve hemde ondan daha ciddi olarak 

sözleşmeden dönme hakkı bakımından önem arz eder. Tam önemli bozuklukların 
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varlığı, TBK md.475.1’e göre sözleşmeden dönmenin  koşuludur1162. Eski Borçlar 

Kanunumuz md. 360/1’e göre ‘Yapılan şey iş sahibinin kullanamayacağı ve nisfet 

kaidesine göre kabule icbar edilemeyeceği derecede kusurlu veya mukavele şartlarına 

muhalif olursa, iş sahibi o şeyi kabulden imtina edebilir’ şeklinde iken, TBK md. 475 

1.’de ‘Eser iş sahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule 

zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa 

sözleşmeden dönme’ seçimlik hakkı olduğunu ifade etmektedir. Yeni borçlar 

kanunumuzda hüküm dil anlamında sadeleşmiş olduğu gibi bazı değişiklikler 

sözkonusudur. Örneğin kabulden imtina etmek deyimi yerinde sözleşmeden dönme 

seçimlik hakkı tanınmıştır. Gerçi eski kanun zamanında öğreti1163 nerdeyse ittifakla 

kabulden imtina etmek deyimini sözleşmeden dönme olarak kabul etmekteydi. Bu 

anlamda yeni kanunda ifade değişikliği dışında anlamsal değişiklik sözkonusu değildir. 

Bununla birlikte kabulden imtina terimi dar anlamlı olması dolayısıyla, madde de 

sözleşmeden dönme teriminin kullanılması yerinde olmuştur1164. Dönme hakkı kural 

olarak eserin tesliminden sonra kullanılırsa da, iş sahibi eseri kabul etmeyerek kabulden 

kaçınabilir ve  böylece gereksiz yere geri verme yükümlülüklerinin ortaya çıkması 

önlenebilir1165.  

 

          Bu açıdan standart formlarla bir karşılaştırma yapılırsa, standart 

formlarda gemiyi reddetme hakkı için tam önemli ayıp olması gerekmez, oysa TBK’ya 

göre ayıbın belli bir ağırlıkta1166 tam önemli ayıp olması aranır. Zira TBK md.475.1 

gereği iş sahibi ancak ya gemi kullanılamaz derecede veya kabule zorlanamaz ölçüde 

ayıplı ise  malı reddebilir. Oysa standart formlara göre gemiyi reddetmek için böyle bir 

şart mevcut değildir. Bu nedenle denilebilir ki standart formlar, tam önemli ayıp halinde 

ne olacağını açıkça düzenlememişlerdir. Örneğin standart formlarda açıkça iş sahibine 

                                                 
1162 Seliçi,s.144 ve 157. 
1163 Tandoğan,C.2,s.177,Seliçi,s.160,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.84,Erman Arsa Payı,s.142,Karşı,Öz,İnşaat 
Sözleşmesi,s.210; Öz’e göre eski BK md.360/1’de yer alan kabulden imtina’nın anlamı sözleşmeden dönme 
değildi,.Anlamı ifayı toptan reddetme olup, iş sahibi yüklenicinin teslim teklifini redderek onu borçlu temerrüdüne 
düşürebilirdi.Oysa aynı yazar daha önceki bir eserinde kabulden imtinanın sözleşmeden dönme olarak anlaşılması 
gerektiğini, bunun satış sözleşmesindeki ayıplı malı redderek sözleşmeden dönme hakkının eser sözleşmesindeki 
görünümü olduğunu ifade etmektedir, bkz.Öz,s.102-103. 
1164 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.140. 
1165 Tandoğan,C.2,s.178. 
1166 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.212. 
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geminin kullanılamayacak derecede veya kabule zorlanamayacak kadar ayıp halinde 

sözleşmeden dönebilmesine imkan veren bir kloz yoktur. Bununla birlikte, böyle bir 

durumun gerçekleşmesi halinde deniz denemesi sonucu kabul ve reddetme hakkı ile 

ilgili kloza başvuran iş sahibi açısından, yüklenicinin sözleşmede yazan teslim tarihine 

kadar gemiyi tam ve ayıpsız teslim etmekle yükümlülüğü hesaba katıldığında, bu 

derecede ayıplı bir geminin zamanında onarılarak tesliminin mümkün olmayacağının 

objektif olarak belirlenebildiği hallerde  bu sebeple1167 veya teslim tarihine kadar 

beklenip, teslim edilemediği taktirde, standart formlardaki yüklenicinin temerrüdü 

klozuna başvurularak eldeki sözleşmenin feshi1168 mümkündür1169. Tüm bunların 

haricinde ifade etmek gerekir ki, TBK md.475.1’de tanınan dönme hakkı standart 

formlarda deniz denemesi klozunda yer alan gemiyi(eseri) reddetme hakkından daha 

geniş bir kavram olup, yalnız eserin kabulünden kaçınma hakkını değil,  sözleşmeden 

dönebilme hakkını da içerir1170. Oysa standart formlar ifade ettiğimiz üzere genel olarak 

ayıp halinde sözleşmeden dönme hakkını düzenlemezler. 

 

           Diğer yandan eğer ayıp  az önemli(minor importance) ise ve geminin 

denize elverişliği ve güvenliğini tehdit etmiyor ise, iş sahibinin gemiyi reddetme 

hakkının olmadığı standart formlarda yazmaktadır(AWES md.4,Norveç 

md.7.4.d,NewBuildCon md.,27.d.iv). Benzer bir hüküm TBK md.475.3’de yer 

almaktadır. Bu hükme göre ‘Aşırı masrafı gerektirmeyen bir ayıp için ancak ücretsiz 

onarım seçimlik hakkı kullanılabilir1171. Oysa eski BK’da md.360/2’ye göre işin kusurlu 

veya muhalif olması yukarı fıkra kadar önemli değilse, yani tam önemli değilse1172 

denerek sözleşmeden dönme ve malı reddetme hakkı yerine ancak ücretsiz onarım hakkı 

vermekteydi. Aşırı masraf gerektirmeyen ayıp zaten tam önemli ayıp olamayacağına 

                                                 
1167 Benzer bir hüküm için bkz.TBK md.473/1. 
1168 Sözleşmenin feshi diyoruz,çünkü standart formlarda Türk Hukuku’nda olduğu gibi sözleşmenin feshi ve 
sözleşmeden dönme hakkındaki farklılıklar dikkate alınmadan, sözleşmenin feshi veya iptali gibi terimler 
kullanılmıştır. Bunun sebebi defaatle belirttiğimiz gibi mevcut kullanılan formların, Kara Avrupası hukuk sistemleri 
yerine Anglo-Amerikan Hukuk sistemelerine göre düzenlenen sözleşmeler olmasından kaynaklanmaktadır. 
1169 Bkz. yukarıda yüklenicinin deniz denemesi borcu ve aşağıda teslim bölümlerine. 
1170 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.84. 
1171 Seliçi,s.157(ve bedel indirimi seçimlik hakkı da kullanılabilir, oysa bu hak standart formlarda yer almaz.(TBK 
md.475.2) 
1172‘Yapılan işin kabule icbar edilmeyecek derecede ayıplı olmadığı anlaşılmış olmasına göre,fesih hakkı 
kullanılamaz’ bkz. Y.15. HD., 14.7.1988 T., E:1988/2041,K:1988/2694 (Uygur,s.307). 
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göre anlamsal bir değişiklik yoktur.  Zaten mevcut TBK md.475.1’in zıt anlamından 

belirli ağırlıkta ayıp içermeyen eseri iş sahibinin teslim almakla yükümlü olduğunu1173, 

fakat sadece sözleşmeden dönme hariç, ayıptan sorumluluktan doğan diğer seçimlik 

haklarını kullanabileceği anlaşılmaktadır1174. Haliyle daha az önemli ayıpların hukuki 

sonuçları hakkında Türk Hukuku ile standart formlar arasında  bir paralellik göze 

çarpmaktadır. Türk Hukuku yönünden eski borçlar kanunu zamanında iş sahibinin 

kabulden imtina edebilecek derecede önemli ayıplar mevcut olmadığı halde, kabule 

mecbur olması(TBK md.475.1,Eski BK md.360/1) ile eserin açıkça veya örtülü 

kabulü(TBK md.477/1,Eski BK md.362/1) birbirlerinden farklı olup, ilk halde kabul ile 

sözleşmeden dönme haricindeki diğer seçimlik haklar kural olarak kullanılabilirken, 

ikinci haldeki kabul ile artık açık ayıplar yönünden ayıptan sorumluluktan doğan 

seçimlik haklar tümden düşmektedir1175. 

 

           Yeni borçlar kanunumuz kullanılmazlık veya kabule zorlanamazlık 

diyerek, önceki kanundan haklı olarak farklılaşmıştır(önceki kanunda ve! bağlacı vardı). 

Eserin kabulünün beklenemezliği asıl şart iken ve kullanılmazlık onun uygulama 

hallerinden biri sayılmaktadır ve alternatif bir şart değildir.1176 . Örneğin kuru yük 

gemisinin ambarlarının su alacak şekilde ağır ayıplı olduğu bir durumda, kabule 

zorlanamayacak derecede ayıplı olan bu gemi zaten kullanılamazdır da. Yani önce 

ayıbın ne kadar önemli olduğu ve o imal edilen şeyin o ayıplı hali ile kabul edilebilir mi, 

sorusunun cevabı aranacaktır. Bu ise somut olayın koşulları göz önüne alınarak, 

tarafların karşılıklı menfaatlerinin hakkaniyete göre tartılması suretiyle 

belirlenecektir1177. Bu nedenle genel geçer bir kural koyulamaz. Her olay kendi 

şartlarında değerlendirilir. Amaç petrol veya sıvı gaz tankeri inşa etmek ise ve yalnız 

petrolün-sıvı gazın yüklenmesi veya boşaltılması için gerekli boruların veya pompalama 

                                                 
1173 ‘Kabule mecbur olduğunu..’ bkz.Erman,Arsa Payı,s.126. 
1174 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.194. 
1175 Erman,Arsa Payı,s.142,Öz,s.103. 
1176 Tandoğan,C.2,s.181,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.137. 
1177 Tandoğan,C.2,s.181, Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.138,Erman,Arsa Payı,s.144,Gümüş,C.2,Yeni,s.61, 
Burcuoğlu,s.290,Gökyayla,Armağan,s.583,Aynı yönde Bkz.BGE 98 11 122(Nihat Yavuz,s.690). 
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sistemenin bunları gerçekleştirmeyecek derecede bozuk olması halinde olduğu gibi1178 

sözleşmenin amacına ulaşmada önemli ölçüde güçleşme mevzubahis ise o zaman 

kabule zorlanamama geçerli hale gelir1179. Yok eğer bu sistemler hiç takılı değilse 

yukarıda ifade ettiğimiz gibi ayıp değil eksik iş sözkonusu olup eser tamamlanmamıştır.  

 

           Eserin yalnız bir kısmı ayıplı diye o eserin kabulünden kaçınma 

mümkün olmayabilir1180 ve ayıp giderilecebilecek durumda ise ayıbın giderilmesi 

seçimlik hakkı ön planda olmalıdır1181 ve keza bu halde kullanılmazlıkdan söz 

edilemez1182. Örneğin bir geminin sadece buhar kazanı kullanılmazsa ve yerine başkası 

konabiliyor ise, bütün geminin kabulünden kaçınılamaz1183. Ancak buhar kazanı 

sözleşmede belirlenen teslim tarihine kadar takılamıyor ise bu halde yüklenicinin 

temerrüdü nedeniyle sözleşme sona erdirilebilir veya şartları varsa TBK md. 473/1’e 

dayanılarak iş başkasına da yaptırılabilir. Bununla birlikte o buhar kazanı belli özellikte 

olması aranmış ise, bu özelliğin eksikliği teslim edilen buhar kazanının aynı zamanında 

kullanılamaz durumda olduğunu gösteren bir emare olarak kabul edileceği de 

unutulmamalıdır1184.  Bu konuda kabule zorlanamazlık kriterinin belirlenmesinde de 

başvurulan, dürüstlük kuralının göz önüne alınması ve her somut olayın bu kurallar 

içinde değerlendirilmesi gerekmektedir1185.  Bu halde eserdeki ayıp iş sahibinin eseri 

kullanamayacağı veya dürüstlük kuralı gereğince ifayı reddeceği derecede değilse iş 

sahibi bunu teslim almaktan kaçınamaz ve aksi halde alacaklı temerrüdüne düşer1186.  

Aynı durum yukarıda belirttiğimiz gibi standart formlarda da mevcuttur. Daha az 

önemli ayıplarda iş sahibinin gemiyi reddetme hakkı yoktur(AWES md.4,Norveç 

md.7.4.d,NewBuildCon md.,27.d.iv).  

 

                                                 
1178Buhar makinesinin vaat edilen su sarfiyatını önemli ölçüde aşıyor olması hali gibi,bkz.Becker,s.616, Geminin hız, 
ağırlık ,yakıt tüketimi ve kubik hacmi gibi unsurları vaat edilenleri önemli ölçüde aşıyorsa sözleşme 
feshedilebilmektedir; bkz. SAJ md.3.2.3 ve 4,.,AWES md.5.a.b.c. ve d,Norveç Form md.4.2.3.4 ve 5). 
1179 Tunçomağ,s.1031. 
1180 Tunçomağ,s.1030. 
1181 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.139,Erman,Arsa Payı,s.143,Öz,s.107. 
1182 Becker,s.616,Erman Arsa Payı,s.143. 
1183 Becker,s.616(BL HE 16 317). 
1184 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.139, Erman,Arsa Payı,s.143. 
1185 Erman,Arsa Payı,s.143,Öz,s.109. 
1186 Öz,s.105. 
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               Tam önemli ayıp konusunda iş sahibinin sözleşmeden dönme 

hakkının varlığı ağır bir ayıba bağlıdır, ağır ayıbın varlığının takdir yetkisi de hakime 

aittir1187. Ağır ayıp da belli bir ağırlığı olan ve kanuni tanım ile eserin kabule 

zorlanmazlığı veya kullanılamazlığına yol açan ayıplardır. Hakim ise takdir yetkisinde 

sınırsız olmayıp, değerlendirmesinin ortasına dürüstlük kuralını koymalı ve iş sahibinin 

eseri bu kural karşısında eldeki somut şartlarla kabule etmesi gerekip gerekmediğini1188 

veya uygulanma şartı olarak kullanılabilirliğini belirlemelidir. Hakim 

değerlendirmesinde yüklenicinin durumunu da göz önüne almalı, sözleşmeden dönme 

yükleniciyi oransız olarak zarara uğratacak ise sözleşmeden dönme kabul 

edilmemelidir1189. Tabiki  böyle bir değerlendirmeyi hakim, öncelikle teknik bilirkişinin 

raporuna dayanarak vermelidir. Nitekim gemi gibi teknik ve özel bir malda bir hakimin 

teknik veya genel anlamda bilgili olması beklenemez. Böyle bir durumda hakim ayıbın 

niteliği, büyüklüğü, ayıbın maddi değerinin tüm geminin değerine oranı, onarımının 

mümükün olup olmadığı, ne kadar sürede ve ne kadar masrafla onarılabileceği, onarım 

masrafının geminin değerine oranı gibi teknik ve mali konularda hem gemi inşaat 

mühendisi ve hemde gemi inşaat şirketleriyle çalışmış bir muhasebeci bilirkişiye 

başvurması zorunluluk arz eder1190. Ayıp sonucu TBK md. 475’deki haklardan 

hangisine sahip olabileceği veya bu haklar sözleşme ile sınırlanmış ise sözleşmenin 

yorumlanarak, iş sahibinin hangi hakları olduğu veya haklarının olup olmadığını, 

dürüstlük kuralı ışığında belirleyecek ve takdir edecek olan ise bizzat hakimin kendisi 

olup, bilirkişiler değildir(HMK md.266).          

 

                                                 
1187 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.84. 
1188 Burcuoğlu,s.291,Öz,s.106. 
1189 Öz,s.109. 
1190 ‘Yüklenici eseri, iş sahibinin yararına olacak şekilde amacına uygun ve özenle meydana getirmekle yükümlüdür. 
Sözleşmelerde geminin yat haline dönüştürülmesi amaçlandığına göre işinin uzmanı sayılan ve basiretli tacir gibi 
hareket etmek zorunda olan yüklenici ifayı amaca uygun gerçekleştirmek zorundadır. Hükme dayanak raporda bu 
hususlar üzerinde durulmamış, yeterli inceleme yapılmadan ödemelere oranlanarak sonuca varılmıştır. Bu haliyle 
raporun Yargıtay denetimine elverişli ve itirazları cevaplandıracak nitelikte olmadığı açıktır. O halde yapılması 
gereken iş, yeniden oluşturulacak uzman bilirkişilere dosya, -gerektiğinde tekne üzerinde- inceleme yaptırılarak, 
davacının tekneyi denize elverişli hale getirme mükellefiyeti ve teknenin mevcut haliyle kabul edilebilir niteliği 
ayrıntılı biçimde tartışılıp denetime elverişli itirazları cevaplandıran rapor alınmalıdır ( HUMK 284, madde )’ bkz. Y. 
15.HD., 13.11.2006 T.,E:2005/5256,K:2006/6439 (Kazancı İçtihad), Yapılan binanın kabule icbar edilemeyecek 
derecede kusurlu olduğunun, yıkılıp yeniden yapılmadıkça kullanılamayacağı iddiasının gelişmiş teknik metodlardan 
da yararlanılarak uzman bilirkişi ile incelenmelidir, bkz. Y.15. HD., 18.6.1990 T., 
E:1990/5195,K:1976/2919(Uygur,s.299). 
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           Gemideki ayıp az önemli veya önemsiz olup, veya önemli ayıp olsa da 

iş sahibi ücretsiz onarım talep etmiş ise, ücretsiz onarım yapılarak geminin tesliminde 

temerrüde düşülmesi halinde TBK’da özel bir hüküm yer almadığı için öğretide tam iki 

taraf borç yükleyen kurallar çerçevesinde ve özellikle TBK md.123vd. uygulanması 

önerilirken, İsviçre öğretisi ve İsviçre Federal Mahkemesi TBK md.473/2’nin kıyasen 

uygulanarak masrafı ve hasarı yükleniciye ait olmak üzere işin başkasına 

yaptırılabileceği kabul olunmaktadır1191. Diğer yandan TBK md.473/2’nin  teslim 

öncesi inşaatın icrası sırasında uygulanabilen bir madde olduğu düşünüldüğünde ve 

ayıbın giderilmesinin gecikilmesi zamanında dahi inşaatın aslında tamamlanmış olduğu 

gözetildiğinde İsviçre öğretisi ve Federal Mahkemenin bu kararı tartışmalı hale 

gelmektedir.  

 

        b.Dizayn Ayıpları 

 

         Dizayn; yüklenicinin edimlerinden ayrı olarak mimar ve mühendisin 

görevi olarak telakki edilen1192, fiziksel ürünün teknik tanımına ilişkin entelektüel bir 

belirleme, aynı zamanda işe ilişkin talimatların bütünü, teknik  çizimler, teknik 

şartname ve plan arasında iletişimi sağlayan, sadece çizimden meydana gelmeyen ama 

onların içinde yer aldığı teknik fikre denmektedir1193. Dizayn bir son ürün tanımlaması 

olarak gemiyi tanımlamadan, tüm hidrodinamik ve yapısal, ilk işlerden detaylara kadar 

sırasıyla konsept, erken aşama, fonksyonel aşama, geçiş ve detaylı aşamalar olmakla 

üzere çeşitli aşamalardan oluşan’1194 fikri bir oluşum sürecini ifade eder. Dizayn; 

geminin performansı ve seyrüsefer alanları, gemi tipi, ticari amaç, milliyet, sınıf, seyir 

ekipmanları, hız, rezerve gücü,dayanıklılık, ölüağırlık, tutunma kapasitesi,barınma 

olanakları dahil olmak üzere teknik parametrelerini belirler ve ayrıca klas ve 

düzenleyici kuruluş kural ve düzenlemeleri ile uyumu sağlar(CMAC md.3).  

                                                 
1191 Şenocak,s.179 ve 189(orada bkz. yazarlar ve BGE 107 II 50, 116 II  314 sayılı kararlar;dpn.83). 
1192 John Uff,Construction Law,11th edt. London 2013,s.305. 
1193 Per Brunsvig, Konstuksjonsansvar ved bygging av skip(Liability for Defective Ship Design),Oslo, 1973, s.28. 
(aktaran,Clarke,s.99). 
1194 Bruce/Garrard,s.127. 
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           Ayıp meselesinde farklı bir durum inşaat süreci ile dizaynın birbirinden 

ayrı tutulması halinde, ortaya çıkabilmektedir. Oysa dizayn nedeniyle gemi ayıplı da 

inşa edilebilmektedir. Bu durumda sorumluluk kime ait olacaktır? Geleneksel kara 

inşaat sözleşmelerinde dizayn ile inşaat birbirinden ayrılmakla1195birlikte, bugün kara 

inşaat sözleşmelerinde de hem dizayn ve hemde inşa aşaması ayrımını ortadan kaldıran 

anahtar teslim veya paket inşaat sözleşmeleri gibi dizayn-inşaat sözleşmeleri 

bulunmaktadır1196. Gemi inşaat sözleşmelerinde de tüm gemiyi inşa etmeyi ve hazır 

halde teslimini üstlenen bir yüklenici, kara inşaat sözleşmelerindeki gibi dizayn-inşaat 

sözleşmesi biçiminde anahtar teslim gemi inşaat sözleşmesi imzalamış olmaktadır. 

Ancak ne SAJ ve ne de AWES formda dizayn sorumluluğunun kimin üzerinde olduğu 

yer almamaktadır1197. Aksine,bu formlara ilişkin garanti klozları kötü işçilik ve ayıplı 

malzemeden kaynaklanan ayıplar ile sınırlı düzenlenmiştir. 

 

           Geleneksel anlamda gemi inşası süreci içinde, plan ve spesifikasyonların 

kusurlu olarak kötü işçilik veya ayıplı malzeme yoluyla kötü ifa olarak yerine 

getirilmesi ile spesifikasyon ve planların hazırlanmasında hatalı-ayıplı dizaynı 

birbirinden ayrılmaktadır1198. Normalde kötü işçilik ve ayıplı malzeme dolayısı ile gemi 

ayıbı daha inşa aşamasında keşfedilebilirken, çoğunlukla dizayn nedeniyle olan ayıplar 

ancak gemi ticari faaliyetine başlayana kadar kendilerini göstermezler1199. Bu nedenle 

dizayn nedeniyle ortaya çıkan ayıplar genellikle garanti süresinde yani geminin 

tesliminden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan sorumluluk kimin üzerindedir 

sorusunun cevabı, onarımın garanti periyodu süresinde ücretsiz olarak yüklenici 

tarafından mı yoksa masrafı iş sahibinde kalmak üzere iş sahibince bizzat mı 

yapılacağını belirler. Nadiren de olsa teslimden önce kendini gösteren bir dizayn ayıbı, 

iş sahibine gemiyi reddetme hakkı verebilir1200.Pekiyi dizayn ayıbı nasıl belirlenir? Eğer 

gemi sözleşme ve spesifikasyonlara uymuyor ise kötü işçilik vardır, eğer uyuyor ancak 

                                                 
1195 Uff,s.305. 
1196 Uff,s.305. 
1197 Curtis,s.18,Bruce/Garrard,s.98. 
1198 Clarke,s.99. 
1199 Curtis,s.18,Bruce/Garrard,s.98,Williams,s.22. 
1200 Williams,s.22. 
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buna rağmen gemi kısmen veya tamamen ayıplı ise ortada dizayn ayıbı 

sözkonusudur1201. 

 

           Çoğu zaman taraflar sözleşmede dizayn ayıbından yüklenicinin sorumlu 

olduğunu belirtirler1202. Ancak gemi inşa sözleşmelerinde özellikle SAJ ve AWES 

formlarda ayıptan sorumluluk borcunu düzenleyen garanti klozlarında dizayn 

ayıplarından kimin sorumlu olacağının yazılmaması, çeşitli tartışmalara yol açmıştır. 

SAJ ve AWES’de olduğu gibi dizayn sorumluluğunun kimin üzerinde olacağı yazmıyor 

ise, sorumluluk kimdedir? İngiliz hukuku bu konuda çok nettir.Şöyle ki, İngiliz 

Hukuku’na göre dizayn sorumluluğunun kimin üzerinde olduğu hakkındaki 

sözleşmedeki suskunluk hemen her zaman yüklenicinin bu sorumluluğu üzerine aldığı 

anlamına gelmektedir1203. İngiliz Hukuku’ndaki önemli bir davada1204 su geçirmez 

ambar kapaklı olarak gemi inşasının üstlenildiği bir olayda, bu işin hem dizayn ve 

hemde uygulamada iyi işçilik gerektirdiği, eğer dizayn ayıbı varsa bunun kötü işçilik 

kavramı içinde sayılmasına, aksine bir düşüncenin yükleniciyi sorumluluktan kaçma 

imkanı vereceğine karar verilmiştir. Bu nedenle sonuç olarak İngiliz Hukuku’na göre 

gemi inşa sözleşmesinde açıkça dizayndan yüklenicinin sorumluluğu belirtilmese de, 

yüklenici dizayndan sorumlu kabul edilmektedir1205. Keza, yüklenici tarafından önceden 

geliştirilmiş standart bir dizayna göre inşa edilen ve iş sahibinin talimatları ile önemli 

değişikliklerin yapılmadığı gemi inşalarında dizayn işçilik kavramı içinde kabul 

edilir1206.  

 

           Diğer yandan eğer gemi dizaynı iş sahibi alıcı veya onun bulduğu 

üçüncü bir kişi tarafından yapılmış ise durum değişebilir. Bir İngiliz Mahkemesi 

kararına1207 göre İngiliz Kanalı’nda seyir edebilecek şekilde bir yatın imalinde, 

                                                 
1201 Clarke,s.99. 
1202 Williams,s.7,Curtis,s.18. 
1203 Williams,s.7. 
1204 A/B Gotaverken v. Westminster Corporation of Monrovia (1971) 2 Llyod’s Rep.505,,s.512. 
1205 Williams,s.22. 
1206 Curtis,s.19. 
1207 Dixon Kerly Ltd. v. Robinson 1965 2 Llyod’s Rep.404(Curtis,s.19,Dpn.10). 
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yükleniciye iş sahibi alıcı tarafından temin edilen üçüncü bir kişinin dizaynına ve 

verilen plan ve çizimlere göre yatın inşa edilmesinin istenmiş olması halinde, İngiliz 

Kanalı’nda seyir edip edemeyeceği riskinin iş sahibi alıcıda olduğuna hükmedilmiştir. 

Bir diğer olayda da mahkeme1208 ‘Eğer bir işin plan ve çizimleri işi verence(iş 

sahibince), işe teklif verenlere hazırlanıyor ise, işi alanın(yüklenicinin), teklif edilen işin 

bu plan ve çizimlere göre(iş sahibince verilmiş olan) başarılı bir şekilde yerine 

getirebileceği konusunda zımni bir teminat vermiş sayılamayacağına’ karar verilmiştir.  

 

           Ancak bu kararlara rağmen belirtelim ki, İngiliz Hukuku’na göre 

yüklenici sorumluluğunun olmadığından emin olmak için, kendisinin dizayndan 

sorumlu olmadığının ve  iş sahibi alıcı tarafından temin edilen veya onun tarafından 

hazırlanan dizayna göre geminin inşa edileceğinin açıkça sözleşmede yer almasına emin 

olmalıdır1209. Williams1210 bu konuda haklı olarak şunları ifade ediyor; ‘Dizaynı alıcı 

temin etse de, yüklenicinin memnuniyet verici kalitede gemi teslimi yine yükleniciye ait 

olup, gemi tarifnamesine uygun inşa edilmelidir(SGA md.12). Tarifname ise 

spesifikasyon olup, içinde yükleniciye ait çeşitli yükümlülükler de yer alabilir. Pratikte 

dizaynı üzerine iş sahibi alıcı aldığında, yüklenici sözleşme ve spesifikasyonları kontrol 

etmeli ve  dizayndan doğrudan etkilenen deadweight kapasitesi ve  denge kurallarına 

uyumluluk gibi sorumlulukları kendisine ait olduğundan, bunlardan sorumsuzluğunu da 

sözleşmeye eklemelidir. Bazı offshore inşaatlarda yükleniciye, iş sahibinin hazırladığı 

dizaynın projeye uygulanabilirliğinin teyidi istenir. Bu hallerde çok dikkatli 

olunmalıdır. Zira offshore yapılarda sofistike olan ekipmanların basit yapıya montesi 

istenmektedir. Bu tarz hükümlerler belirsizlik yaratır, zira bu işin önceden testi olmadığı 

için tehlikelidir ve yüklenici işi olmayan bir şeyden sorumluluk yüklenmiş olur.’ Benzer 

şekilde, kara dizayn-inşaat sözleşmelerinde de yüklenicinin dizayn sorumluluğunun 

açıkça yazması gerektiği belirtilmekte ise de, bu konuda sözleşmede bir açıklık yok ise, 

İngiliz Mahkemelerinin iş sahibi lehine yorum yaparak dizayn sorumluluğunu 

                                                 
1208 Alexander Thorn v. The Mayor and Commonalty of London 17.Feb. 17, House Of Lords H.L.(E.) Vol.1,120, 
s.120. 
1209 Williams,s.8. 
1210 Williams,s.9-10. 
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yükleniciye bıraktığı ifade edilmektedir1211. Diğer yandan gemi inşa sözleşmelerinde iş 

sahibinin plan ve çizimlere onay vermesi, onu dizayndan sorumlu kılmadığını(SAJ 

md.4.1)1212da belirtelim. 

 

            Türk Hukuku gereğince de TBK md.476’ya göre yüklenicinin ayıptan 

sorumlu olabilmesi için eserdeki ayıbın iş sahibine yüklenememesi gerekmektedir. Eser 

sözleşmesinde iş sahibi satım sözleşmesindeki alıcıdan farklı olarak, iş yapış sürecine 

aktif olarak, plan ve proje temin ederek, talimat vererek veya malzeme vererek iştirak 

edebileceği düşünüldüğünde, onun bu iştiraki nedeni ile zararın doğmasına veya 

ağırlaşmasına sebep olunmuş ise TBK md. 52/1 benzeri olarak, iş sahibinin ayıptan 

doğan hakları kısmen veya tamamen ortadan kalkabilir1213. Yüklenicinin açıkça yaptığı 

ihtara rağmen(TBK md.476), iş sahibince yükleniciye kusurlu olarak1214 verilen 

bağlayıcı emir niteliğindeki talimatlar1215 dolayısı ile eserdeki ayıptan yüklenici sorumlu 

olmamaktadır1216. 

 

           Hatalı talimatlar, sözlü veya plan ve proje gibi yazılı olarak 

gerçekleşebilir1217. Geminin dizaynı iş sahibi tarafından bizzat veya sipariş verdiği 

üçüncü bir kişi tarafından hazırlanıp, yükleniciye verilmiş ve o dizayna göre geminin 

inşası talep edilmiş ise, dizayn Türk Hukuku gereği iş sahibince geminin inşaatına 

yönelik verilen bir talimat sayılmalıdır. Türk Hukuku gereği bir dizaynın iş sahibince 

temin edilmiş olması yükleniciyi hemen sorumluluktan kurtarmaz. Yüklenicinin 

sorumluluktan kurtulması için yüklenicinin açıkça bu dizaynın ayıplı olduğuna ilişkin 

karşı ihtarını yapmış ve buna rağmen iş sahibinin talimatında ısrar etmiş olması 

gerekmektedir. Nitekim TBK md.476’ya göre eserin ayıplı olmasına iş sahibi 

hazırladığı veya üçüncü kişiden temin ettiği ve talimat yerine geçen dizayn sebep olsa 
                                                 
1211 Uff,s.307. 
1212 Curtis,s.20. 
1213 Aral/Ayrancı,s.354. 
1214 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.123. 
1215 Tavsiye ve öneriler, teklif edilmiş ancak emredilmemiş sayılırlar ve bağlayıcı emir sayılmazlar, bkz. Kaplan, 
İnşaat Sözleşmeleri,s.123. 
1216 Aral/Ayrancı,s.355,Eren,İnşaat,s.83,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.123. 
1217 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.123. 
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dahi, yüklenici tersane iş sahibine dizaynın kusur veya eksikliği sebebi ile açıkça ihtarda 

bulunmadıkça yüklenicinin sorumluluğu devam eder. Ancak yüklenici açıkça ihtar 

ederse artık, iş sahibinin eserin ayıplı olmasından kaynaklı haklarını kullanması 

mümkün olmaz.Yüklenicinin ihtarı açık ve tereddüte meydan vermeyecek şekilde 

olmalı ve sadece öneri bazında, krıtik yaparcasına veya kendisi olsaydı böyle dizayn 

oluşturmazdı gibi söylemler ise yeterli değildir1218. 

 

           Sözleşmeye, dizaynın iş sahibince sağlandığı ve açıkça yüklenicinin bu 

dizayndan sorumlu olmadığı yazılır ise, yüklenicinin karşı ihtarı yine de gerekir mi 

sorusunun cevabı olumsuzdur. Çünkü yüklenici gemiyi inşa ederken sözleşmede yer 

alsın veya almasın, ilgili yasal mevzuata, fen ve teknik kurallara uygun davranması1219 

gereksede, TBK’da yer alan özen borcu ile ilgili kurallar emredici değildir1220.Bu 

nedenle, yüklenicinin özen borcunun kapsamını belirlemede öncelikle sözleşme 

hükümleri, sonra kanun hükümleri esas alınır1221.  Diğer yandan sözleşmede dizayn 

sorumluluğunun kimin üzerinde olduğu yazmayan hallerde, yüklenici dizaynı kendisi 

hazırlamış ise yine bizzat kendisi dizayn ayıplarından sorumlu sayılmalıdır. SAJ ve 

AWES gibi sözleşmelerin uygulandığı hallerde de  Türk Hukuku gereği ayıp 

sözleşmeye uygunsuzluk olarak eserin sözleşmeye aykırı bir durumunu oluşturduğu1222 

ve sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmemiş1223 olduğu şekilde ayıbın geniş anlamda 

telakki edildiği göz önüne alınınca kötü işçilik ve malzemedeki kusur nedeniyle ayıp 

kavramı, dizayn sorumluluğunu da içine alacak şekilde yorumlanması gerektiği 

konusunda kuşku duyulmamalıdır. 

 

           SAJ’da aynı garanti klozunda olduğu gibi önsözünde(preamble) de 

yükleniciyi gemiyi inşa, suya indirme, ekipmanlarını sağlama ve tamamlama ile 

                                                 
1218 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.123. 
1219 Dayınlarlı,s.38, ‘Özen borcuna ve fenni koşullara uymamakta ısrar eden yüklenici hakkında akdin feshi 
haklıdır(Y.15.HD. 2.11.1992T., E:1992/1476,K:1992/5006,Kostakoğlu,s.361). 
1220 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.75. 
1221 Yavuz/Acar/Özen,s.973,Nihat Yavuz,s.686. 
1222 Tandoğan,C.2,s.162, Yavuz/Acar/Özen,s.994,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.113. 
1223 Seliçi,s.128. 
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sorumlu  tutarken dizayndan bahsetmemektedir. Gerçi taraflar belirttiğimiz gibi genelde 

dizayn sorumluluğunun yüklenici de olduğunu eklemektedirler. Böyle bir ekleme 

yapmasalarda Curtis’in1224 de haklı olarak ifade ettiği gibi SAJ md. 21 de sözleşme 

ücretinin dizaynı da kapsadığı ifade edilerek zaten dizayn yükümlülüğünün yükleniciye 

verilmiş olduğu zımnen de görülmektedir. AWES md.8.a’ya göre yüklenicinin dizayn 

ve geminin inşası ile ilgili tüm spesifikasyonlar, planlar ve teknik çizimler, teknik 

tarifler, hesaplamalar, test sonuçları ve diğer data bilgilerinin mülkiyetine sahip 

olduğunun belirtilmiş olması da AWES bakımından da zımnen yüklenicinin dizayndan 

sorumlu olduğuna delalet eder. Dolayısı ile bu iki formda mevcut halleriyle 

değiştirilmeden kullanılsalar bile yüklenicinin dizayn sorumluluğundan kaçması pek 

mümkün görünmemektedir.  

 

           Diğer yandan Norveç form md.10.2 ve NewBuildCon Tanımlar 

bölümünde açıkça ayıp kavramına dizayn hatalarınında dahil olduğu ve yüklenicinin 

dizayn ayıplarından sorumlu olduğu yazmaktadır.CMAC md.3 gereği iş sahibi gemi 

dizaynı için başka bir dizayn firması ile anlaşır ise yüklenici bu dizayn firması ile 

çalışmak zorundadır. Ancak bu dizayn firmasının hazırlamış olduğu dizayndan dolayı, 

CMAC md.3’e göre yüklenici bundan doğan gemideki herhangi bir ayıp, 

hız,deadweight, yakıt tüketimi ve taşıma kapasitesi eksiklikleri, bunların ilgili kural ve 

düzenlemelerle uyumsuzluğu, çizimlerin geç teslimi nedeni ile geminin geç tesliminden 

sorumlu değildir  

 

            4. Standart Formlarda Yer Alan Muhtemel Ayıp Halleri-Taahhüt 

Edilen Gemi Özellikleri         

 

           Yüklenicinin gemi inşasında sözleşme ve spesifikasyonlara aykırı olarak 

ayıplı gemi imalinde teslim öncesi sorumluluğuna yukarıda değindik. Aşağıda da 

                                                 
1224 Curtis,s.20 
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yüklenicinin ayıbı gidermeyi garanti ettiği onarım borcu adı altında teslim sonrası 

ayıptan sorumluluğuna değineceğiz. İlk halde yüklenicinin ayıptan sorumluluğu 

borcunun sonucu geminin reddi ve kabulü iken sonraki halde artık geminin kabul 

edilmiş ve sözleşme klozlarına göre ayıba karşı yüklenicinin sorumluluğu belirlenmiştir. 

Bu hallerin haricinde standart formlarda ve ve geleneksel olarak gemi inşa 

sözleşmelerinde geminin bazı özelliklerinin ayrıca garanti edildiği durumlar 

sözkonusudur. Bu ayrıca garanti edilen hallerin ihlalinde ise gemi inşa sözleşmelerinde 

yer alan garanti(Warranty) klozunun aksine, sonucu ücretsiz onarım yerine likit 

tazminat olarak bir miktar paranın ödenmesidir. Likit tazminat konusu ilk bakışta,bir 

yandan bizim hukukumuzdaki cezai şart konusuna benzer ve diğer yandan da eser 

sözleşmelerinde ayıptan sorumluluk halinde iş sahibinin seçimlik haklarından bedel  

indirimini andırır. Ama likit tazminat, anlamı ve sonuçları itibarı ile bu kurumlarla eş 

değildir. 

 

          Spesifikasyon ve planlarda geminin çeşitli özellikleri için hedef, miktar, 

hacim ve ölçüm belirlenmektedir1225. Keza tüm gemi inşa sözleşmelerinde yüklenicinin 

belirlenen zamanda gemiyi teslimi ve sözleşmede belirlenen hız, yakıt tüketimi ve 

deadweight kapasitesi şeklinde performans standartlarını minumum olarak karşılayacağı 

taahhüt edilir1226. Bunların birçoğu şüphesiz gerçekleşse de, bazen örneğin, maksimum 

deneme hızı, minumum mutat hız, yakıt tüketimi, maksimum deadweight kapasitesi, 

belli tanklardaki sıvı kapasitesi gibi belli özellikler karşılanmayabilir ve bu haller 

genellikle  eğer gemi yeni bir teknolojiye göre inşa ediliyor veya  benzer gemilerden 

çok daha güçlü olması isteniyor ya da  yüklenici tersane önceden benzer gemi 

yapmamış ise ortaya çıkmaktadır1227. Eğer yüklenici sözleştiği ve garanti ettiği 

minumum hız, deadweight kapasitesi ve yakıt tüketimi konularında yükümlülüklerini 

tam yerine getirmez ise iş sahibi geminin randımanlı çalışıp çalışmaması ve değeri 

konusunda ciddi kayıplara uğrar1228. Eğer inşa edilen gemi istenen standartların ardına 

                                                 
1225 Fisher,s.19. 
1226 Curtis,s.66,Bruce/Garrard,s.99,Steenderen/Steenderen,s.71,Williams,s.18. 
1227 Fisher,s.19. 
1228 Bruce/Garrard,s.103. 



 
 

238

düşer ise, sonucu bir çok hukuk sisteminde alıcının karşı borcu olan sözleşme ücretinde 

indirim şeklinde olur1229.  

 

               Yalnız göreceğiz ki, gemi inşa sözleşmelerinde ücret indirimi Türk-

İsviçre Hukuku ile tıpatıp aynı değildir. Gemi inşa sözleşmelerinde spesifikasyonlarda 

taahhüt edilen hız, yakıt tüketimi, deadweight kapasitesi, kargo kapasitesi seviyeleri 

yakalanamaz veya teslim zamanına gemi yetiştirilemez ise iş sahibinin likit 

tazminat(Liquidated Damages) şeklinde ücret indirimi hakkı doğar1230 ve hatta bu 

farklılığın tolere edilemeyeceği seviyelerden sonra iş sahibinin gemiyi reddetme ve 

sözleşmeden dönme hakkı gündeme gelebilir1231. Nitekim bir geminin istenen 

performans seviyelerine ulaşmamış olması, onun istendiği şekilde tamamlanmadığı ve 

iş sahibinin anlaştığı yapıyı alamadığını gösterir1232. Oysa yüklenicinin taahhüt ettiği 

belli gemi özellikleri ve şartlarının teslimde karşılanması önemli olup, aksi halde hem 

geminin geç teslimi ve hemde her iki tarafında para kaybetmesine neden olur1233.Diğer 

yandan istenen seviyelerin üzerine çıkılması halinde yüklenicinin sözleşme ücreti de 

artabilir1234. Nekadarlık likit tazminat belirlenir sorusunun standart bir cevabı olamaz. 

Miktar geminin türüne planlanan kullanma amacına ve sözleşme taraflarının ekonomik 

güç dengelerine göre değişir1235. Keza bu saydığımız hususlara ek veya alternatif 

garantiler, örneğin cruise veya yolcu gemilerinde maximum gürültü ve sallanma 

seviyeleri garantileri gibi, gemi tipine göre gündeme gelebilmektedir1236. 

 

             Gemi inşa sözleşmelerinde sözleşmede ve spesifikasyonlarda taahhüt 

edilen bazı gemi unsurlarının seviyelerine ulaşamama sonucu yüklenicinin riski çok 

ciddi olması dolayısıyla, gemi inşa sözleşmelerinde yüklenicinin sorumluluğu önceden 

                                                 
1229 Clarke,s.135. 
1230 Clarke,s.137, Bruce/Garrard,s.99, Steenderen/Steenderen,s.71. 
1231 Bruce/Garrard,s.99, Steenderen/Steenderen,s.71. 
1232 Fisher,s.19. 
1233 Mandaraka- Sheppard,s.453. 
1234 Clarke,s.137. 
1235 Clarke,s.137. 
1236 Bruce/Garrard,s.99. 



 
 

239

götürü şeklinde belirlenen likit tazminat ile sınırlanmaktadır1237. Burada yapılan 

sınırlama Türk/İsviçre Borçlar Kanunu’na nazaran hem miktarda ve hemde seçim 

haklarında sınırlama şeklinde ve kısmi sorumsuzluk şeklinde kendini gösterir. 

Gerçektende TBK md. 475’e göre yüklenicinin ayıbı halinde iş sahibinin seçimlik 

hakları sözleşmeden dönme, bedel indirimi, onarım ve bunlarla karşılanamayan 

tazminat hakkı şeklindedir. Türk Hukuku’nda kural olarak ne bedel indirimi miktarında 

ve ne de tazminatta önceden belirleme veya sınırlama yapılmaz.Oysa geleneksel olarak 

gemi inşa sözleşmelerinde geminin hızı, yakıt tüketimi, deadweight kapasitesi 

unsurlarında ayıp halinde iş sahibinin sadece önceden belirlenmiş(götürü)likit tazminat 

hakkı vardır.  

 

           Likit tazminat klozlarının kaynağı common law’dur. Genel anlamı ile 

likit tazminat klozlarına Türk Hukuku’na dayanan sözleşmelerde pek rastlanmaz. Daha 

çok cezai şart klozları sözleşmelere taraflarca koyulmaktadır. Diğer yandan TBK md. 

475’de yer alan seçimlik hak olan bedel indirimi de Türk Hukuku’na göre düzenlenen 

sözleşmelerde yer alır veya almasa da aksine bir kloz olmadıkça tamamlayıcı yedek 

hukuk kuralı olarak uygulanır1238. Biz burada öncelikle hız, yakıt tüketimi, deadweight 

kapasitesi vb. gibi standart formlarda yer alan ve yüklenici tarafından taahhüt edildikleri 

klozları ve özellik arz eden ayıp hallerini inceleyeceğiz ve sonradan da bu klozların 

ihlali halinde çare olan ve başvurulabilen likit tazminatı İngiliz Hukukuna göre ve Türk 

Hukuku’nda yer alan cezai şart ve bedel indirimi imkanları ile karşılaştırarak 

inceleyeceğiz. Ayrıca son halde likit tazminat klozlarında ifade edilen belirli bir eşiğin 

aşılması halinde sözleşmeden dönme hakkı da Türk Hukuku ile birlikte incelenecektir. 

Şimdiden söyleyelim ki, likit tazminat klozları bir çok hukuk sisteminde 

uygulanabildiği gibi1239, Türk Hukuku’nda da ayıba ilişkin kuralların yedek hukuk 

kuralı olması dolayısı ile uygulanabilirler.  

 

                                                 
1237 Bruce/Garrard,s.103 
1238 İsviçre Hukuku’nda da aynı şekildedir,bkz;Schneider/Scherer,s.333. 
1239 Clarke,s.138. 
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            a.Hız 

 

           Gemi inşa sözleşmelerinde geleneksel olarak yüklenici tersane 

tarafından geminin belli bir hıza ulaşacağı taahhüt edilmektedir. Taahhüt edilen bu hıza 

ulaşmak gemi sahibi için çok önemlidir. Özellikle çarter sözleşmelerde charterer lehine 

olarak hızın garanti edilmesine ve bu garanti edilen hıza ulaşılamaması halinde gemi 

sahibince zararın karşılanması sıklıkla sözkonusu olmaktadır1240. Geminin hızının 

belirlenmesi deniz denemesinde gerçekleşir. Belirlenmiş yer ve hava koşullarında 

yapılan bir ve daha fazla testlerle ile geminin hızının sözleşmede taahhüt edilen hıza 

uyup uymadığı belirlenirken, eğer deniz denemesindeki mevcut koşullar(hava vs.) 

sözleşmede belirlenmiş olan koşullardan farklı ise denemede elde edilen hız dizayn 

aşamasındaki model testlere dönüşümü yapılarak sözleşmeye uygunluğu belirlenir1241.  

 

           Bir geminin hızının sözleşmede arzu edilen seviyeye ulaşmamasının iş 

sahibi açısından bir maddi zarara yol açabileceği pek tabi olmasına rağmen bu zarar 

miktarının kanıtlanması iş sahibi açısından zor olabilir. Nitekim oluşan farkın o gemiyi 

hayatı boyunca nasıl etkileyebileceğinin maddi bir değere, paraya çevrilmesi işi zor bir 

iştir1242.Bu zorlukları aşmak üzere standart formlarda belli oranların aşılması halinde 

yüklenicinin likit tazminat ödemesi yükümlülüğü getirilmiş1243 ve belli bir orandan 

sonra ise iş sahibine gemiyi reddetme ve sözleşmeden dönme hakkı verilmiştir. Hız 

sözleşmede anlaşılandan fazla ise bir miktar bonusu yüklenici hak etse de, bu makul 

düzeyde tutulmalıdır. Zira bir geminin hızının sözleşmede anlaşılandan fazla olmasının 

o gemiyi çok değer katamayabileceği, yakıt tüketiminin artabileceği göz önünde 

tutulduğunda ortaya çıkar1244. 

 

                                                 
1240 Curtis,s.66. 
1241 Curtis,s.66. 
1242 Williams,s.19. 
1243 Böylelikle işin mahkemeye götürülmesi engellenmiştir. bkz. Fisher,s.19. 
1244Fisher,s.20,AWES md.5.a; Denemede belirlenen gemi hızı sözleşmeden taahhüt edilenden 2/10 knot hıza kadar 
fazla ise değişiklik yokken, 2/10 knot hızdan fazla her ondalık kesirde yüklenici lehine ödeme yapılmaktadır. 
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          SAJ md.3.2.a’ya göre 3/10 knot’a kadar deniz denemesinde yapılan hız 

farkı sözleşme ücretinde bir değişikliğe yol açmazken, b. maddesine göre 3/10 knot’tan 

itibaren her 1 ondalık kesirde taraflarca likit tazminat miktarları belirlenir. C maddesine 

göre ise 1 knottan fazla hız farklılığında iş sahibi seçme hakkı kendinde olarak gemiyi 

reddedip sözleşmeden dönebilirken, gemiyi kabul edip 1 knot farklılıkta anlaşılan likit 

tazminat kadar sözleşme ücretinin düşmesine de razı olabilir. Haliyle 1 knot dahil 3/10 

knot farklılıktan itibaren iş sahibinin seçme hakkı yok iken. 1 knot’dan fazla farklılık 

halinde seçimlik hakkı vardır.Md.3.2.c büyük içinde azın olma kuralının SAJ’a 

yansımasıdır. AWES ve NewBuildCon formda belirlenen oranlar ise SAJ’dan farklıdır. 

AWES md. 5.a ve NewBuildCon md.8.1. ve b’’ye göre 2/10 knot’a kadar sözleşme 

ücretinde bir değişiklik olmaz iken kaç knot’tan itibaren iş sahibinin sözleşmeyi fesih 

hakkı olduğu sözleşme taraflarına bırakılmıştır. Bu arada belirtelim ki dikkat çeken bir 

farklılık, AWES ve NewBuildCon’da sözleşmeyi sona erdirme kelimesi olan terminate  

tercih edilmiş iken, SAJ’da daha uygun bir kelime olan sözleşmeden dönme anlamına 

da gelen rescind kelimesi tercih edilmiştir.  

 

          AWES form SAJ’dan farklı olarak yüklenicinin hız farkı kusurunu 

düzeltip, deniz denemesinin tekrarını isteyebileceğinden bahsetmektedir(md.5.a).Yani 

AWES’e göre yüklenicinin sözleşmeye göre istenen hız farkına neden olan ayıbın 

giderilerek tekrar deniz denemesi isteme hakkı bulunmaktadır. Norveç Form md.4.2’de 

tüm hız farklılık seviyeleri sözleşme taraflarına bırakılmıştır. AWES ve Norveç formları 

SAJ’dan farklı olarak büyük içinde azın olur kuralına yer vermemiş ve iş sahibinin 

anlaşılan hız farkından dolayı sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahipken, daha düşük 

bir seçimlik hakkı olduğu düzenlemesini yapmamış olsalarda, pek tabii taraflar bunu 

sözleşme müzakereleri sırasında sözleşmeye ekleyebilirler.  

     

           Yüklenici yukarıda ifade edilen taahhütlerini iyi hesaplayarak 

sözleşmeye eklemelidir. Nitekim geminin hızını bir çok faktör doğrudan veya dolaylı 
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olarak etkileyebilir1245. Örneğin geminin hızı gemiye monte edilen motoru ile doğrudan 

ilgilidir. Yeterli güce, bozuk olduğu, hacmi düşük olduğu veya eski olduğu vb. nedenler 

ulaşılamayacağı belli veya öngörülebildiği hallerde yüklenici o motorla ulaşamayacağı 

hızı taahhüt etmemelidir. Hele montajı yapılacak motoru kendisi üretmiyor veya temin 

etmiyor da, iş sahibinin temin edeceği motor sözkonusu ise daha da dikkatli olmalıdır. 

İşte bu hallerde, hesabını iyi yapmayan, alıcının temin ettiği motoru önceden kontrol 

etmeyen yüklenicinin içine düştüğü durum bir İngiliz Temyiz Mahkemesi kararında 

açıkça görülebilmektedir. 

 

          ‘ Admiralty Commissioners v. Cox&King1246 kararında: 

 

           Yüklenici 40 knot hızı taahhüt etmiş iken resmi olmayan deniz 

denemelerinde gemi 38 knot hıza dahi ulaşamamıştır. Geminin gövdesi yüklenici 

tarafından imal edilirken, yüklenici davalı iş sahibince temin edilecek olan motorun 

montajını da üstlenmiştir. Temin edilecek olan motorlar aslında uçaklar için dizayn 

edilen türden olup, gemiye uygun hale dönüştürülecektir(s.223). Temin sırasında 

motorun bir kısmı tamamen paslanmış ve garanti edilen hıza ulaşamayacağı ortaya 

çıkmıştır. Sorun galvanizlenyemeyen egzoz borusundan ileri gelmektedir. Paslanma 

dolayısı ile resmi testlerden önce delik oluşmuştur.(s.224-225) Sözleşmeye göre 40 

knot’a kadar her 1/10 knot farklılıkda iş sahibi 20 pound likit tazminat hakkına kavuşur 

iken hız 38 knot’un altına düşer ise iş sahibinin gemiyi reddetme hakkı vardır. Hız 38 

knot’a hiçbir gayri resmi denemede ulaşamamış ve iş sahibi gemiyi reddetmiştir.(s.225-

226).  Mahkeme taraflar arasındaki yazışmalar ve kendisine verilen cevaplardan yola 

çıkarak egzoz borusundaki durumun dava için çok önemli olmadığını zaten, 450 

beygirlik olarak güç üreten bu motorların gemiyi hiçbir zaman 38 knot hıza 

ulaştıramayacağına karar vermiştir.(s.228) Yüklenici ise iş sahibinin sağladığı 450 

beygirlik motorun gerçekte gemide 450 beygir güç üretmediğini iddia etmiştir.4 tane 

resmi olmayan deniz denemesi yapılmış ancak yüklenici istenen hıza 

ulaşamamıştır.(s.229). Mahkeme alıcının 450 beygirlik motorun gemide 450 beygir güç 
                                                 
1245 Curtis,s.66. 
1246 (1927) 27 LI.L.Rep.223. 
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üretmediğini oysa, iş sahibinin bunu taahhüt etmesine rağmen bu motor ile geminin 38 

knot hıza ulaşamayacağı gerekçesi ile resmi deniz denemesi yapmadığını belirten 

yüklenicinin bu cevabı üzerine sözleşmede yer alan ’38 knot hızın altına düşen gemiyi iş 

sahibinin reddetme hakkı vardır’klozuna göre iş sahibinin gemiyi reddetme hakkı 

olduğunu ve yükleniciye ödediği miktarı geri alabileceğine hükmetmiştir’. 

 

            b.Yakıt Tüketimi 

 

           Ana motor verimliliği ile geminin hızı birbirine denk önemdedir1247. 

Ana motor ve motorların verimli olmasının anlamı ise arzu edilen yakıt tüketimine 

ulaşabilmek içindir. Petrol fiyatlarının yüksekliği de hesaba katıldığında, petrol ve 

türevlerini tüketen ve kullanan motorların verimsizliği yüksek tüketime ve yüksek 

maliyete yol açacaktır. 30 yıl faaliyette olacak bir geminin verimsiz yakıt tüketiminin 

gemi sahibine ve ondan kiralayanlara maliyeti düşünüldüğünde yüklenicinin 

taahhüdüne uymamasının bir cezası olmalıdır. Gemi inşa sözleşmeleri iş sahibinin 

isteyebileceği zarar miktarını aynı hızdaki gibi sınırlayarak, istenen yakıt tüketiminin 

üstüne çıkan hallerde belli seviyelere göre likit tazminatlar olarak belirlemişlerdir. 

Belirletim ki yakıt tüketimi denemesi, hız denemesinden farklı olarak deniz 

denemesinden önce, sözleşme ve spesifikasyonda belirlenen şekilde, motorun üreticinin 

fabrikasında test yatağında denenmesi suretiyle yapılmaktadır1248 ve yüklenici aynı 

verimliliğin motorun gemiye monte edilmesinden sonrada olacağına ilişkin bir garanti 

vermez1249. Burada test yatağında yapılan testte belirlenen yakıt tüketim miktarları, 

dizayn parametlerelerine uygun hale getirilmektedir(AWES md.5.d). SAJ md.3.3’e göre 

belirlenen miktarlar aşılır ise iş sahibinin likit tazminat hakkı ve belirlenen son sınır da 

aşılır ise iş sahibinin gemiyi reddetme ve sözleşmeden dönme hakkı vardır. Yine 

seçimlik hak olarak iş sahibi son izin verilen farklılık sınırı halinde hak sahibi olacağı 

likit tazminatı kabul ederek, ücret indirimi seçeneğini kullanabilir. AWES md. 5.d’de 

                                                 
1247 Curtis,s.67. 
1248 AWES md.5.d. 
1249 Curtis,s.67. 
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benzer olmakla birlikte, belirlenen sınırın aşılması halinde iş sahibine likit tazminat 

hakkı haricinde, eğer uygun süre var ise, iş sahibinin ana itici motoru redderek 

yükleniciden yerine yenisinin takılmasını isteyebileceğini belirtmektedir. Yine aynı hız 

fıkrasında olduğu, gibi tüm bu hallerde AWES yükleniciye onarım hakkı da 

vermektedir. 

 

            c.Tonaj 

 

           Geminin tonajı onun ticari faaliyeti için oldukça önemli olup, geminin 

minumum ve maksimum mürettebat sayısını, doğal olarak mürettebat masrafını, liman 

plotaj ücretlerini, vergilerini, kanal ücretlerini, sigorta masraflarını etkilemektedir1250. 

Bu açıdan muhtemel gemi alıcıları buna dikkat eder ve sözleşmede çeşitli tonaj 

miktarları yazılır. Bunların içersinde gemi inşa sözleşmelerinde deadweight 

kapasitesinin taahhüdü geleneksel olarak yapılmaktadır. Deadweight Tonajı ile 

Deadweight Kargo Kapasitesi birbirinden farklı olup1251, SAJ’da(md.3.4) ve AWES 

(md.5.b) ifade edilen Deadweight (Kapasitesi) ile kastedilen Deadweight Tonajı 

olmalıdır. Bu konu hakkındaki standart form düzenlemeleri hız ve yakıt tüketimi 

klozları ile benzerdir. Ayrıntılı açıklama yapılmayacaktır. 

 

           d.Diğer Taahhütler 

 

          Kubik Kapasitesi1252: Bu hem navlun kazanma kapasitesi ve hemde 

deadweight kapasitesini etkilediğinden muhtemel alıcı için önemlidir. Şöyleki, 1 ton 

                                                 
1250 Packard,s.19-20. 
1251 Deadweight Tonaj:Bir geminin yük çizgisi işaretine kadar olan, gemi yakıtı,depo ve sular dahil taşıyabileceği 
kargoyu ifade eder ve yük çizgisi kışa veya sıcak tropik bölgelere göre farklılık gösterse de çoğunlukla yaz esas 
alınır. Deadweight Kargo Kapasitesi:Depoların içindekiler ve su gibi devamlı ağırlıklar ve içerdeki yakıt hariç taşıma 
kapasitesidir, bkz;Packard,s.21. 
1252 Packard,s.23,Ayrıca bkz.Norveç Form md.4.5. 
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kadar  ticari maddeler bir yer kaplar ve kubik feet ile ölçülürler.Hacim ölçümleri de 

kargo çeşidine göre değişir. Örneğin 1 ton mısır nişastası 50 kubik feet yer kaplarken, 1 

ton demir cevheri daha az olarak 15 kubik feet yer kaplar. Haliyle demir cevheri taşımak 

üzere inşa edilmiş gemi ile mısır nişastası taşınmak istenirse, aynı ağırlıkta olsalarda 

kapladıkları alan itibarı ile, mısır nişastası taşınmaya çalışılır ise istenen kiloya 

gelmeden geminin taşıma alanı dolar ve navlun kaybına neden olur. Bu nedenle buna 

spesifikasyonlarda dikkat edilmelidir. 

 

           Yolcu ve cruise gemilerinde gürültü ve sallanma seviyeleri, LNG 

tankerlerinde buharlaşma, petrol tankerlerinde pompalama ve romörkörlerde çekme 

kapasiteleri ayrıca önem arzeder1253. 

 

         5.Türk Hukuku ve Standart Formlara Göre İş Sahibinin 

Yüklenicinin Ayıptan Sorumluluğu Borcundan Doğan Hakları 

 

         a.Likit Tazminat Hakkı 

 

         Likit tazminat klozları gemi inşa projelerinde de uygulanabilen,ticari 

sözleşmelerde kullanılan ve İngiliz mahkeme kararlarında hakkında çok sayıda karar 

verilen bir konudur1254. Türk/İsviçre Hukuku’nda ise gemi inşa sözleşmelerinde veya 

İngiliz Hukuku’nda olduğu gibi bir likit tazminat anlayışı bulunmamaktadır.Gemi inşa 

sözleşmelerinde likit tazminat hakkı hem belli ayıp hallerinde ve hem de geç teslim 

halinde iş sahibine bir hak olarak sunulmaktadır1255. Normalde sözleşmedeki taraflardan 

biri sözleşmeyi ihlal etse, diğer taraf eğer bu ihlal olmasaydı, olacağı durumu göz önüne 

                                                 
1253 Curtis,s.68. 
1254 Curtis,s.57. 
1255 Curtis,s.69,Bruce/Garrard,s.103,bkz.AWES md.5 ve 6.c; Geç teslim halinde likit tazminat genel olarak 
günlük,haftalık ve aylık olarak belirlenen miktarlar olarak hesaplanmaktadır,bkz. Chris Hoar,An Update Liquidated 
Damages in Construction Contracts, Construction Newsletter,Mar/Apr,4-5,2012,s.4. 
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alarak zararını ve miktarını mahkemelerde ispat etmelidir1256. Özellikle inşaat 

sözleşmeleri gibi kompleks ticari sözleşmelerde hem ihlali ve hemde sonuçlarını 

ispatlayabilmek hem zaman ve hemde para gerektirmektedir1257. Bu sebeple taraflar 

sözleşme ihlali halinde sonucunu önceden götürü olarak belirlenmiş tazminat miktarları 

belirler1258. Likit tazminatlar basit bir ifade ile önceden taraflarca anlaşılmış ve 

belirlenmiş gerçek(genuine) tazminat miktarlarıdır1259 ve belirlenen miktarlar 

sözleşmenin ihlalinde öngörülebilen kaybın önceden hesaplanmasıdır1260.  

 

         Hatta bir zararın önceden belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde 

dahi geçerli olarak kurulabilen klozlardır1261. Bu açıdan iş sahine göre faydalı yönü, 

bunun önceden hesaplanan bir miktar olması, dolayısı ile onun tarafından 

ispatlanmasına gerek olmamasıdır1262. Bu tarz klozların arkasındaki hukuki mantık 

bunların taraflarca gönüllü olarak sözleşmeye eklenmiş olduklarıdır1263. Yalnız bu tür 

klozlar ile alıcı lehine onun zararlarının önceden tahmin edilen zararlarını karşılayan 

hükümler olsa da, genel hukuktan doğan diğer haklarını ortadan kaldıran klozlardır1264. 

Bunlar aynı zamanda birer muafiyet klozu olarak görülür ve yüklenicinin sözleşmeyi 

ihlalinde sorumluluğunu sınırlar1265.  

 

           Likit tazminat klozları son zamanlara kadar mahkemelerce sıkı bir 

denetime tabi tutulsa da, bunun Privy Council’in Philips Hong Kong Ltd. v. General of 

                                                 
1256 Hoar,s.4. 
1257 Hoar,s.4. 
1258 Hoar,s.4 
1259 Bruce/Garrad,s.103, Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.243. 
1260 Williams,s.18. 
1261 Mandaraka-Sheppard,s.453. 
1262 Lyden,s.16,Uff,s.218,Bu tarzda düzenlenmiş olan bir likit tazminat klozunu yorumlayan Malezya Fedaral 
Mahkemesinin Selva Kumar all Murugiah v. Thia Garajah all Refnasamy 1995 (MLJ 817(FC)) kararına göre; ‘ 
“Gerçek zarar ve kayıp kanıtlanmasına gerek olmadan” ifadesine rağmen zararlar kanıtlanmak zorunda olup, ancak 
gerçek kayba ilişkin zararı belirlemek mümkün değilse davacı sadece likit tazminat olarak belirlenen miktarın makul 
ve tazmini istenebilecek bir miktar olduğunu kanıtlamalıdır, bkz.Edward/Joseph,Malaysia,s.67, Oysa Türk 
Hukuku’na göre geçerli olan bir cezai şart klozunda belirlenen miktarın  ispatı aranmaz. 
1263 Thomas Thompson, Afresh Look at Liquidated Damages, Construction Law Journal,2006,22(5),289-306,s.294. 
1264 Mandaraka-Sheppard,s.453. 
1265 John Murdoch/Will Hughes,Construction Contracts Law and Management,4th edt.2008,s.311. 
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Hong Kong 1993 61 BLR 411266 kararında ‘tarafların eşit müzakere güçlerinin olduğu 

hallerde bu klozların sözleşme özgürlüğü kapsamında geçerli olduklarını belirtmesi 

üzerinde değiştiği, İngiliz Mahkemelerinin tüketici sözleşmelerinde ve ekonomik 

baskının olduğu haller haricinde likit tazminat klozlarını artık uygulama lehinde bir 

eğilimini gösterdiği ifade edilmektedir1267. 

 

          İngiliz Hukuku’nda süregelen önemli hukuki tartışmalardan biri de likit 

tazminat ile ceza klozları arasındadır.Likit tazminat klozları hukuken bir ceza(penalty) 

klozu değildir1268.Sözleşmenin kendi şartlarına göre uygulanması kuralının İngiliz 

Hukuku’ndaki bir istisnası olan ceza klozları, likit tazminat klozlarından farklı olarak 

İngiliz Hukuku’na göre geçerli değildirler1269. Bu yüzden klozda belirlenen miktar ceza 

klozu miktarına ulaşmamalıdır1270. Likit tazminat klozlarının ileri sürülemeyen ceza 

klozu sayılmamaları için iyi bir şekilde sözleşmede düzenlenmelidirler1271. Likit 

tazminat klozları ceza klozlarının aksine ticari sözleşme taraflarının sözleşmelerinde 

geçerli olarak kullanılabilen hukuksal hükümlerdir1272. Likit tazminat klozu ile ceza 

klozu arasındaki farkı ve ilkeleri, önceki mahkeme kararlarına atıf yapmak suretiyle 

ortaya ortaya koyan bir İngiliz House of Lords kararına göre1273; 

 

          1.Sözleşmede, kloza ceza veya likit tazminat adının verilmiş olması 

önemli değildir. Mahkeme onun içeriğine bakarak onun ceza mı yoksa likit tazminat 

klozu mu olduğunu belirler. 

                                                 
1266 http://translex.uni-koeln.de/output.php?docid=302900 erişilme tarihi 25.10.2013. 
1267 Murdoch/Hughes,s.309. 
1268 Fisher,s.18. 
1269 Hamish Lal, Liquidated Damages,Construction Law Journal,2009,25(8),569-590,s.569, Clarke,s.138, Bruce/ 
Garrard, s.103,Hoar,s.4. 
1270 Mandaraka-Sheppard,s.450. 
1271 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.243. 
1272 Philips Hong Kong Ltd. v. Attorney General of Hong Kong 1993 61 BLR 41(Goldrein 
QC/Hannaford/Turner,s.243) Ayrıca kararın önemli kısımları için bkz.; http://translex.uni-
koeln.de/output.php?docid=302900 erişilme tarihi 25.10.2013. 
1273 Dunlop Pneuomatic Tyre Company Ltd v. New Garage and Motor Company Ltd (1915) 1 AC 79 karar için bkz. 
http://trans-lex.org/302200 erişilme tarihi 25.10.2013, kararda belirlenen ilkeler için bkz.ilgili kararda s.86-87, ayrıca 
bkz, aynı ilkeler için, Lyden,s.18-9,Hoar,s.4,Thompson,s.291, Murdoch/Hughes,s.309-310. 
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          2.Ceza klozunun amacı yükleniciyi korkutmak(terrorize) iken; Likit 

tazminat önceden gerçek olarak belirlenmiş bir miktardır1274. 

          3.Bir klozun hangisi olduğu, sözleşme hükümlerine ve somut olaya göre, 

sözleşmenin ihlal edildiği an değil, sözleşmenin kurulduğu an esas alınarak 

belirlenmelidir. 

          4.Bu testi yapabilmek için bazı durumlar belirlenebilir; 

           a.Eğer belirlenen miktar gerçekte kanıtlanabilecek miktara göre çok 

fazla ve adaletsiz  ise o ceza klozudur. 

           b.Eğer kloz bir paranın ödenmemesi halinde miktarı belirliyor ve 

belirlenen miktar  ödenmeyenden fazla ise o kloz ceza klozudur. 

             c.Bir klozun önceden belirlenen likit tazminat klozu olması, zararın 

daha önceden  tahmin edilmesinin imkansız olduğu hallerde de mümkündür. 

             d.Eğer belirlenen miktar sözleşmenin önemli veya önemsiz tüm 

hükümlerinin  ihlalinde aynı ise o bir ceza klozudur. 

 

             İlkeler bu iken yeni bazı kararlarda başka ilkeler de eklenmektedir. 

Örneğin bir davada1275 1276 ‘ …önceden belirlenmiş tazminat ile ceza klozu ile ilgili 

                                                 
1274 ‘Bu açıdan mağdur tarafa verilen tazminat çok aşırı ve adaletsiz olmamalıdır’ Cyldebank 
Engineering&Shipbuilding Co Ltd. v. Don Jose Ramos Izquierdo y Castaneda 1905 A.C.6,bkz.orada s.10 Yargıç Earl 
of Halsbury L.C. görüşü. 
1275 Cine Bes Filmcilik v. United International Pictures (2003) EWCA Civ 1669(Hoar,s.5) 
1276 Yine bu kararı doğrulayacak şekilde yakın tarihli bir İngiliz Mahkemesi Kararına göre ‘bir süper yat inşasında 
sözleşmedeki bir hükme göre alıcının sözleşmeyi feshi halinde, yüklenici ödenen sözleşme ücretinin %20’si likit 
tazminat olarak kendinde tutabilirken, kalanın ise derhal ödeneceği yazılmıştır. Alıcı birkaç defa karşı çıksa da 
yüklenici bunun onun da yararına biz kloz olduğunu belirtmiştir. Yükleniciye göre bu hüküm olmasa alıcı ödediği 
ücreti ancak, geleneksel yollarla, yani gemi satılıp, tüm masraflar çıktıktan sonra ancak alabileceği ve bunun uzun bir 
zaman alacağını, oysa mevcut hükümde %20 çıktıktan sonra derhal alabildiğine dikkat çekmiştir. Mahkeme bu 
klozun bir caydırıcılık meydana getirmediğini, taraflar arasında denge sağladığını kabul ederek, ceza klozu değilde 
likit tazminat klozu olduğunu kabul etmiştir. Mahkemenin kararı dikkate değerdir. Zira bu kararda belirlenen likit 
tazminat klozu çift taraflıdır. Bir yandan sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin inşa ettiği yatın o ana kadar ki 
masrafları ne olursa olsun sabit bir miktar belirliyor,diğer yandan da ödenen miktar sözleşme ücretinin %20’sini 
aşmış ise yükleniciye derhal kalanı alıcıya ödeme emri veriyor. Yani alıcıyı yatın satılıp, masraflar çıkarıldıktan sonra 
kendisine ödeme yapılmasından kurtarıyor ki bu süre hayli zaman alabilir. İşte mahkeme gerekçesini oluştururken bu 
gerekçelere dayanmıştır. Oysa eldeki olayda yatı sipariş eden henüz ilk taksidi dahi ödememiş sadece kaparo vermiş 
ve sözleşmeyi feshetmiştir.Bu halde yüklenici kaparoyu geri vermediği gibi sözleşme ücretinin %20’sinden kaparo 
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ilkeler tüm ihtimalleri kapsamak zorunda olmayıp, bazen ihlal halinde uygulanan bir 

kloz her iki kategoriye de girmeden pekala ticari adalete uygun olabilmektedir’ 

denmektedir.  

 

           Yerleşmiş İngiliz Yargı kararlarından çıkan bu ortak sonuçlar İngiliz 

Tazminat Hukuku’na göre de uygundur. İngiliz Tazminat Hukuku’na göre verilecek 

tazminatın gerçek uğranılan ve uğranılabilen zararı aşması yanlıştır1277. Bir kloz diğer 

taraf üzerinde tahakkum kuruyor, ticari olarak adil değil ve baskın amacı diğer tarafın 

sözleşmeyi ihlal etmesini engellemek ise o ceza klozudur1278. İngiliz Hukuku’na göre 

Türk Hukuku’nda cezai şart ile benzer şekilde, önceden belirlenen bedel indirimi fahiş 

ise bu kloza likit tazminat değil de ceza klozu olarak bakılıyor ve bu tarz bir kloz 

mahkemelerce reddedilmektedir1279. Bir Kanada Yüksek Mahkemesi kararındaki şu 

ifadeler, ceza klozunun durumunu açıklamaya yeter sanıyoruz; ‘..Açıktır ki ceza 

klozunu batıl kabul etmek sözleşmeye barışçıl müdahaledir ve amacı sadece  fahiş 

olarak aleyhine davranılan tarafı rahatlatmak olup, fahiş değilse müdahale edilemez’1280. 

Likit tazminat klozuna başvurma hakkı olan taraf, diğer tarafın sözleşmesel 

yükümlülüğünü yerine getirmeyi engellemiş ise likit tazminat klozuna başvuramaz1281. 

Eğer mağdur taraf gerçekten ceza klozu olan bir kloza dayandığı için bu klozu ileri 

süremiyor ise, onun gerçek zararını ispatlamasına hakkı vardır1282. İlgili klozun bir ceza 

                                                                                                                                               
bedelini çıkarıp bakiye kalanı iş sahibinden istemektedir. Bu açıdan bakıldığında fikrimizce verilen kararın doğruluğu 
tartışılır niteliktedir. Karar için bkz.Azimut-Benetti SpA v Healey 2010 EWHC 2234(Comm); (2011) 1 Lyod’s Rep. 
473 (QBD (Comm)), karar için bkz. Construction Law Journal ,2010,26(7),T195-209. 
1277 Lal,s.569. 
1278 Lal,s.570, Fikrimizce bir tarafın sözleşmeyi ihlal etmesini engellemek, onun sözleşmeyi para cezası fahiş olduğu 
için korkması(being terrorized)  nedeniyle sözleşmeyi sona erdirmesini engellemek olarak algılamak daha uygun bir 
anlayış olacaktır. 
1279 Mandaraka-Sheppard,s.451,Clarke,s.138,Örneğin Fransa’da da mahkemeler Fransız MK. md.1231 gereği 
belirlenen miktarı indirebilmektedir, İtalyan mahkemeleri de belirlenen miktar fahiş ise işe karışabilirler bkz. Clarke 
s.139, Amerikan Hukuku’na göre de likit tazminat klozu eğer ceza klozu ise, yani önceden belirlenmiş gerçek bir 
tazminat anlayışına aykırı olarak fahiş ise uygulanamaz,bkz. Clarke,s.140.Benzer şekilde Hollanda Yüksek 
Mahkemesinin 17 Aralık 2004 tarihli Ampatil v Weggelaar kararına göre ‘ Makulluk ve adillik standartlarına ve 
somut şartlara göre cezai şart  klozunun istenmesi mümkün olmayabilir.’ Yani miktar adil değilse yüklenicinin talebi 
üzerine mahkemece azaltılabilir, bkz. Steenderen/Steenderen,s.71, bkz.Cyldebank Engineering&Shipbuilding Co Ltd. 
v. Don Jose Ramos Izquierdo y Castaneda 1905 A.C.6,bkz.orada s.10 Yargıç Earl of Halsbury L.C. görüşü, Portekiz 
MK. md.812(1) gereği de Mahkemeler aşırı miktarı azaltabilirler, bkz Silva,s.84. 
1280 Elsey v. JG. Collins Insurance Agencies Ltd. (1978) 83 DLR,s.15;Yargıç Dickson J görüşü(Mandaraka-
Sheppard,s.451). 
1281 Mackay v. Dick (1881) 6 App. Cas. 251(Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.243). 
1282 Curtis,s.59,Hoar,s.5,Murdoch/Hughes,s.309. 
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klozu olduğunu ispat yükü, bundan kurtulmak isteyen taraf üzerindedir ve bu kişi gemi 

inşa sözleşmelerinde her zaman yüklenici olmaktadır.1283. 

 

            Pekiyi likit tazminat klozuna başvurulduğunda ödeme nasıl olmaktadır? 

Gemi inşa sözleşmelerinde likit tazminat klozları genelde ‘Sözleşme Ücretinin Yeniden 

Düzenlenmesi’ ana klozu altında yer almaktadır. Bu klozun amacı çeşitli olasılıklar 

halinde sözleşme ücretinin değişmesini sağlamaktır. Örneğin geç teslim halinde(SAJ 

md.3.1), hız, deadweight, yakıt tüketimi vs. hallerde ayıp-eksiklik olması halinde 

sözleşme ücretinin nasıl değişeceği yer alır. SAJ form bu hallerde yukarıda ifade 

ettiğimiz gibi belli seviyelerden sonra  sözleşme ücreti indirimi 

yapılacağından(..contract price shall be reduced as..(md.3.2)) bahsetmektedir. Oysa 

aynı klozda AWES md.5.a’da likit tazminat açıkça yazılmıştır(..pay to the purchaser as 

liquuidated damages as..) Ancak belirtelim ki SAJ’da ifade edilen sözleşme ücreti 

indirimi md. 3.5’de ise likit tazminat olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla anlaşılmaktadır 

ki likit tazminat aslında bir sözleşme ücreti indirimi olup, geleneksel olarak gemi inşa 

sözleşmelerinde geminin teslim anında peşin olarak belirlenip teslim anında 

ödenmektedir(AWES md.7.e)1284. O halde teslim anında ödenmeyen likit tazminat 

sonradan istenebilir mi? Curtis sonradan ödenmeye kuşku ile baksa da1285, Cenargo1286 

kararında AWES md. 7.e de yer alan hükme benzer bir hükme  rağmen ve garanti 

klozunda teslimden sonra diğer bütün alıcı hakları hakkında sorumsuzluk anlaşması da 

varken, geminin taşıma kapasitesindeki bir eksiklik nedeniyle teslim sonrasında dahi 

likit tazminatı isteyebileceğine hükmetmiştir. 

 

           Ancak kural olarak sözleşmeden dönülmesi halinde SAJ md. 3.5’e göre 

iş sahibi likit tazminat klozuna dayanarak likit tazminat isteyemez. Geç teslim halinde 

sözleşmeden dönülmesi halinde ise durumun farklı olduğu, ve likit tazminat 
                                                 
1283 Curtis,s.58,Thompson,s.300, Thompson’a göre inşaat sözleşmelerinde ceza koşulunu ispat yükünü yükleniciye 
vermek onun olumsuz bir şeyi, yani klozda belirlenen miktarın gerçek önceden belirlenmiş miktar olmadığını ispat 
etmeye zorlar ki, bu iş sahibi açısından daha kolaydır,s.301,Hoar,s.4. 
1284 Bu SAJ’da açıkça yazmaz,bkz.Curtis,s.68. 
1285 Curtis,s.69. 
1286 EWCA Civ 524 Oueen’s Bench Division(Commercial Court)  (2002) C.L.C 1151, yukarıda bk.dpn.1025. 
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istenebileceği kabul edilmektedir1287. Likit tazminatlar konusunda gemi inşa 

sözleşmelerinde bir üst sınır belirlenerek, toplam likit tazminat miktarına bir sınır 

getirilmektedir. Örneğin AWES md. 7.e’ye göre ‘..eğer likit tazminat miktarı sözleşme 

ücretinin %10’nuna ulaşılır ise daha fazlası değil ancak %10 kadar geçerlidir’ Yani 

AWES toplam likit tazminat miktarını sözleşme ücretinin %10’u ile sınırlamıştır. 

Belirtelim ki aşağıda cezai şartı incelerken de değineceğiz ki, bu şekilde belirlenmiş bir 

kloz olsa da, likit tazminat klozunu aşan bir zararını kanıtlayan iş sahibi pek tabi daha 

fazlasını Türk Hukuku’na göre talep edebilmektedir. Diğer yandan zaten bu kloz ancak 

likit tazmninat klozlarını kapsar. Diğer ayıp hallerinde ise ayrıca imkan varsa likit 

tazminata dayanmadan, zararı ispatlayarak tazminat istenebilir1288.  Clarke1289, bu gibi 

hallerde klozda belirlenen miktardan daha fazla olan zararının genellikle sözleşmelerde 

engellendiğini, ancak SAJ formda örneğin geç teslim halinde likit tazminat değilde, 

sözleşme ücreti indiriminden bahsedildiğini, o halde buna dayanan iş sahibinin klozda 

düzenlenenin aslında likit tazminat olmadığını ileri sürebileceğini ve fazla olan zararını 

bu yolla isteyebileceğini ileri sürmektedir. Fikrimizce, Clarke’ın bu görüşü Dunlop1290 

kararında ifade edilen, ve sözleşmede hangi terimin kullanıldığının önemli olmadığı, 

onun hangi anlama geldiğini mahkemenin belirleyeceğini belirten anlayışa uygun 

değildir. Nitekim SAJ md. 3.5 açıkça likit tazminattan bahsetmiş olup, daha önceki 

md.3.1.2.3 ve 4 alt fıkralarında ifade edilen sözleşme ücreti indirimi birer likit 

tazminattır. 

 

           Likit tazminat klozları dikkatlice incelendiğinde ve SAJ’da da açıkça 

yazdığına göre ilgili klozda yazan ve taahhüt edilen geminin belli özelliklerine 

ulaşılamaması halinde belli seviyedeki faklılıkta belirlenmiş sabit likit tazminatlar 

aslında teslim anında sözleşme ücretinden o miktar kadar peşin yapılan bedel indirimi 

görünümündedir. Diğer yandan ise Türk-İsviçre Hukuku’nda yerleşik olarak uygulanan 

cezai şart uygulaması ile yakından benzerdir. O halde hem eser sözleşmelerinde ayıp 

                                                 
1287 Curtis,s.69. 
1288 Curtis,s.70. 
1289 Clarke,s.140-141. 
1290 Dunlop Pneuomatic Tyre Company Ltd v. New Garage and Motor Company Ltd (1915) 1 AC 79, karar için bkz. 
http://trans-lex.org/302200   erişilme tarihi 25.10.2013,bkz. yukarı dpn.1251. 



 
 

252

halinde iş sahibinin seçimlik hakkı olan bedel indirimi ile cezai şart uygulamasını 

incelemek ve likit tazminat uygulaması ile karşılaştırmak, konunun daha iyi 

aydınlanmasına imkan verecektir. 

 

           b.Bedel İndirimi Hakkı 

 

           Türk Borçlar Hukuku’na göre iş sahibinin ayıp karşındaki 3 seçimlik 

hakkından biri de bedel indirimi seçimlik hakkıdır. 3 seçimlik hakkın ortak özelliği 

olarak yüklenicinin kusurlu olması, bedel indirimi hakkında da aranmamaktadır1291. Bu 

seçimlik hak kanunda eseri alıkoyup ayıp oranında bedel indirimi istemek şeklinde 

düzenlenmiştir(TBK md.475.2.) Bu hak, ayıbı kendisi gidermek veya bir üçüncü kişiye 

gidertmek yahut olduğu gibi bırakmak niyetine bağlı olmaksızın iş sahibine tanınan1292 

tek taraflı varması gerekli bir irade beyanı ile kullanılan, varması ile sonuç doğuran ve 

dolayısı ile vardığı anda yüklenicinin ücretini ayıp oranında düşüren1293 bir yenilik 

doğuran bir haktır1294. Tür olarak ise bozucu yenilik doğuran bir haktır1295.  

 

         İş sahibinin indirim talebi ile sözleşme ücreti düşük değerle orantılı 

indirime tabi tutulur ve  sözleşmede kararlaştırılan ücret daha yüksek bir tutar iken daha 

düşük bir tutara tekabül eder1296. Bu açıdan bakıldığında bedel indiriminin sonucu ile 

likit tazminatın sonucu aynıdır. Her ikisi de o hakkın kullanılması ile sözleşme 

ücretinde bir oranda indirim sağlar. Temel fark likit tazminatta indirilecek tutar bir oran 

dahilinde önceden sözleşmede götürü olarak belirlenmiştir. Oysa ücret indiriminde 

                                                 
1291 Eren,İnşaatSözleşmeleri,s.83,Oysa yüklenicinin ayıbı takip eden zararının tazmininde ise kusurlu sorumluluk 
ilkesi esastır(TBK. md.475/2), bkz.Aral/Ayrancı,s.359,Becker,s.618,TBK md.475/2’de  yüklenici kusursuzluğunu 
ispat ile yükümlüdür,bkz.Tunçomağ,s.1035,Uçar,s.165 ve 168,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.204. 
1292 Uçar,s.185,Tandoğan,C.2,s.188,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.141, Erman,Arsa payı,s.150. 
1293 Eserdeki değer noksanı ile orantılı olarak daha düşük bir tutara iner,bkz. Gümüş,C.2,Yeni,s.63,Öz,İnşaat 
Sözleşmesi,s.204 ,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.141,Şenocak,s.57, Erman,Arsa Payı,s.148-149. 
1294 Tandoğan,C.2,s.186,Uçar,s.186,Burcuoğlu,s.293,Benzer şekilde Alman Hukuku için bkz. Markesins/ 
Unbereath/Johnston,s.526 . 
1295 Yavuz/Acar/Özen,s.1007,Uçar,s.186. 
1296 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.142. 
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önceden belirlenme bulunmamakta olup, bedel indirimi değerlendirmeye tabiidir. 

Yalnız likit tazminatın İngiliz Hukuku’ndaki temel esası, geçerliliğinin gerçek(genuine) 

olmasına bağlı olması karşısında, önceden götürü belirlensede likit tazminat bedel 

indirimine benzemektedir. Fakat biz yinede likit tazminat ile Türk Hukuku’ndaki bedel 

indirim hakkı aynı usul ve esaslara tabiidir ve bu nedenle aynıdır diye bir ifade de 

bulunamasak da likit tazminatların bir çeşit bedel indirimi hali olduğunu kabul 

etmekteyiz1297. Nitekim likit tazminat  iş sahibine tazminat miktarını ispat etmekten 

kurtarırken, iş sahibi ne kadar bedelin indirilmesi gerektiğini ortaya koymak 

zorundadır1298. Ancak diğer yandan hem bedel indirimi ve hemde likit tazminat 

hakkının amacı, değişen hal ve şartlar altında, ki ayıp gerçekleşmiştir artık, sözleşmenin 

muhafaza edilmesidir ve ayıp nedeniyle değişen denge kıymet noksanında uygun bir 

ücretin indirilmesi ile yeniden sağlanmaktadır1299.Eser sözleşmesine ilişkin bedel 

indirim hakkı ile satım sözleşmesine ilişkin bedel indirim hakkı birbiri ile örtüştüğü 

için, satım sözleşmesine ilişkin kurallara kıyasen başvurulabilmektedir1300. 

 

           Yüklenicinin ücret talebi karşısında, bu yenilik doğurucu hakkın iş 

sahibince kullanılması halinde şu ihtimaller doğar1301; 1. Ücret daha önceden iş 

sahibince ödenmemiş ise indirimden fazla ödeme talebini iş sahibi borçlu olmadığı 

gerekçesi ile reddedebilir, 2.Kısmi ödeme talebi karşısında indirilmiş ücret tutarını 

aşmamak kaydıyla iş sahibi talebi yerine getirir, 3.Ödemeyi tamamen yapan iş sahibi 

indirim oranından fazlasını TTK md.229.1’e kıyasen1302 faizi ile TBK md.478’deki 

zamanaşımı süresinde geri alma hakkı doğar ve bu nedenle sebepsiz zenginleşmeye 

ilişkin zamanaşımı uygulanamaz1303. Yenilik doğrucu bir hak olması dolayısıyla bedel 

indirimi hakkının kullanılması ne mahkemenin ne de yüklenicinin rıza veya onayına 

tabii olup, bu hakkın gerçekleşmesi için yükleniciye varması yeterlidir1304. Mahkeme 

uyuşmazlık halinde sadece indirim tutarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığını 

                                                 
1297 Aynı görüşte bkz.Açıkel,s.229. 
1298 İş sahibi ücretten indirilecek tutarı ispat etmelidir, bkz. Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.145. 
1299 Şenocak,s.57. 
1300 Şenocak,s.54. 
1301 Tandoğan,C.2,s.187, Uçar,s.186. 
1302 Gümüş,C.2,Yeni,s.63. 
1303 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.204, Erman,Arsa Payı,s.149. 
1304 Tandoğan,C.2,s.187, Uçar,s.186-187 ,Seliçi,s.168. 
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belirleyecek ve buna göre açılan davanın haklı olup olmadığına karar verecektir1305. İş 

sahibinin bu hakkını kullanmasıyla aksini yüklenici ile sonradan anlaşmadığı sürece, 

diğer seçimlik haklar; sözleşmeden dönme ve onarım hakkı, bedel indirimi hakkı irade 

beyanının yükleniciye varması ile düşerler1306. Bedel indirim beyanı açık ve örtülü 

olabilir1307  ve dava dilekçesinde, davalının itirazı şeklinde veya dava dışında da 

kullanılabilir1308. TTK md.18/3’deki şekli kurala tabi değildir.1309. Bedel indirimi bir 

tazminat olmadığı gibi, yüklenicinin ücret alacağı ile takas edebileceği bir ücret alacağı 

da doğmaz1310. 

 

           Bedel indirim hakkının kullanılabilmesi için, öncelikle ayıba karşı 

yüklenicinin sorumluluğunun oluşması için genel şartlar olan muayene ve ihbar 

külfetleri iş sahibince yerine getirilmiş olmalıdır1311. Bunun yanında şu özel şartlarda 

aranmaktadır; 

 

           1.Bedel indirim hakkı ancak, ayıp kabulden kaçınmayı haklı gösterecek 

kadar önemli değilse istenebilirken1312, öğretide önemli ayıp halinde de iş sahibinin 

sözleşmeden dönme yerine bedel indirimi hakkını kullanabileceği kabul 

edilmektedir1313.  Oysa yeni Borçlar Kanunu eski kanundan farklı olarak ayıbın önemi 

konusuna girmeden bedel indirim hakkı vermiştir1314.  

 

                                                 
1305 Tandoğan,C.2,s.187, Uçar,s.187,Seliçi,s.168. 
1306 Tandoğan,C.2,s.187,Diğer seçimlik haklardan vazgeçilmiş olunur,bkz.Uçar,s.186, Erman,Arsa Payı,s.148, 
Burcuoğlu,s.293. 
1307 Uçar,s.186. 
1308 Burcuoğlu,s.293. 
1309 Tandoğan,C.2,s.188. 
1310 Tandoğan,C.2,s.187, Uçar,s.186 ,Burcuoğlu,s.293,Karşı Gautschi Art 368 N.15c( aktaran Seliçi, s.166, 
dpnt.150.). 
1311 Uçar,s.165. 
1312 Yavuz/Acar/Özen,s.1007,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.84,Uçar,s.185. 
1313 Tandoğan,C.2,s.186,Uçar,s.188, Erman,Arsa Payı,s.147,Bu çoğun içinde azda yer alır kuralının bir yansıması 
olup, tersinde yani ayıp az önemli ise sözleşmeden dönülemez,bkz.Şenocak,s.34,Aynı kural likit tazminat ile ilgili 
olarak, sözleşmeden dönme hakkına sahip olan iş sahibi onun yerine sözleşmedeki likit tazminat hakkınıda 
kullanabilir hakkında bkz.yukarı. 
1314 Gümüş,C.2,Yeni,s.63. 
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            2.Bedel indirimi hakkının kullanılması için eserin değerinde bir eksiklik 

meydana gelmiş olmalıdır1315. Diğer bir ifadeyle, ayıplı eserin değeri ayıpsız olsaydı 

taşıyacağı değerden daha düşük olmalıdır1316.Hiçbir değer düşüklüğü yok ise bedelden 

indirim hakkı kullanılamaz, diğer seçimlik hakların şartları gerçekleşmiş ise onlar 

kullanılabilir1317.  

 

            Eserdeki değer eksikliği eserin objektif(satış) değerine göre 

belirlenirken1318, tarafların sözleşmede belirledikleri ücret esas alınmaz1319. Ayıplı 

eserin objektif değerinin kalmaması nedeniyle indirilecek miktar eserin değerine eşit 

olursa, öğretide TBK md.227/son kıyasen uygulanarak iş sahibinin sadece sözleşmeden 

dönülebileceği kabul edilmektedir1320. İsviçre Federal Mahkemesi’ne göre ise, ayrıca 

ayıp dolayısıyla ücretten indirilecek tutar, ayıbın tamamen giderilmesi için yapılacak 

masraf tutarını aşmamalıdır1321.Ücretten indirilecek miktarın EBK döneminde öğretide, 

satım sözleşmesindeki nispi metoda göre hesaplanması gerektiği kabul edilmekteydi1322. 

TBK. 475.2’de yer alan ayıp oranında bedel indirmi ifadesi ile nispi metodun yasa 

koyucu tarafından yasal indirim metodu olarak kabul edildiği ifade edilmektedir1323. Bu 

eserin ayıplı ve ayıpsız değer oranlarının, sözleşme ücretine veya kanun gereği ücretine 

uygulanarak bulunması metodudur1324. Oysa Yargıtay bazı kararlarında nispi metodu 

kabul1325 ederken, bazen de ayıpların giderilmesi için yapılacak masrafları1326 

                                                 
1315 Aral/Ayrancı,s.361, Uçar,s.185. 
1316 Tandoğan,C.2,s.186, Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.141, Erman,Arsa Payı,s.150, Burcuoğlu,s.294, Seliçi,s.166. 
1317 Burcuoğlu,s.294,Seliçi,s.166. 
1318 Gümüş,Yeni,C.2,s.64, Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.141, Eserin iş sahibi veya yüklenici için arz ettiği subjektif 
değer esas alınmaz,bkz.Şenocak,s.59 ve Erman,Arsa payı,s.150. 
1319 Aral/Ayrancı,s.361, Uçar,s.188 
1320Bkz.Aral/Ayrancı,s.361(Sözleşme ücretine eşit olursa), Yavuz/Acar/Özen,s.1008,Uçar,s.187, Burcuoğlu,s.294, 
Seliçi,s.167, Erman, Arsa Payı,s.148,Değeri sıfır olursa sözleşmeden dönülebilir,bkz. Tandoğan,C.2,s.189,Bu nedenle 
ayıbın tamamen değersiz olmaması, minumum bir değer taşıması aranmaktadır,bkz. Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.142 
ve Şenocak,s.58 ve 60. 
1321 BGE 105 II 102(Tandoğan,C.2,s.188, Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.141,dpn.344,Şenocak,s.59) 
1322Bkz. Aral/Ayrancı,s.36,Eren,İnşaat,s.84,Uçar,s.190, Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri, s.143, Şenocak,s.62, Erman,Arsa 
Payı,s.150 Seliçi,s.169. 
1323 Gümüş,C.2,Yeni,s.63. 
1324 Uçar,s.190, ‘…bu yöntem uyarınca, eser sözleşmesinin kurulması anında, nesnenin ( şeyin ) ayıpsız olarak ya da 
vaad edilen niteliklerle taşıyacağı değer ile gerçekte bulunduğu ( bozuk ) durumda taşıdığı değer arasındaki orana 
göre, eser ücretinden indirilmesi gereken tutar bulunmalıdır…’ bkz.Y.15. HD. 23.10.1976 T., 
E:1976/1644,K:1976/3316(Kazancı İçtihat). 
1325 Y.15. HD. 23.10.1976 T., E:1976/1644,K:1976/3316(Kazancı İçtihat ). 
1326 ‘…O halde davaya konu edilen kalıbın kabule icbar edilemeyecek derecede hatalı olmadığı anlaşıldığına göre 
amaca uygun şekilde kullanılmasını temin için ne kadar tamir masrafına ihtiyaç olduğu, diğer bir deyimle 



 
 

256

hesaplamaktadır1327. Seliçi’ye1328 göre de indirim metodu tek metod olmayıp, inşaat 

işlerinde çoğu zaman değer düşüklüğünü düzeltme olanağı var ise, ayıbın giderilmesi 

için yapılacak masraflar ölçü alınarak hesaplanır ve bu metod ayıbın düzeltilmesi ile 

eserde herhangi bir değer düşüklüğü kalmayacak ise daha adil bir çözümdür. Ancak 

ayıbın düzeltilmesine rağmen, değer düşüklüğü devam ediyorsa, bu ayrıca tazmin 

edilmelidir1329. Türk Hukuk öğretisine1330 göre bedel indirimi teslim anı esas alınarak 

hesaplanması gerekirken, Alman Hukuku’nda, İngiliz Hukuku gibi1331 sözleşmenin 

kurulduğu an esas alınmalı denmektedir1332.Yargıtayın ise bu konuda birbirinden farklı 

kararları vardır1333. 

 

            c.Ceza Koşulu(Cezai Şart)  

 

           Borçlunun asıl borcunu ilerde, hiç veya gereği gibi ifa etmediği taktirde 

alacaklıya karşı yerine getirmeyi önceden taahhüt ettiği ekonomik değeri olan edime 

ceza koşulu(cezai şart) denmektedir1334. Burada borçlunun borcunu ihlal etmesi halinde 

alacaklıya ödemeyi kabul ettiği ceza hususunda bir anlaşma sözkonusu olup, anlaşma 

gereği ihlal halinde ödenecek cezaya da sözleşme cezası yani ceza koşulu adı 

verilmektedir1335.TBK. md.179 ile eski BK’da düzenlenen cezai şart yerine ceza koşulu 

ifadesi koyulmuştur.Hükmün ifadesiyle ceza koşulu ‘bir sözleşmenin hiç veya gereği 

gibi ifa edilmemesi durumu için bir ceza’dır. Ceza koşulunun en önemli işlevi borçluyu 

                                                                                                                                               
BK.360(TBK md.475) madde hükmü gereğince bedelden ne miktar inidirim yapılması gerektiği tespit edilmeli…’ 
Y.15. HD. 14.12.1988 T., E:1988/4426,K:1988/4344(Karahasan,İnşaat,s.1344). 
1327 Erman,Arsa Payı,s.150-151, Seliçi,s.171. 
1328 Seliçi,s.170. 
1329 Seliçi,s.172. 
1330 Şenocak,s.61,Gizli ayıplarda ise bunların çıktığı tarih esas alınmalıdır,bkz.Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.205 
1331 Bkz. likit tazminatlar bakımından;Dunlop Pneuomatic Tyre Company Ltd v. New Garage and Motor Company 
Ltd (1915) 1 AC 79, karar için bkz. http://trans-lex.org/302200   erişilme tarihi 25.10.2013. 
1332 Uçar,s.189,Tandoğan,C.2,s.189-190. 
1333 Eser sözleşmesi götürü esasa dayalı olup bedeli ödendikten sonra, eksikliklerin hesaplanmasında götürü bedele 
dayalı oran değil, dava tarihindeki rayiç fiyatlarına dayanmak gerekir. Bkz. Y.HGK. 31.01.1979 T., E:1977/15-
693,K:1979/68(Kazancı İçtihat). ‘Nesafet farkının işin yapıldığı tarihteki rayiç bedele göre belirlenmesi gerekir’ 
Y.15. HD. 14.04.1988 T., E:1988/2698,K:1988/1495 (Uygur.s,311). 
1334Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.341,Eren,s.1181, Hatemi/Gökyayla,s.351,von Tuhr,s.763. 
1335 Oğuzman/Öz,C.2,s.503. 
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doğru dürüst olarak borcunu yerine getirmeye (yöneltici)zorlayıcı olmasıdır1336. Ceza 

koşulu alacaklının borçluya karşı kullanabileceği bir baskı vasıtasıdır1337 ve borçlu 

üzerinde ceza tesiri yapar1338. Ceza koşulu ile asıl alacak kuvvetlendirilir1339. Ceza 

tehditi altında olan borçlu, borcu yerine getirmek için çaba sarfeder1340. Ceza koşulunun 

amacı tazminat değil, sözleşmeden doğan borcun ifasını sağlamaktır1341. Ceza 

koşulunda zararın ispat edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır1342.  

 

          Ceza koşuluna ilişkin hükümler, cezanın indirilmesi ile ilgili kısım hariç 

emredici hükümler olmayıp taraflar aksini düzenleyebilmektedirler1343. Ceza koşulu 

terimi ile hem bu koşulu doğuran hukuki işlem olarak ceza koşulu anlaşması ve hem de 

hukuki işlem ile belirlenen ve asıl borçtan bağımsız olan edim olarak ceza koşulu 

anlaşılır1344.Ceza koşulu hukuki işlemden doğarken ceza koşulunun kaynağı da kanun 

olmamış olur1345. Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile kararlaştırılan cezanın ifası 

gerektiği halde, alacaklının gerçek zararı ceza koşulunda belirlenen miktarı aşıyor ise 

aşan kısım için alacaklı borçlunun kusurlu olduğunu ispat etmekle yükümlüdür(TBK 

md.180/1 ve 2). Bu hükümden iki sonuç çıkmaktadır. Alacaklı ne zarar derecesini nede 

zarar görüp görmediğini ispat etmek zorunda kalmayacaktır. Bunun nedeni ceza 

koşulunun, borcun ihlali üzerine ödenecek önceden belli(götürü) bir tazminat tutarı 

olmasıdır1346.  Bu tazminat hukukunun genel prensiplerinden olan tazminat için ön şart 

olan zararın ispat edilmesi koşulunun bir istisnasıdır1347. Böylelikle alacaklı zararın 

ispatından muaf olmuş olur1348. İkinci sonuca göre ise belirlenen ceza koşulu 

miktarından fazla zararı olan alacaklı borçlunun kusurlu olduğunu ispat ederek fazla 

zararını da isteyebilmektedir. Burada dikkat çeken bir husus, ceza koşulu miktarından 

                                                 
1336 Oğuzman/Öz,C.2,s.504. 
1337 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.342. 
1338 von Tuhr,s.763. 
1339 Eren,s.1182. 
1340 Hatemi/Gökyayla,s.351. 
1341 Eren,s.1181. 
1342 Eren,s.1181. 
1343 Gökhan Dirican,Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Şart ve Yargıtay Uygulaması İstanbul 
2007,,s.16,Eren,s.1181. 
1344 Eren,s.1181. 
1345 Hatemi/Gökyayla,s.351. 
1346 Oğuzman/Öz,s.518. 
1347 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.358. 
1348 von Tuhr,s.763. 
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fazla zararı olduğunu iddia eden alacaklı TBK. Md.112 prensibinin aksine zorlaştırılmış 

bir ispat yükü altında olup, borçlunun kusurlu olduğunu ispatla yükümlüdür1349. Halbuki 

ceza koşulu miktarına hükmedilebilmesi için borçlu TBK md.112’ye uygun olarak 

kusursuzluğunu ispat ile mükellef olup kusurun ispatı alacaklıya ait değildir.1350.  

 

            Hatemi/Gökyayla’ya göre asıl borcun hiç veya gereği gibi yerine 

getirilmemesi durumunda bedelden/ücretten indirim yapılmasına ilişkin kayıtlarında 

ceza koşulu olarak kabul edilmesi uygun olur demektedir1351. Anılan yazarlar örnek 

olarak; inşaatın tesliminde gecikilen her gün için belirli oranda ücrette kesinti 

yapılacağının kararlaştırılmasının da ceza koşulu olduğunu belirtmektedirler. İnşaat 

sözleşmelerinin çoğunda benzer hükümler yer almakta ve Türk Hukuku’nda bu 

hükümler genel olarak ceza koşulu olarak değerlendirilmektedir. Örneğin 

Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/ Altop ’a göre de ceza koşulunun sözleşmedeki ifa 

zamanına riayet edilmemesi halinde ödeneceğini kararlaştırmak sadece gecikme 

tazminatının önceden ve belli bir miktarla ifade edilmesi demektir1352. Bu görüşlerden 

bakıldığında sözleşmenin zamanında yerine getirilmesinde, örneğin gemi inşaatında 

geminin geç tesliminde sözleşmeye önceden belli götürü olarak günlük, haftalık ve 

aylık olarak olarak belirlenen likit tazminatlarında birer ceza koşulu olarak kabul 

edilmesi gerekmektedir. Fikrimizce ceza koşulu ile likit tazminatlar aşağıdaki 

açıklamalar doğrultusunda birbirinden ayrılmaktadır. 

 

            Likit tazminatlar sözleşmeninin ihlali halinde önceden belirlenmiş 

gerçek zarar miktarlarıdır1353. Bunların ayrıca adil biçimde önceden belirlenmiş miktar 

olmaları1354 ve  makul biçimde önceden tahmini yapılmış olmaları gerekmektedir1355. 

Likit tazminatta amaç tarafların sözleşmeyi kurmadan önce sözleşmenin ifası sırasında 
                                                 
1349 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.359. 
1350 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.348. 
1351 Hatemi/Gökyayla,s.354,bununla birlikte anılan yazarlar bir alt paragrafta Anglo-Amerikan Hukuk sisteminde 
gelişmiş olan likit tazminat ile ceza koşulunun birbirinden farklı kavramlar olduğunu belirtmektedir. 
1352 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.350 
1353 Osborn’s Concise Law Dictionary,s.255,Black’s Law Dictionary,s.1015. 
1354 Oxford Dictionary of Law,2003,s.132. 
1355 Barrons Legal Guides,Law Dictionary,6th edt.,Newyork 2010,s.136. 
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ihlali olabilecek durumları tahmin edip dava ile zaman kaybetmemek için1356  

belirledikleri muhtemel zararı en gerçekçi biçimde bir miktar olarak sözleşmeye 

eklemelidir. Yoksa tarafların sözleşmeye koydukları kloz tarafların muhtemel zararı 

dürüstlük kuralınca önceden belirlemelerinden ziyade diğer tarafın sözleşmeyi ihlal 

etmesinden caydırmak ve onu yıldırmak ise o kloz uygulanamaz  ve ceza klozu 

sayılır1357. Oysa Türk Hukuku gereğince ceza  koşulunun önde gelen amaçlarından biri 

de karşı tarafın ihlalini engellemek ve onu bundan caydırmaktır. Bu açıdan bakıldığında 

geç teslim halinde gemi inşa sözleşmelerinde belirlenen likit tazminatlar birer ceza 

koşulu değildirler. Diğer yandan konumuz olan ayıp halinde önceden belirlenmiş olan 

likit tazminatlarda aynı sebeplerle birer ceza koşulu sayılmamalıdır1358. Görüşümüzden 

ayrı olarak Yargıtay’ın bir kararın da ceza koşulunun önceden belirlenen bir götürü 

giderim olduğu  belirtmektedir1359 ve  ayıp halinde zararın istenmesi halinde, ceza 

koşulu veya likit tazminat klozu yok ise, istenen zarar miktarı Yargıtay1360 tarafından 

likit bir alacak olarak kabul edilmemiştir. Aslında hem bir kısım öğretide ve hemde bazı 

Yargıtay kararlarında ceza koşulunun birer götürü tazminat kabul edilmesi bizim 

görüşümüzü haksız çıkarmamaktadır. Bir kere aşağıda ifade edeceğimiz gibi yine 

öğretinin önemli  bir kısmı ceza koşulunu bir götürü tazminat olarak ifade 

etmemektedir. Diğer yandan gemi inşa sözleşmelerinde kullanılan likit tazminatlar her 

nekadar birer götürü tazminat niteliğinde olsa da, içinde geliştikleri common law(veya 

Anglo/Amerikan) ve standart formlara  göre değerlendirmelidir. 

 

           Nitekim standart formlar dikkatlice incelendiğinde likit tazminat klozları 

geminin tesliminde sözleşmede belirlenen miktar kadar sözleşme ücretinin indirilmesi 

olarak düzenlenmiştir. Ve düzenlenme amaçları teslim anında geminin reddini yüklenici 

                                                 
1356Fisher,Fundamentals,s.19,Hem dava ve hem de tahkime giderek zaman ve paradan kurtarır, 
Murdoch/Hughes,s.309. 
1357 Barrons Law Dictionary,s.136 
1358 Aynı görüşte bkz.Açıkel,s.134-137,Cezai şart hakkında monografik eserler yazmış olan Günday ve Dirican’a 
göre ise cezai şart bir götürü tazminattır.,bkz. Cevdet İlhan Günay,Cezai Şart,Ankara 2002,s.37,Dirican,s.16. 
1359 Günay,s.37(Y.13. HD. 13.5.1982,2919-3457,Dpn.151). 
1360 ‘Mahkemece yapılacak iş; jeneratör davacı yüklenici tarafından götürülüp, iade edilmediğine göre ayıplı olduğu 
iddia edilen diğer malzemeler yönünden uzman bilirkişiden alınacak raporla davacı ve davalı iddialarının ayrıntılı 
olarak değerlendirilerek diğer malzemelerin davalının işine yarayıp yaramadığı hususunun saptanması, işe 
yarayanların dava tarihi itibariyle bedellerinin belirlenmesinden, likid bir alacak bulunmayıp, bilirkişi raporuyla 
sonuca varılacağından icra inkar tazminatı talebinin reddedilerek..’Y. 15. HD. 18.10.2012 T., 
E:2012/5503,K:2012/6582(Kazancı İçtihat Programı). 
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lehine engellemek ve alıcıya da ayıp nedeniyle(veya geç teslim nedeniyle) 

uğrayabileceği zararını önceden tahmin edilmiş, götürü tazminat ile gidermektir. Yoksa 

yükleniciyi bu ihlali yapmasından caydırmak, onu korkutmak değildir. Aksine 

yükleniciyi rahatlacı fonksiyonu da vardır. Nitekim deniz denemesinde 3/10 knot 

sözleşme hızı ile fark oluşmuş ise, yüklenici artık gemisinin sözleşmeye göre 

reddedilemeyeceğini bilir, iş sahibi alıcıda buna karşılık muhtemel zararını sözleşme 

ücretini teslimde daha az ödeyerek, peşinen karşılamış olur.   

 

           Aradaki farkı iyi anlamak için von Tuhr’dan1361 şu ifadeleri aynen 

alıyoruz; ‘Cezai şart umumiyetle alacaklıya yapılacak bir edadan ibaret olabileceği gibi 

üçüncü bir şahsa(mesela,fakirler sandığına) yapılacak bir edadan ibaret olabilir; bu 

takdirde cezai şartın gayesi alacaklıya bir tazminat temin etmek olmayıp borcunu 

sadıkane bir surette ifa etmesi için borçluyu tahrik eylemektir.’ Bu açıdan belirtelim ki, 

likit tazminat her zaman bir miktar paradan ibaret iken, ekonomik değeri haiz olmak 

üzere, verme,yapma ve hatta yapmama(kaçınma,katlanma) borcu da birer ceza koşulu 

olabilir1362.  

 

            Ayrıca likit tazminat ile ilgili yerleşik İngiliz İçtihatları, borçluyu 

tazyik, onu cezalandırmak, yıldırmak gibi durumları kesin reddederken, Türk Hukuk 

öğretisi bu yönde değildir. O halde Türk Hukuk öğretisi İngiliz Hukuku’ndan bu yönde 

ayrılır ve ceza koşulunun bir baskı vasıtası olduğu görüşünden oybirliği ile 

uzaklaşmaz1363. Diğer yandan likit tazminat mutlaka teslim anında sözleşme ücretinden 

belirli olan miktarın indirilmesi suretiyle ödenirken, cezai şart mağdur tarafa yapılan bir 

ödeme olabileceği gibi üçüncü bir kişiye de olabilir ve eserin teslimi anında sözleşme 

ücretinin düşürüleceği şeklinde olabileceği gibi ayrı bir para veya yapma,yapmama 

                                                 
1361 von Tuhr,s.766. 
1362 Dirican,s.22,Hatemi/Gökyayla,s.352.. 
1363 Bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.342,Oğuzman/Öz,s.504,Eren,s.1181,Hatemi/Gökyayla,s.351. 
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borcu şeklinde para dışında ekonomik değere sahip edimler1364 olarak da kendini 

gösterebilir. 

 

            Diğer yandan ceza kuşulu ile likit tazminat arasında bir çok benzerlik 

de vardır. Bir kere her iki kurumda da önceden belirli bir miktar götürü olarak 

belirlenmekte, zarar görene(alacaklıya) zararının miktarını ispat etmek külfetinden 

kurtarmakta ve gereksiz dava masraflarına ve zaman kaybına yol açtırmamaktadır. 

Diğer bir benzerlikte her iki kurumda da fahiş miktar belirlemesi yapılmış ise hakimin 

müdahale edebilmesi imkanı vardır. Zarar gören tarafın gerçek zararını çok aşan para 

miktarının belirlenmiş olduğu likit tazminat klozları İngiliz Mahkemeleri’nce ceza 

klozu olarak kabul edilir ve ileri sürülemezler1365. Oysa Türk,İsviçre ve Alman 

Hukuk’larında ise biraz farklı olarak hakimin müdahalesi ile ceza koşulu miktarı 

indirilmektedir1366. Yani kara Avrupası hukuk sistemleri fahiş belirlenen ceza koşulunu 

tamamen butlanı yerine, ceza miktarını düşürmektedirler. Büyük bir benzerlik ise her iki 

kloza dayanma hakkı olan için de ortada bir zararın olması dahi 

aranmaz1367.Benzerlikleri ortaya koyan bir Yargıtay kararı1368 şu şekildedir.; ‘Ceza 

koşulu, özel bir ceza niteliğindedir. Öyle ki, alacaklı zarara uğramasa bile, borçlu cezayı 

ödemekle yükümlüdür. Karşıt olarak da, borçlunun kusurunu ispat eden alacaklı, cezayı 

aşan tutarı da isteyebilir.Ceza koşulunun tazminat fonksiyonuna gelince; genel maddi 

tazminat davalarında, kural olarak, ispat yükü, zarara uğradığını iddia edenindir. Ceza 

koşulunda, buna gerek yoktur. Esas itibariyle, edimden kaçınmanın ispatı yeterlidir.’ 

 

         Son olarak ceza koşulu borcun belirlenen zaman ve yerde ifa edilmemesi 

durumu için kararlaştırılmış ise, alacaklı asıl borç ile birlikte cezanın ifasını 

isteyebilirken(TBK. md.179/2), örneğin ayıp halinde belirlen ceza koşulu için ya ceza 
                                                 
1364 Hatemi/Gökyayla,s.352. 
1365 Black’s Law Dictionary,s.1247. 
1366 TBK.md.182/3,BGB §343,benzer şekilde bkz. İtalyan MK. 1384md.,Fransız MK. md.1152,Hollanda MK. 
md.6.94,bkz Saloua Hoeve-Ouchan/Giorgio DeRosa, 
http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=441bae62-38ab-4447-acc5-0edbae222998 erişilme 
tarihi 30.10.2013. 
1367 Murduch/Hughes,s.311,Lyden,s.16. 
1368 Y.13. HD. 14.11.1977 T., E:1977/4495,K:1977/5010(Kazancı İçtihat Programı). 
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koşulunun yerine getirilmesini veya onarımını talep edebilir ancak ikisini birden talep 

edemez(TBK. md.179/1). Likit tazminatlarda da geç teslim de benzer bir durum geçerli 

olup, geç teslim halinde hem likit tazminat ve hemde geminin teslimi 

istenebilmektedir(SAJ md.4.1). Oysa hız,yakıt tüketimi vs. özellik arz eden ve 

sözleşmede sayılan hallerde ayıptan sorumluluk halinde standart formlara göre ancak 

likit tazminat istenebilmektedir. 

 

         d. Sözleşmeden Dönme Hakkı 

 

         Standart formlarda teslimde gecikmede ve hız, deadweight kapasitesi, 

yakıt tüketimi,kargo kapasitesi vs. gemi özelliklerinde taahhütlere uyulmaması ve ayıplı 

bir eser halinde teslim anında peşinen ödenen ve sözleşme ücretini o miktarda düşüren 

likit tazminat konusunu yukarıda işledik. Konuyu işlerken de belirttiğimiz üzere 

belirlenen azami izin verilen ve karşılığında likit tazminat zorumluluğu doğuran son 

seviyenin de aşılması halinde iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkı gündeme 

gelmektedir. Örneğin SAJ md. 3.1.c ve 8.4 gereğince teslimde 210 günlük gecikme 

aşılınca iş sahibinin 2 seçimlik hakkı vardır. Dilerse sözleşmeyi ayakta tutabilir ve 

gemiyi izin verilen azami likit tazminat alma hakkı ile gemiyi kabul edebilir1369 veya 

md. 10 doğrultusunda sözleşmeden dönebilir. Benzer şekilde SAJ md.3.2.c, 3.3.c ve 

3.4.b gereğince de hız, yakıt tüketimi ve deadweight kapasitesi ayıplarında da azami 

belirlenen sınırın aşılması halinde seçimlik olarak gemiyi kabul edip, izin verilen azami 

likit tazminatı alınabilir veya sözleşmeden md.10 doğrultusunda dönülebilir.  

 

          Sözleşmeden dönmeyi düzenleyen SAJ md.10.1’e göre iş sahibinince 

geminin tesliminden önce yapılan ödemeler birer avans ödemelerdir.Sözleşmeden 

dönmeye imkan veren md.3.1.c ve 8.4, 2.c, 3.c., 4.b gibi  sözleşme hükümleri gereği, 

                                                 
1369 Çoğun içinde azda yer alır kuralı gereği sözleşmeden dönme hakkına sahip olan iş sahibi dilerse bedel indirimi 
hakkını kullanabilir,bkz.Şenocak,s.34. 
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sözleşmeden dönme ihbarı yazılı veya telgraf ile yapılır ve dönme ancak yüklenicinin 

tebellüğ anından itibaren geçerlidir.’. Md.10.2’ye göre ise  ihbar ile birlikte yüklenici 

derhal, tahkime gitmediği sürece, tarafların anlaştığı yıllık fazi oranı üzerinden, iş 

sahibince yapılan havalenin yükleniciye ulaştığı tarihten itibaren faiz yürütülerek 

kendisine yapılana ödemeleri iş sahibine geri öder. Yalnız md.8.4 gereği 210 günü aşan 

geç teslim halinde iş sahibinin sözleşmeden dönmesi halinde ise yaptığı ödemelere faiz 

yürütülmez. Son olarak md.10.3 gereği sözleşmeden dönme halinde tarafların derhal iş 

bu sözleşmeden doğan tüm görev ve yükümlülükleri sona erer. Norveç form md.12.1 

gereği de SAJ ile aynı hüküm mevcut olmakla birlikte, belirli bir süreyi aşan geç 

teslimde iş sahibinin ödediği ücrete faiz yürütülemeyeceğine dair  bir hükmü ise yer 

almamakla daha iş sahibi lehinedir. Şunu ifade edelim ki SAJ form da sözleşmeden 

dönmeyi de ifade eden rescind1370 kelimesi kullanılmış iken, Norveç formda iptal 

anlamına gelen cancellation kelimesi tercih edilmiştir. Fikrimizce rescind kelimesi 

durumun açıklanması bakımında daha uygun ve hukuki bir kelimedir. Norveç Formda 

iptal kelimesi kullanılsa da, md.12.1 dikkatlice incelendiğinde sözleşmenin geriye etkili 

sona ermesinin tercih edildiği ve aslında sözleşmeden dönmenin düzenlendiği ve bu 

konuda SAJ ile aslında bir farkının olmadığı da ortaya çıkmaktadır. Biz burada özetle 

Türk Hukuku’na göre sözleşmeden dönme ve sonuçlarını standart formlarla 

karşılaştırarak incelemeyi uygun gördük. Hemen ifade edelim ki burada eser 

sözleşmesinden dönme anlatılacak olup, ayrıntıya girilmeyecek. 

 

          Türk Hukuku gereği sözleşmeden dönme beyanı(rescinding the 

contract), diğer seçimlik haklarda olduğu gibi tek taraflı varması gerekli bir irade 

beyanı ile kullanılan ve sözleşmeyi geriye etkili olarak ortadan kaldıran1371, açık veya 

                                                 
1370 Rescind: Sözleşmeyi sona erdirme ve tarafları sözleşme hiç yapılmamış gibi eski hallerine geri döndürmektir, 
örneğin rescinding a sales contract: Taraflar aksine anlaşma yapabilirlerse de, sözleşme taraflarının aldıkları mal 
veya paraların eski orijinal sahiplerine geri dönmesi demektir,bkz.Barrons Law Dictionary,s.460-461, Rescission: 
‘sözleşmenin bir tarafının, sözleşmenin diğer tarafının sözleşmeyi esaslı ihlal etmesi nedeniyle, karşılık olarak tek 
taraflı olarak sözleşmeyi devam ettirmemesidir.Ve genel olarak tarafları sözleşme öncesi pozisyonlarına geri sokan 
ve sözleşmeyi ihlal etmeyen taraf için verilmiş bir haktır. 2. Anlamı ile tarafları sözleşme görev ve 
yükümlülüklerinden kurtarmadır’ bkz. Black’s Law Dictionary,s.1420-1421, Rescission : ‘Geçerli bir sözleşmeyi hiç 
olmamış gibi hale getirme’anlamında bkz,Oxford Dictionary of Law,2003,s.428. 
1371 Yavuz/Acar/Özen,s.1004,Gümüş,C.2,Yeni,s.62,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.85,Seliçi,160,Aral/Ayrancı,s.360. 
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örtülü olarak1372, iş sahibinin açtığı dava dilekçesinde veya yüklenicinin açtığı davada 

itiraz yoluyla ileri sürülmesi mümkün olan olumsuz yenilik doğurucu bir haktır1373.SAJ 

gereği de sözleşmeden dönme hakkı yükleniciye varması gerekli bir irade beyanıdır. 

Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması için yüklenicinin rızasına gerek olmadığı 

gibi1374, bir uyuşmazlık halinde  mahkeme sadece bu hakkının kullanılıp 

kullanılmadığını ve böylece sözleşmenin ortadan kalkıp kalkmadığına ilişkin açıklayıcı 

bir karar verir1375. 

 

             SAJ md.10.2 gereğince; md.13 ve Norveç form md.12.1 gereğince de; 

md.19 ‘a göre yüklenici iş sahibinin sözleşmeden dönme beyanını hakem önüne 

götürebilmekte ve hakemin kararı inşai olmaktadır. Eser sözleşmelerinde sözleşmeden 

dönme hakkı TBK md. 475/1’de yer almaktadır. Hükme göre ‘Eser iş sahibinin 

kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da 

sözleşme hükümlerine aynı ölçüde ayıplı olursa’ sözleşmeden dönülebilir’.Hükme göre 

önemli ayıp halinde ancak sözleşmeden dönülebilmektedir. Benzer şekilde standart 

formlarda ancak ayıp önemli ise bu hakkı seçimlik olarak iş sahibine vermektedir. 

Ayıbın önemli olup olmadığı ise Türk Hukuku’ndan farklı olarak, mahkemece değil de 

tarafların anlaşmasına göre olur. Yani taraflar ayıp konusundaki marjı kendileri belirler. 

Belirli bir marjın üstünde ayıp halinde ise iş sahibine sözleşmeden dönme hakkı 

verilmektedir. 

 

           Dönme beyanı kullanıldıktan sonra bundan artık tek taraflı olarak geri 

dönülemez1376. Sözleşmenin her iki tarafının tacir olduğu gemi inşa sözlemelerinde1377 

dava dışı sözleşmeden dönme beyanı TTK md.18/3 gereği ancak noter, iadeli taahhütlü 
                                                 
1372 Erman,Arsa Payı,s.146. 
1373 Tandoğan.C.2,s.177-178,Uçar,s.172-173 ve 180,Burcuoğlu,s.289. 
1374 Uçar,s.182,Seliçi,s.160. 
1375 Tandoğan.C.2,s.178,Şenocak,s.49-50. 
1376 Uçar,s.181,Burcuoğlu,s.290,Tandoğan,C.2,s.180. 
1377 Konumuz esasen ticari gemilerin inşasını kapsadığından taraflar daima tacir olmakla birlikte, bir yat inşasında 
yüklenici her zaman tacir iken, iş sahibi tüketici olabilir. Belirtelim ki ülkemizde yatların yabancı uyruklu 
kullanılması yaygın olup, yurt dışında inşa edilen ve yabancı uyruğa tescili yapılan yatlar çoğunlukla vergisel 
avantajlar nedeniyle offshore sicillerde ve offshore ticaret şirketleri üzerine olmaktadır. Bununla birlikte şahıs 
tarafından siparşi verilen yat inşa sözleşmeleri de pek tabi olabilir. 
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mektup veya güvenli elektronik imza ile yapılabilirken1378, standart formlara göre yazılı 

veya telgraf, telex ile de yapılabilmektedir(SAJ.md.10,Norveç md.12.1). Yazılı 

olmasından ne anlamak gerektiği sözleşmelerde açık değildir. Sorun Türk Hukuku’nun 

uygulandığı hallerde TTK. md.18/3’e göre çözümlenmelidir. Standart formların Türk 

Hukuku’nun gerisinde kaldığı belli olmaktadır. Günümüzde artık güvenli gönderi 

yolları daha çok tercih edilmektedir. Ülkemizde bu yol noter olmakla birlikte, güvenli 

imzanın yaygınlaşması ile, durumun masrafsız olması nedeni ile güvenli imza lehine 

gelişeceği tahmin edilebilir.  

 

           Sözleşmeden dönme hakkının kullanılması borçların yerine 

getirilmesinden önce bunlardan tarafları kurtarıcı, sonra ise ifa konusu edimlerin geri 

verilmesini sağlayıcıdır1379. Yani sözleşmeden dönme beyanı hakkı kullanılınca, 

tarafların daha önce ifa edilmemiş edimlere ilişkin olan alacakları, yani iş sahibinin 

gemiyi teslim ve yüklenicinin ücretin ödenmesine ilişkin alacağı sona erer1380. SAJ md. 

10.3 de aynı yöndedir ve sözleşmeden dönme üzerine tarafların görev ve 

yükümlülüklerinin sona erdiğini belirtir. Buna karşılık daha önceden ifa edilmemiş 

edimleri geri verme borcu doğar1381. Örneğin yüklenici aldığı sözleşme ücretini , iş 

sahibi de gemiyi teslim almış ise gemiyi geri vermekle yükümlü olur. Türk Hukuku’nda 

ise bu aşama tartışmalıdır1382.  

 

          Klasik dönme beyanı fikrine göre1383 dönme beyanı ile hiç olmamış gibi 

tarafları sözleşme öncesi hallerine geri getirir ve bu nedenle iade hakları sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine göre olabilir1384. Oysa sözleşmeden dönme halinde 

sözleşmenin hiç olmamış gibi ortadan kalkmadığını, içeriğini değiştirmiş olarak bir 

                                                 
1378 Erman,s.146,Öz,s.216,Burcuoğlu,s,290. 
1379 Uçar,s.181,Yavuz/Acar/Özen,s.1006. 
1380 Şenocak,s.49. 
1381 Şenocak,s.49. 
1382 Geriye etkiden ne anlaşılması gerektiği tartışmalıdır, bkz.Seliçi, s.161, Gümüş, C.2, Yeni, s.62, Uçar, s.174, 
Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.140. 
1383 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.85. 
1384 Seliçi,s.162. 
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sözleşmesel bir tasfiye ilişkisi yaratarak1385, taraflara sözleşmesel bir geri verme borcu 

yükleyensözleşmesel dönme görüşü ise1386, geri vermeyi sebepsiz zenginleşme 

kurallarına göre uygulamaz ve bu nedenle de zamanaşımı hakkında TBK md.478’si 

uygular1387. Hem SAJ ve Norveç form yönünden de sözleşmesel dönme görüşü daha 

uygun olup, bizzat standart formların kendisi dönme sonuçlarını düzenlemektedir. 

Haliyle bu formlar açısından da dönme sözleşmeye göre gerçekleşir. Sebepsiz 

zenginleşme kuralları uygulanamaz. Dönme beyanı üzerine aynı SAJ ve Norveç formda 

olduğu gibi yüklenici aldığı sözleşme ücretini faizi ile birlikte geri verirken, iş sahibide 

eseri elde etmiş olduğu faydaları  ile iade eder1388. Norveç form md.12.1’e göre, Türk 

Hukuku’na uygun şekilde1389(Türk Hukukunda TBK md.229’a kıyasen) yüklenici, eğer 

geminin inşasında malzeme temin etmiş ise, ya bunları aynen iade eder veya iadesi 

mümkün değilse iş sahibine bu temin ettiği malzemeye eş değer parasını öder.Taraflar 

iadeyi aynı anda(Zug um Zug) gerçekleştirirler1390. Yani bir taraf geri verme edimi 

gerçekleştirmeden karşı taraftan kendi geri verme edimi gerçekleştirmesini 

isteyemez1391. 

 

         Sözleşmeden dönme hakkı doğmuş olan iş sahibi buna rağmen eseri 

kullanmaya devam ediyor ise, bundan sonra artık sözleşmeden dönmesi iyiniyet 

kuralları ile bağdaşmaz1392. Bu açıdan belirtelim ki, gemiyi standart formlar gereği 

kabul eden iş sahibi sözleşmeden artık dönüp, gemiyi reddemez(SAJ md.6.5, AWES, 

md.4.e,Norveç Form,md.7.5). Gemi inşa sözleşmelerinde SAJ ve Norveç form 

dikkatlice incelendiğinde, sözleşmesel dönme görüşene benzer şekilde iade yükümü 

doğmakta, yüklenici o ana kadar aldığı sözleşme ücretini faizi ile birlikte iş sahibine 

geri ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. Standart formlarda sözleşmeden dönme 

hakkı sadece teslimden önce sözleşmede yazan hallerle sınırlanmış olduğundan, iş 

                                                 
1385 Aral/Ayrancı,s.360. 
1386 Şenocak,s.49,Seliçi,s.162,Yavuz/Acar/Özen,s.1006. 
1387 Tandoğan,C.2,s.179. 
1388 Şenocak,s.54,Tandoğan,C.2,s.178,Uçar,s.182,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.140. 
1389Bkz.Tandoğan,C.2,s.179,Gümüş,C.2,Yeni,s.62.İş sahibi malzemeye ek olarak esere yaptığı bakım,tamir ve sigorta 
paralarını da geri isteyebilir;bkz.Yavuz/Acar/Özen,s.1006,Uçar,s.182. 
1390 Şenocak,s.55,Aral/Ayrancı,s.361, Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.140. 
1391 Şenocak,s.55(bkz.TBK md.97) 
1392 Burcuoğlu,s.292. 
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sahibinin sözleşmede kendisine sözleşmeden dönme hakkını veren klozalara başvurması 

halinde, henüz gemi teslimi gerçekleşmemiş olduğundan, Türk Hukuku’ndan farklı 

olarak geminin geri vermesi durumu sözkonusu olmaz. Seri halinde gemi inşasını 

üstlenen yükleniciye karşı bir gemide hız, yakıt tüketimi, deadweight kapasitesi, kargo 

kapasitesi vb. sözleşmede belirlenen hallerde maksimum marjın aşılması halinde, 

sözleşmeden dönme hakkını kullanan iş sahibi sadece o gemi için bu hakkını 

kullanabilir diğer gemilere teşmil edemez1393. İş sahibi sözleşmeden dönmek yerine, bu 

hakka sahip olduğu hallerde onun yerine ayıpsız yeni bir gemi inşasını talep edemez1394. 

Son olarak belirtelim ki, Türk Hukuku gereği sözleşmeden dönme hakkını veren TBK 

md. 475/1 eser tesliminden sonra iş sahibine sözleşmeden dönme hakkını düzenlerken, 

SAJ md.10 ve Norveç md.12 henüz gemi teslim edilmeden önce sözleşmeden dönme 

hakkı düzenlemektedir. 

 

            6. Yedek Hukuk Kuralları Olarak Ayıptan Sorumluluğa İlişkin 

Kurallar  

 

           Türk Hukuku gereğince her ne kadar muayene, teslim ile yapılırsa da, 

muayenenin kapsamı, türü ve yöntemi eserin türü ve bu konudaki teamüle bağlıdır1395. 

Bu açıdan standart formlara bakıldığında muayenenin kapsamı, türü ve yöntemi 

geleneksel kara için imal edilen eserlerden farklı düzenlenmesi makul karşılanmalıdır. 

Nitekim çok değerli bir mal olan geminin, sıradan bir taşınabilir az değerli mal gibi 

düşünülmemesi ayrıca teamül gereğidir. Eser sözleşmesinin kapsamına inşaat 

sözleşmeleri de girmektedir. Bina inşaatlarının da en az gemiler kadar ve hatta daha 

değerli olabildiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında karada yapılan inşaatlarda da 

aynı gemi inşaatlarında olduğu gibi inşaat süresince bir inceleme ve denetleme hakkı 

tanınarak muayene adeta teslim sonrasına değilde teslimden öncesinde 

yapılabilmektedir. Bu konuda FIDIC sözleşmeler ve BİGŞ sözleşmeleri örnek olarak 

                                                 
1393 Bkz.Tandoğan,C.2,s.180. 
1394 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.140. 
1395 Şenocak,s.117. 
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gösterilebilir. Örneğin FIDIC sözleşmelerde  inşaatı tamamlama süresi sonunda inşaat 

işlerinin sözleşmeye uygun ve sözleşmeyle belirlenen tamamlama süresi içinde 

tamamlanması halinde, mühendis teslim alma sertifikalandırılması konusunda 

yetkilendirilir1396 ve aynı deniz denemesinde olduğu gibi teslimden önce  tamamlama 

testleri yapılır(FIDIC Kırmızı Kitap 1999 md.9) ve  testler başarılı ise teslim olur, 

değilse teslim gerçekleşmez1397. Bu tür sözleşmelerde kabulün önemi dolayısıyla geçici 

ve kesin kabuller olmak üzere ikiye ayrılarak düzenlendiği de görülmektedir. BİGŞ 

md.41/1 gereği geçici kabul heyeti oluşturularak işin sözleşme ve eklerine uygun olarak 

olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadağı 

konusunda tespit yapılır ise geçici kabul yapılır ve aynı maddenin 6. fıkrasına göre 

kabul heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan işler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen 

işlerin türünü, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında 

onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu 

inceleme sonucunda heyet, nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını 

tespit ederse, kabul tutanağını yapmakla birlikte, gördüğü kusur ve eksikliklerin 

dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi 

belirler. Haliyle durum deniz denemesi sonucu yüklenici tarafından hazırlanan rapora 

karşılık, iş sahibince hazırlanan ayıp listesi ile benzer olup, her ikisinde de yüklenicinin 

ayıpları düzeltmesi gerekmektedir. 

 

          Türk Hukuku gereği muayene teslim ile gerçekleşiyor olsa da, gemi 

inşaat sözleşmelerinde de teamül gereği muayeneye benzeyen işlemin teslim öncesi 

esasen deniz denemesi yoluyla gerçekleştiği görülmektedir. Hem FIDIC, hem BİGŞ ve 

hem de gemi inşaat sözleşmelerine ilişkin yukarıda incelediğimiz standart formların 

klozları geçerlidir. Çünkü Türk Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesinde ayıba ilişkin 

hükümleri yedek hukuk kurallarıdır1398. Bu açıdan aksi sözleşme ile açıkça veya zımnen 

taraflarca kararlaştırılabilir1399, özellikle ayıbın giderimi ve kusur konusunda1400 ve 

                                                 
1396 Hök,s.71. 
1397 Hök,s.74. 
1398 Becker,s.611,Gümüş.C.2,Yeni,s.68,Uçar,s.34,Karahasan,İnşaat,s.262. 
1399 Becker,s.611-612. 
1400 Gümüş.C.2,Yeni,s.68. 
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muayene ve ayıp ihbarı için özel hüküm konulabilir1401. Örneğin sözleşmede iş sahibi 

muayene külfetinden muaf da tutulabilir1402. TBK md. 474 bir yedek hukuk kuralı 

olduğundan, taraflar ayıpların bildirilme süresini ve muayene tarzını da 

değiştirebilirler1403. Tüm bunların yanında öğretiye göre taraflar arasında TBK 

md.115’e göre sorumsuzluk anlaşması1404 veya satış sözleşmesine ilişkin TBK 

md.221eser sözleşmesine kıyasen uygulanarak1405 ayıptan sorumluluk borcunun 

sınırlanması ve kaldırılmasının mümkün olduğu da kabul edilmektedir1406. Bu açıdan 

bakıldığında ayıp konusunda sınırlamada sorumluluk ağır kusur harici sınırlanabilir ve 

SAJ ve diğer formlardaki ayıp konusunda yüklenici lehine yapılan sınırlamalar da bu 

nedenle  ağır kusur olmayan hallerde geçerli kabul edilmelidir. Bu açıdan TBK 

md.475’de iş sahibi lehine seçimlik haklar imkanı ortadan kaldırılabileceği(tek bir 

hakka düşürülebilir) gibi sınırlanabilir de. Becker’e göre de, TBK md.475 bir yedek 

hukuk kuralı(tamamlayıcı kural) olduğundan hile ve ağır savsama yoksa iş sahibi 

tazminat hakkından vazgeçebileceği gibi, diğer talep haklarını dışta bırakarak, standart 

formlarda olduğu gibi sadece onarım yükümlülüğüne ilişkin kısmı bir vazgeçmeye yol 

açan anlaşma hükümleri de geçerlidir1407.  

 

             Tüm bu gerekçelerimizi sununca şu sonuç ortaya çıkmaktadır; standart 

formlarda ve geleneksel gemi inşa hukukunda uygulana gelen teslim öncesi deniz 

denemesi yoluyla ve teslim sonrası aşağıda değineceğimiz onarım borcunun yerine 

getirilmesi yoluyla yüklenici tersanenin ayıptan sorumluluğu borcunun yerine 

getirilmesi gerçekleşmektedir. Ancak gemi inşa sözleşmelerindeki bu teamül maalesef 

Türk Hukuk sisteminin yerleşmiş eser sözleşmesi hukukundan oldukça farklıdır. 

Özellikle Türk Hukuku’nda kaide, teslim ile muyane ve ihbarın yapılması iken, gemi 

                                                 
1401 Erman,Arsa Payı,s.130. 
1402 Gerçi bu halde teslimden sonra ortaya çıkan ayıpları zamanında bildirme külfeti devam eder,bkz. 
Tandoğan,C.2,s.170. 
1403 Tunçomağ,C.2,s.1019. 
1404 Uçar,s.36. 
1405 Gümüş.C.2,Yeni,s.68. 
1406 Bkz.Gümüş,C.2,Yeni,s.59(bkz.orada dpnt.301’deki yazarlar). 
1407 Becker,s.615-616. 
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inşa sözleşmelerinde muayene benzeri işlem1408 deniz denemesi yoluyla ve teslim 

öncesi yapılmaktadır. İhbar ise ancak yüklenici tersanenin hazırlayıp göndereceği deniz 

denemesi raporunun tebellüğünden başlar. Ayrıca gemi inşa sözleşmelerindeki deniz 

denemesi Türk Hukuku’ndaki muayeneden farklıdır. Türk Hukuku’nda kaide eserin 

fiziksel elle muayenesi iken, gemi inşa sözleşmelerinde yüklenici hakimiyetinde adeta 

bir uzaktan muayeneye hapsolmuş bir inceleme sözkonusudur. Gemi inşa 

sözleşmelerinde Türk Hukuku’na benzer bir muayene aşağıda değineceğimiz gibi ancak 

teslim sonrası garanti süresi içerisinde yapılabilmektedir.  

 

             Ayrıca standart formlarda teslim öncesi deniz denemesi sonucu ayıplı 

bir gemi için kural olarak iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkı yoktur. O ancak 

gemiyi reddebilmektedir. Gemi inşa sözleşmelerinde deniz denemesi sonucu ayıplı 

çıkan bir gemi karşısında iş sahibinin ancak ‘gemiyi reddedip onarımını ve ve/veya 

varsa eksiklerin tamamlanmasını1409’ talep etme veya belli ayıp hallerinde gemiyi kabul 

edip likit tazminat talep etme hakları sözkonusudur. Ancak sözleşmelerde yazılı bazı 

özel hallerde ayıp sözkonusu olup, ayıbın önemi taraflarca önceden belirlenen son sınır 

marjını da aşıyor ise, TBK benzeri olarak önemli ayıp sayılmakta ve iş sahibine yine 

gemi inşa sözleşmesinde belirlenen şartlarda TBK’ya benzer şekilde sözleşmeden 

dönme hakkı verilmektedir. Diğer yandan TBK md.473/2’ye göre sözleşme teslim 

tarihine kadar ayıbın tamamlanmasının mümkün olmadığı istisnai hallerde veya 

sözleşme teslim tarihine kadar ayıbın onarılamadığı hallerde de sözleşmeden 

                                                 
1408 Açıkel,s.201-202.Yazara göre geminin teslimi öncesi yapılan deniz denemesi bir muayene olup, deniz denemesi 
sonrası iş sahibinin muayene külfeti ortadan kalkmaktadır.Bize göre ise deniz denemesi sonrası iş sahibinin muayene 
külfeti ortadan kalkmaz. Özellikle yüklenicinin süre ile sınırlanmış garanti borcu içersindeyükleniciye bildirilmeyen 
gemi ayıplarından dolayı yüklenici sorumluluk taşımayacağından, garanti süresi içersinde iş sahibinin muayene 
külfeti vardır. 
1409 Bilindiği gibi deniz denemesi sonucu yüklenici tarafından bir rapor olarak iş sahibine sunulmaktadır.Teslim 
öncesi deniz denemesi sonucu yüklenicinin hazırladığı rapora göre gemide ayıp ve eksikler varsa, zaten bunu 
yüklenici kabul etmiştir. O halde yüklenici bunları giderdikten sonra gemiyi teslim etmek üzere sunar. Veya yüklenici 
deniz denemesi raporunu sunar geminin tam ve ayıpsız olduğunu belirtir. Bu sefer iş sahibi ayıp veya eksiklik olduğu 
gerekçesi ile rapora itiraz edebilir. Bu halde yüklenici iş sahibinin gerekçelerini ya kabul eder ya da reddeder. Kabul 
ederse eksiklik varsa tamamlar, ayıp varsa giderilir. Görüldüğü gibi teslim öncesi deniz denemesi sonucu gemi kabul 
veya reddedilirken, aslında iş sahibi ayıbın giderilmesini talep edebileceğinden, iş sahibinin teslim öncesi ücretsiz 
onarım talep etme hakkı da vardır. Diğer yandan gemi ayıplı değil de eksik ise, zaten yüklenicinin sözleşmesel görevi 
tam gemiyi teslim etmek olduğundan, doğal olarak iş sahibinin teslim öncesi gemideki eksikleri yükleniciye 
tamamlatma hakkı da vardır. Örneğin SAJ form md.6.4.b’de ücretsiz onarım ve eksikleri talep etme hakkını 
karşılamak üzere ‘correct such non-conformity’ tabiri kullanılmıştır.AWES md.4.d’de ise ‘rectify such non-
conformity’ tabiri kullanılmıştır. Her iki formda da benzer anlamda uyumsuzluğun giderilmesi, düzeltilmesi tabiri 
kullanıldığından bu hem ücretsiz onarımı ve hem de eksikliğin tamamlattırılmasını kapsamaktadır. 
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dönülebileceği standart formda yazmasa dahi Türk Hukuku gereği kabul edilmelidir. 

Son olarak ifade edelim ki iş sahibi TBK anlamında fiziksel muayene yapmadığı halde, 

deniz denemesi sonucu ayıplı olduğunu gördüğü gemiyi hem standart formlara göre ve 

hem de Türk Hukuku’na göre de teslim almak zorunda olmadığından, bu halde Türk 

Hukuku’na göre de iş sahibinin alacaklı temerrüdü meydana gelmez. 

 

            7.İngiliz Hukuku’nda Satıcının(Yüklenicinin) Ayıptan 

Sorumluluğu Borcu 

       

           a.İngiliz Hukuku Sözleşme Hüküm Çeşitleri ve Yorumlanması 

 

           (1).Esaslı unsur 

 

           Esaslı unsur(Condition) sözleşmenin esaslı ve çok önemli unsurudur1410. 

Bu unsurun ihlali halinde, sözleşmenin diğer tarafına kendi edimini yerine getirmeme 

hakkı1411, malı reddetme hakkı1412 ve sözleşmeyi sona erdirme hakkı verilmektedir1413. 

Bazen sözleşmede yer alan bazı hükümlerin bir tarafça ihlal edilmesi halinde, diğer taraf 

sözleşmeden beklediği yüm yararları kaybeder, işte bu hükümler taraflar sözleşmede 

açıkça aksini belirtmedikçe esaslı unsur olarak (condition) olarak kabul edilirler1414. 

 

                                                 
1410 Hill,s.56,Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.78,Clive M.Schmitthoff/David A. G. Sarre, Charlesworth’s Mercantile 
Law, 14th ed. London 1984,s.29, Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.94. 
1411 Hill,s.56 
1412 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.78,Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.94. 
1413 Mandaraka-Sheppard,s.430, J.W. Carter,Discharge As The Basis For Termination For Breach of Contract,L.Q.R. 
2012,Vol.128,,(s283-302),s.287,Schmitthoff/Sarre,s.29,Orada bkz. Wallis v. Pratt Kararı Yargıç Fletcher Moutan 
‘condition doğrudan sözleşmenin esasına iner, doğası bakımından çok önemlidir, uygulanmaması halinde diğer taraf 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda değildir.’demiştir.Keza Bunge Corpn v. Tradax S.A. 1 
WL.R.711, kararında ‘Condition ihlali halinde sözleşmenin diğer tarafına sözleşmeyi fesh etme hakkı veren 
hükümdür denmiştir,s.717,bkz. ayrıca Sale of Goods Act 1979 md.11.3. 
1414 Hong Kong Fir Shipping Company v Kawasaki  Kisen Kaisha Limited 1961 7 EWCA Civ 7, Yargıç Lord Diplock 
görüşü http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1961/7.html erişilme tarihi 25.07.2013. 
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              (2)Tali unsur 

 

             Tali unsur(Warranty)  önemi condition’a kıyasla daha az ve 

yan(tali)olan, sözleşmenin esaslı unsuru olarak görülmeyen1415 ve malı reddetme hakkı 

vermeyen hükümlerdir1416. Bunların ihlali halinde diğer taraf sözleşmeyi fesh edemese 

de, tazminata hak kazanır1417. 

 

             (3)İsimsiz hükümler(arada kalan) 

 

              İngiliz sözleşme hukukunda sözleşmedeki hükümler esaslı olup, 

sözleşmeyi feshe yol açan ve esaslı olmayıp sadece tazminata yol açanlar haricinde 

bunların ortasında olan ve bunların aksine Sale of Goods Act 1979’da yer almayıp 

içtihat yoluyla gelişen isimsiz hükümlerde (Intermediate-innominate terms) yer 

almaktadır. Kanunda düzenlenmediklerinden isimsiz hükümler olarak adlandırılmaları 

uygundur. Bu çeşit hükümlerin ihlalinde, ihlalin doğası ve sonuçlarına göre etkisi farklı 

olmaktadır1418. Bu tarz hükümlerin ihlali bazen mağdur tarafa sözleşmeyi fesih hakkı 

verirken, bazen de sadece tazminat hakkı verir1419. İsimsiz hükümlerin ilk olarak 

formüle edildiği karar Hong Kong Fir Shipping Company v Kawasaki  Kisen Kaisha 

Limited1420  kararıdır. Bu davada geminin denize elverişiliği klozu incelemeye 

alınmıştır. İlgili charter-party klozu şöyledir: ‘Gemi her yönden kargo hizmetine tam 

uyacaktır’. Bu hükme rağmen geminin makine odası donanımı her yönden yetersiz ve 

eksik olduklarından gemi makine odası elverişsizliği nedeni ile denize elverişsiz kabul 

edilebilir durumdadır1421. Bu hükümde anlatılmak istenen denize elverişli veya 

dayanıklı olma halinin ihlali halinde sonucun neler olabileceği tartışılmıştır. Acaba 

                                                 
1415 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.78,Murray/Holloway/Timson-Hunt,s.94.  
1416 Hill,s.56,Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.94,bkz.Sale of Goods Act 1979 md.11.3. 
1417 Mandaraka-Sheppard,s.431,Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.78. 
1418 Hill,s.57,Mandaraka-Sheppard,s.431. 
1419 Schmitthoff/Sarre,s.30. 
1420 1961 7 EWCA Civ 7. 
1421 1961 7 EWCA Civ 7(bkz.YargıçSellers görüşü). 
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bunun ihlali esaslı unsur gibi sözleşmeyi fesih hakkı verir mi yoksa tali unsur gibi 

sadece tazminat hakkımı verir?. Bunları isabetli olarark tartışan yargıç Lord Diplock 

öncelikle condition ve warranty’nin ne olduğunu açıklamış ve sonra somut olaydaki 

kloz bunlardan birine dahil midir sorusunu şöyle cevaplamıştır; ‘Denize elverişsizlik, 

makinadan, gövdeden, depolardan,ekipmanlardan veya mürettebatın kendinden ileri 

gelebilir. Denize elverişsizlik çok önemsiz ayıplardan ileri gelip hemen ve kolayca 

düzeltilebilir. Veya öyle büyük olur ki geminin tamamen kaybına da yol açabilir. Bu 

nedenle somut olaydaki kloz ne bir condition nede bir warranty olup, bazen condition 

ile aynı etkiyi yaratan veya bazen warranty ile aynı etkiyi yaratan bir tip klozur’.  Bu 

görüş Bunge Corp. V. Tradax S.A. Kararında1422 da Lord Scurman tarafından . ‘ 

Taraflarca açıkça esaslı unsur olarak belirtilmeyen bir hükmün ihlali  önemsiz, küçük 

veya çok büyük şekilde olabiliyor ise o hüküm isimsiz hükümdür’ diyerek aynen kabul 

edilmiştir. İsimsiz hükümler İngiliz Hukuku’nda deniz sözleşmelerinde özellikle 

geminin denize elverişli olması ile ilgili olarak gelişmiş ve satış sözleşmelerine de 

uygulaması geçen, ne esaslı unsur ne de tali unsur sayılan, onun ihlalinin doğası ve 

büyüklüğüne göre etkisi ortaya çıkan1423, eğer ihlal büyükse  mağdur tarafa sözleşmeyi 

feshetme hakkı veren, ihlal küçük ise  sözleşmenin ayakta kaldığı ve mağdur taraf 

zararına karşılık ancak tazminat isteyebildiği hükümlerdir1424. 

 

                 (4)Hükümlerin Yorumlanması 

 

                 İngiliz Hukuku’nda hangi hükmün ne olduğu sözleşmede ne 

dendiğine göre değilde, sözleşmenin amacı, yorumu ve yapısına göre değişir1425. Diğer 

bir ifade ile sözleşmede kullanılan kelimelere göre belirleme yapılamaz1426. Bir 

sözleşmenin hükmünün niteliğini belirlemek için sözleşmenin tamamı  ve ilgili klozun 

                                                 
1422 1 W.L.R. 711,s.717. 
1423 Sealey/Hooley,s.392. 
1424 Murray/Holloway/Timson-Hunt,s.96-97. 
1425 Hill,s.56,Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.78. 
1426 Mandaraka-Sheppard,s.431. 
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bulunduğu kısım birlikte yorumlanmalıdır1427.  Mağdur taraf dilerse esaslı unsuru, tali 

unsur olarak kabul edip sözleşmeyi feshetmeden sadece tazminat isteyebilir(Sale of 

Goods Act 1979 md.11.2).Benzer şekilde ayrıca aşağıda ifade edeceğimiz gibi, Türk 

Hukuku’nda da tam önemli bir ayıp halinde dilerse iş sahibi sözleşmeden dönmek 

yerine diğer seçimlik haklarını kullanabilmektedir. İngiliz Hukuku’nda genel prensip 

satış sözleşmesindeki bir hükmü kolayca esaslı hüküm olarak kabul etmemek ve alıcıya 

haksız olarak malı reddetme hakkı vermemek yönündedir1428. Bu Hansa Nord1429  

kararında Roskill J  tarafından şöyle ifade edilmiştir: ‘ Mahkemeler yasa bunu 

emretmedikçe malı reddetme hakkı veren klozu esaslı unsur olarak yorumlamaya hazır 

olmamalıdır. Sözleşmeler icra edilmek amacıyla yapılır ve pazardaki dalgalanmalarına 

göre karar verilmemelidir. Mahkemeler sözleşmenin ayakta kalmasına çalışmalı ve 

sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesine cesaret vermemelidir.’.  

 

               Yukarıda sayılan hükümlerin belirlenmesi İngiliz Hukukunda ayıba 

karşı satıcının tekeffülünün sonuçlarının da belirlenmesinde önemlidir. Türk Borçlar 

Kanunu md.475’i karşılayan bu belirleme sonucunda hangi hallerde iş sahibinin İngiliz 

Hukukuna göre  gemiyi reddebileceği ve hangi hallerde kabul etmek zorunda olduğunu 

ve sadece tazminat veya onarım talep edebileceğini de belirler. Örneğin Sales of Goods 

Act sözleşmenin esaslı unsuru olarak bazı yedek hukuk kuralları sevk etmiştir. 

 

               (5). İngiliz Hukuku’nda Kanunda Yer Alan Yedek Hukuk Kuralları  

 

              Sale of Goods Act 1979’a göre gemiler bu kanun kapsamında 

goods(eşya-mal) kabul edildikleri için gemi satış sözleşmelerine kanun gereği birçok 

condition-esaslı unsur ve warranty-tali unsur girmektedir1430. Daha önceki 

                                                 
1427 Curtis,s.99. 
1428 Curtis,s.99. 
1429 Cehave N.V. v. Bremer Handelsgesellschaft m.b.H. The Hansa Nord 1976 1. Q.B.44,s.70-71. 
1430 Hill,s.57. 
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incelemelerimizde gemi inşa sözleşmelerinin İngiliz Hukuku’na göre Sale of Goods Act 

1979’a gereği gelecekteki malın satışı olarak birer satış sözleşmesi olduğunu 

belirtmiştik. Bu nedenle de Türk-İsviçre Hukuku’nun aksine İngiliz Hukuku’na göre 

inşa edilen geminin ayıbından doğan sorumluluk Sale of Goods Act 1979’a(SGA) göre 

yapılır. SGA tarafından koyulan kurallar ise birer yedek hukuk kuralı olduğundan1431, 

gemilerin alınıp satılmasına, aksi açıkça, zımnen veya örf-adet gereği 

kararlaştırılmadıkça uygulanırlar1432. Gemi inşa sözleşmelerinde ise taraflar genellikle 

sözleşme ile aksini kararlaştırmaktadırlar.1433.  Örneğin SAJ form sadece garanti 

süresinde işçilik ve malzeme kusurlarının giderilmesinin yüklenici tarafından 

üstlenildiği bunun haricinde kalite hakkında garanti verilmediği, kusur ve ayıplar 

dolayısıyla alıcıya finansal bir hak vermeyen bir ayıba karşı tekefül düzeni 

getirmektedir1434.Taraflar eğer aksini kararlaştırmamış ise SGA bazı yedek ve zımnen-

kendiliğinden uygulanan ayıptan sorumluluk ile ilgili hükümler koymaktadır1435. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu zımnen uygulanan yedek hukuk kuralları sözleşme 

hükmü yerine birer condition veya warranty gibi geçerler. Bu zımni yedek hükümler 

SGA md.13 ve 14’de düzenlenmiştir. 

 

            Satıcı malı alıcıya teslimini teklif edince, alıcı malın sözleşmeye uygun 

olup olmadığını inceleme hakkına sahip olmaktadır(SGA md.34). Kendisine inceleme 

hakkı verilmeyen alıcı malı kabul etmek zorunda olmadığı gibi kabul etmiş de 

sayılamaz(SGA m.35.2). Ancak malı inceleme hakkı kendisine verilen alıcı, malı 

inceleme hakkını kullanmaktan kaçınır veya bu hakkından feragat ederse, malı artık 

reddemez ve kabul etmiş addedilir1436. Bu halde ayıp varsa ancak tazminat 

istenebilir1437. 

 

                                                 
1431 Williams,s.14,Murray/Holloway/Timson-Hunt,s.95,Sealey/Hooley,s.392 . 
1432 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.78. 
1433 Bruce/Garrard,s.111,Curtis,s101. 
1434 Curtis,.s.101,SAJ.’da düzenlenen bu sistemin SGA md.13 ve 14’e göre sınırlı olduğu açıktır.. 
1435 Morgan,s.17. 
1436 Murray/Holloway/Timson-Hunt,s.101. 
1437 Hill,s.83. 
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            İngiliz hukukuna göre malın kabul edilebilmesi için teslim edilebilir 

vaziyette olması gerektiği gibi, eğer malda kusur var ise, teslim edilebilir olması için bu 

kusur condition-esaslı unsur ihlali sayılmamalı veya sözleşmenin esasına inen veya 

mağdur tarafı sözleşmeden beklediği tüm menfaati ihlal edecek derecede etkisi olan 

isimsiz hüküm sayılmamalıdır1438. SGA md. 13 ve 14’de ise 3 adet özel condition-esaslı 

unsur belirlenmiştir. Bunlar md.13’e göre tarife göre satılan bir mal ise o mal 

sözleşmesel tarifine uymalıdır. Md.14.2’ye göre mal tatmin edici bir kalitede olmalıdır. 

Md.14.3’e göre malın satın alınmasının belirli bir amaçla olduğu satıcıya bildirilmiş ise, 

mal o amaca uymalıdır. Bunlar birer condition-esaslı unsur olduğu için ihlali halinde 

mağdur tarafa malı reddetme hakkı verse de, malın yukarıda sayılanlara uyumsuzluğu 

çok küçük olup reddi haksızlığa yola açacak ise mağdur taraf malı reddemez(SGA 

md.15.A/1.b)1439. Şimdi bu özel esaslı unsur hallerini açıklayalım. 

  

            Gemi inşa sözleşmeleri  geminin tarife göre inşa edildiği ve satıldığı 

sözleşmelerdir1440. SGA md.13.1’e göre ‘Tarifnamaye göre satış sözleşmesinin olduğu 

yerlerde, malın tarifine uyumunun arandığına dair zımni bir kural vardır’. Haliyle inşa 

edilen gemi onun tarif edildiği sözleşme ve spesifikasyonlara uymalıdır. Bu uyum ne 

kadar sıkılıkta olmalıdır? Örneğin %100 uyum aranmalı mıdır? Yoksa biraz gevşeme 

sözkonusu olabilir mi? İngiliz Hukuku’nda durum %100 uyum aranmasından, daha 

rahat bir uyum arayışına doğru ilerlemektedir. Bu konuda aşağıda vereceğimiz iki ayrı 

karar bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 

 

            ‘Re Moore&Co Ltd. and Landauer&Co’s Arbitration1441 kararında: 

 

                                                 
1438 Curtis,s.100. 
1439 Curtis,s.101. 
1440 Mandaraka-Sheppard,s.431. 
1441 (1921) 2 KB 519,Court of Appeal(Sealey/Hooley,s.399) 
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            Tarafların konserve meyve satışı anlaşmasında her bir gönderinin 30 

konserve kutusu şeklinde belirlenmiş olmasına rağmen, gelen gönderilerde yarısı 30’luk 

diğer yarısı ise 24’lük şekildedir. Başkaca malda ayıp bulunmamaktadır. Mahkeme 

alıcının malı reddetmeye hakkı olduğunu çünkü malın sözleşmesel tarifine uymadığını 

belirtmiştir’. 

 

 

            ‘Arcos Ltd. v. EA Ronaasen&Son1442 kararında: 

 

           Sözleşmeye göre satıcı alıcıya karşı çimento varilleri yapımında 

kullanılmak üzere rus kerestesinden çubuk parçaları teminini üstlenmektedir. Varillerin 

inşasında kullanılacak tahta çubuklar yarım inç kalınlığında olacaktır. Alıcı bir çok tahta 

çubuğun yarım inçten fazla olduğunu, büyük kısmı 9/19 inçten kalın olmasa da, iddia 

ederek malı reddetmiştir. Tahkime giden uyuşmazlık da hakem tahta çubukların 

çimento varilleri yapılmasına uyduğunu ve satılabilir olduğuna hükmederek davayı 

reddetse de House of Lords kararı kaldırarak, malın sözleşmesel tarife uymadığından 

reddinin haklı olduğuna hükmetmiştir. Bu davada Lord Buckmaster ‘ Bir malın 

satılabilir olması demek malın tarifine uyduğu anlamına gelmez. (s.474)’ derken, Lord 

Atkin’e göre ‘malın tarifine uyup uymadığını mahkeme belirler. Sözleşmede bir ton 

deniyorsa o bir tondur, yaklaşık bir ton değil. Bunun yanında elbette mikroskobik 

farklılıkları hukukçular ve iş adamları gözardı edebilirler’ (s.479) demiştir’. 

 

           Her iki kararda yazarlarca eleştirilmekte ve özellikle alıcıların pazarın 

düştüğü sırada karları azaldığı için malları reddettiği belirtilmektedir1443. Yine de bu 

kararlardaki tarife sıkı uyum aranmasının, ticari satışlarda malların tekrar satılmak üzere 

alındığı ve  birden fazla zincirleme işlem olduğu hallerde ve  daha sonraki zincirlerde 

                                                 
1442 1933 AC 470,House of Lords. 
1443 Sealey/Hooley,s.400. 
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alıcılar tarafından malın tarifine tam uygunluğunun aranabileceği ihtimalinden dolayı 

olduğu ifade edilmektedir1444. Bu kararlardan sonra ise aşağıdaki karar doğrultusunda 

malların sözleşmeye tarifsel uygunluğu anlayışındaki sertlik yumuşamıştır. 

 

           Ashington Piggeries Ltd v.Chris Hill Ltd..1445  kararında her nekadar 

uyuşmazlık SGA md.14.3’e göre özel olarak malın alınmasındaki amaca uygunluktan 

kaynaklansa da Lord Diplock sözleşmesel tarife uygunluk ile ilgili olarak ‘Tarafların 

malın tarifini dar veya geniş yapabileceklerini, ama işin sonunda malı reddetmenin 

haklılığı, özellikle sözleşmede belirtilen ilgili kısımdaki tarife nazaran anlaşılandan 

farklı bir çeşide dönüşmesi halinde olacağını belirtmiştir(s.503-504).’ O halde katı bir 

tarifnameye uygunlukdan ziyade, farklılık o malı başka çeşide dönüştürmüşmüdür? diye 

bakılmalıdır. 

 

          ‘ Reardon Smith Line Ltd. v.Yngvar Hansen-Tangen1446 kararında: 

 

          Bu davada gemi inşa sözleşmesinde 80bin tonluk bir tanker gemi Osaka 

şirketince gövde numarası 354 adıyla inşa edileceği belirtilse de, Osaka’nın tersanesi bu 

tankeri inşa etmede yeterli büyüklüğü olmadığı için, iştiraki olan Oshima tersanesinde 

004 gövde numaralı olarak inşa edilmiştir. Bu gemi henüz inşa edilmeden önce 

Shelltime 3 charter sözleşmesi ile Sanko şirketince Hansen-Tangen’e veriliyor. Sonra 

ise  Hansen-Tangen tarafından yine Shelltime 3 charter sözleşmesi ile alt charter’a 

veriliyor. Her iki sözleşme sırasında da henüz gemi ortada yok ve inşa edilmemiştir. 

Geminin tanımı için Osaka Gemi İnşa şirketince gövde numarası 354 olarak ve motor 

tanker gemisi adıyla anılmaktadır. Geminin ilk verilen Osaka 354 gövde numarası 

Osaka’nın defterlerinde dahi aynen kalmış ve  bu arada Hansen-Tangen gemiyi alt 

charter sözleşmesi ile Reardon Smith Line şirketine vermiştir. 1974 petrol krizi ile 

                                                 
1444 Beale/Bishop,s.429 
1445 (1972) A.C. 441. 
1446 1976 1 W.L.R. 989. 
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pazarın çökmesinin etkisi ile  Reardon Smith Line, Hansen Tangen ile yapılan charter 

sözleşmesindeki geminin Osaka 354 gövde numaralı gemi olmasına rağmen kendilerine 

teslim edilen geminin Oshima 004 gövde numaralı gemi olduğunu ve bunun 

sözleşmesel tarife uyumsuz olduğunu ve bu nedenle gemiyi reddettiklerini ifade 

etmişlerdir. 

 

           Dava sırasında Reardon, charter sözleşmesinde geçen geminin Osaka 

Gemi İnşa Şirketince 354 numaralı gövde adıyla inşa edileceğinin charter 

sözleşmelerinde yer almasının, gelecekte inşa edilecek malların satışında olduğu gibi 

tariften herhangi bir sapma olduğundan kendilerinin  gemiyi reddetme hakkı olduğu 

iddiasında bulunmuştur. Lord Wilberforce ‘Gelecek malların satışında tarif ile ilgili o 

kısmın malın kimliğinin önemli bir bölümünü oluşturup oluşturmadığına bakılmalıdır. 

Önemli bir kısmını oluşturması halinde bulunmaması onu condition-esaslı unsur 

yapar(s.998)’ devamla ‘geminin tarif edilmesi ilk olarak onun tarifnamesinin bir parçası 

olarak olabilir ve diğer anlamda ise o malın yerini yani malı bulabilmek için tarif eder 

anlamda olabilir. Bana göre ikinci anlamda kullanılmıştır(s.999).demiştir. Viscount 

Dilhorne’de ‘ Gövde no 354 geminin tarifnamesinin değil onu tanımlamanın bir 

parçasıdır(s.1000) şeklinde bir görüş belirtmiştir’. 

 

            Bu mahkeme kararı gözönüne alındığında İngiliz Hukuku’nda  

tarifnameye katı uygunluk yerine, tarifnameye göre mevcut maldaki eksikliğin o 

tarifnamenin önemli bir kısmını teşkil etmesi ve makul bir kişiye göre sözleşmede tarif 

edilen mala göre mevcut malın farklı olması gereklidir.1447 Ancak bu koşullar var ise 

tarifnameye uyumsuzluk bir condition-esaslı unsur olarak mağdur tarafa gemiyi 

reddetme hakkı vermektedir. Ayrıca yukarıda ifade ettiğimiz SGA md.15.A./1.b 

gereğince ihlal çok küçük olup, malı reddetmek adaletsiz ise mal reddedilemez, 

tazminat istenebilir. 

                                                 
1447 Mandaraka-Sheppard,s.432,Curtis,s.106. 



 
 

280

           İngiliz hukukunda yedek hukuk kuralı olarak condition-esaslı unsur 

olarak belirlenen diğer bir husus da malın memnuniyet verici(tatmin edici,satisfactory 

quality)kalitede olmasıdır(SGA md14.2). Malların memnuniyet verici kalitede olması 

kuralı 1995 yılında SGA’ya yapılan değişiklik ile uygulamaya gelmiştir. Bu kuraldan 

önce malın satılabilir kalitede olması aranmaktaydı1448. Bu kural sadece ticari satışlarda 

uygulanır ve tüketici satışlarında uygulanmaz(SGA md.14.2)1449. Oysa tarifnameye 

uygunluk tüketici satışlarında da uygulanır. Önceden satılabilir kaliteyi belirleyen aynı 

piyasada bulunan diğer tüccarların görüşleri iken, memnuniyet verici kalitede olma 

şartında belirleyici makul üçüncü kişidir(reasonable person)(SGA md.14.2A)1450. SGA 

md.14.2.B’ye göre bir malın memnuniyet verici kalitede olması için o tarz bir malda 

bulunması gereken mutat tüm amaçlara uymalı, görünümleri tam, küçük kusurlardan 

başkası olmayan,dayanaklı ve güvenli olmalıdır. Bunların yanında SGA md.14.2.C’ye 

göre eğer uyumsuzluk önceden alıcının dikkatine sunulmuş, alıcı sözleşmeden önce 

malı muayene etmiş ve böyle bir muayenede ortaya çıkması gereken uyumsuzluk 

halinde ve numune üzerine satışlarda böyle bir numunenin incelenmesinde ortaya 

çıkması gereken uyumsuzluk hallerinin varlığında memnuniyet verici kalitede olma 

şartı aranmaz. 

 

             İngiliz Hukuku’nda aranan diğer bir condition-esaslı unsur da malın 

bildirilen özel amacına uygunluk şartıdır(SGA md.14.3). Bu şart da ancak ticari 

satışlarda uygulanabilmektedir. Bu kurala göre malın alınmasında özel bir amaç 

güdülüyor ve satıcının bu konudaki yetenek ve yargısına güveniliyor ve her iki durumda  

satıcıya bildirilmiş ise o halde alıcı o malın ondan beklediği özel amaca uymasını 

beklemekte haklıdır. Bu kuralın standart kural ve sözleşmelere göre inşa edilen ve 

standart hale gelmiş gemi inşasında pek uygulanamayacağı görülmektedir1451.  Geminin 

motor gücünün sözleşmede yazan kadar olup olmadığı ile ilgili uyuşmazlıkta1452, 

belirtilen güce ulaşılmaması halinin md.14.3’gereği özel amaca uygun olma şartı olarak 

                                                 
1448 Curtis,s.107,Sealey/Hooley,s.406 
1449 Sealey/Hooley,s.406. 
1450 Sealey/Hooley,s.406-407. 
1451 Curtis,s109. 
1452 Britain Steamship Co Ltd. v. Lithgows Ltd. 1975 S.L.T 20,bkz.s.23. 
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iddiası mahkemece, bu ifadenin maldan beklenen amacın değil, genel olarak malın 

kalitesi kavramı içinde olacağı belirtilmiştir. Bunun yanında örneğin maldan beklenen 

özel amacın satıcıya bildirildiği hallerde bu koşul pekala uygulanır1453. Hatta malın 

genel dizaynının iş sahibi alıcının üzerine aldığı bir olayda, satıcının yetenek ve 

yargısına dayanıldığı hallerde de bu şart uygulanmaktadır1454. 

 

          I.ONARIM BORCU  

 

           1.Teslim Sonrası Ortaya Çıkan Ayıpların Onarımının Garanti 

Edilmesi 

 

           TBK md. 475 gereği yüklenicinin ayıba karşı sorumluluğu gereği, iş 

sahibinin seçimlik haklarından birisi de ücretsiz onarım hakkıdır. Borçlar Kanunu 

tarafından ayıp karşısında iş sahibinin hakkı olan 3 seçimlik haktan biri olan ücretsiz 

onarım hakkı geleneksel gemi inşa hukukunda kural olarak teslim sonrası iş sahibinin 

yüklenicinin ayıba gereği sorumluluğu karşısında sahip olduğu tek haktır. İnşa edilen 

geminin teslim ve kabulünden sonra belli bir süre için yüklenici gemi inşa 

sözleşmelerinde iş sahibine karşı garanti(warranty) klozuna uygun ayıpları onaracağı 

garantisi vermektedir.Böylece gemi inşa sözleşmelerinde yer alan garanti klozunun iş 

sahibine verdiği hak, ayıbın ücretsiz onarımını istemek hakkıdır. 

 

                                                 
1453 Bristol Tramways etc. Carriage Co. Ltd. v. Fiat Motors Ltd. 1910 2 K.B. 831: Bu davada Bristol Tramvayları 
şirketi, Fiat şirketinden şehirde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet omnibüs sipariş etmiş ve satıcıya bu 
araçların Bristol gibi ağır trafiği ve tepeleri olan bir yer için kullanılacağı bildirilmiş, ancak gelen araçlar bunlara 
uygun değildir. Farwell L.J Kararında ‘Satıcının alıcıya araçları Bristol’da çalıştırmak üzere temin edeceği ve bu 
araçların bu amaca uygun olması gerektiği konularında anlaşmış olduklarını belirtmiştir(s.840). 
1454 Cammel Laird&Co Ltd. V. Manganese Bronze&Brass Co Ltd. 1934 AC(Sealey/Hooley,s.412-413), Bu davada 
Cammel Laird , United Molasses adlı dava dışı bir şirkete karşı iki gemi inşasını yüklenmektedir. Mangenese Bronze 
şirketi ise Cammel Laird  şirketine gemilerin pervanesini imal etmeyi üstleniyor. Pervane her nekadar Cammel 
Laird’in(iş sahibi) genel ölçümlerine dayansa da, Manganese Bronze şirketi pervane kalınlığı ve bıçakların şekli 
konusunda yetkili ve sorumludur. Davada işte Manganese Bronze’a bırakılan bu kısımdaki ayıptan kaynaklandığı 
için, Cammel Laird şirketinin, Manganese Bronze şirketinin yetenek ve yargısına dayanmasının SGA md.14.3 gereği 
özel amaca uygunluk şartına girdiği kabul edilmiştir. 
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          Ücretsiz onarım geniş anlamı ile ayıbın giderilmesi olup, bu borçta 

eserin sözleşmeye uygun ayıpsız bir hale getirilmesi için ne gerekiyorsa onu, 

yüklenicinin masrafı kendisine ait olmak üzere yapmak yükümlülüğünü ifade 

etmektedir1455. Bu yükümlülük yüklenicinin başlangıçtaki ayıpsız eser meydana 

getirmek yükümlülüğünün somut eserdeki ayıbı gidermeye dönüşmüş şeklidir1456. Bu 

hak doğru(gereği gibi) ifaya yönelik özel bir talep hakkıdır1457.  

 

           Geminin teslim edilmesinden sonra yüklenici, geminin özellikle ayıpları 

ile ilgili sorumluluğunun devamını sınırlamak, iş sahibi ise geminin tesliminden önce 

ortaya koyamadığı ayıpların sonradan öngörülemeyen zararlara yol açmasını önlemek 

ister1458. Sözleşmenin her iki tarafının birbirinin zıttı olan çıkarlarının bir şekilde 

dengelenmesi gerekmektedir. Örneğin Türk Hukuku’nda teslim sonrası çıkarların 

dengelenmesinde, iş sahibinin muayene ve ihbar külfetlerini yerine getirmesi şartıyla, 

TBK md.475 gereği 3 seçimlik hakkı ve onlardan ayrı da kullanılabilen bir tazminat 

hakkı mevcuttur. Seçimlik hakları yukarıda ifade ettiğimiz, bedel indirimi, sözleşmeden 

dönme ve bu ikisine ek olarak ücretsiz onarım hakkıdır. Oysa gemi inşa sözleşmeleri 

Türk Hukuku’ndan farklı bir yol izlemiş ve geminin inşa edilerek teslimi sonrasında, 

tarafların karşılıklı zıt çıkarlarını, iş sahibine sadece ücretsiz onarım hakkı ve 

yükleniciye ise diğer tüm seçimlik ve tazminat yükümlülüklerinden muafiyet vererek1459 

dengelemeye çalışmıştır1460.FIDIC inşaat sözleşmelerinde de gemi inşa sözleşmelerine 

benzer şekilde ana kuralı yüklenicinin ayıp karşısında ücretsiz onarım yükümlülüğünün 

olmasıdır1461.  

 

            Gemi gibi kompleks endüstri mallarında çoğunlukla sadece onarım 

imkanının verildiği gözlenmektedir. Zira yüksek endüstri ürünlerinde çeşitli parçaların 

                                                 
1455 Tandoğan,C.2,s.193,Yavuz/Acar/Özen,s.1008. 
1456 Tandoğan,C.2,s.193-194 
1457 Becker,s.618. 
1458 Curtis,s.155. 
1459 Açıkel,Makale,s.298(Makale). 
1460 Curtis,s.155. 
1461 Schneider/Scherer,s.332. 
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bir araya getirilmesi ve montajının yapılması sözkonusu olup, bu parçaların bir veya 

birkaçında oluşan bozukluk makinanın işlememesine yol açtığında sadece bu parçaların 

tamiri veya yenisi ile değişiminin mümkün olduğu hallerde mevcut sözleşmeyi ortadan 

kaldıran sözleşmeden dönme veya bozuk makinayı muhafazaya mecbur sokan bedel 

indirimi haklarının uygun olmadığı ifade edilmektedir1462.  

 

          Gemi inşa sözleşmelerinde olduğu gibi yüklenicinin sözleşmede 

belirlenen hallerde ayıpların onarımının giderileceği konusunda ayrıca bir garanti 

verdiği hallerde, ücretsiz onarımın ayıbın giderilmesi aşırı masrafı yol açsa da iş 

sahibince istenebileceği kabul edilmektedir1463. Yoksa kural olarak başka türlü 

anlaşılmamışsa1464, ayıbın giderilmesi  aşırı masraf gerektirmemelidir1465. Diğer bir 

ifade ile açıkça bir garantinin verilmediği ve TBK md.475/3’de belirtildiği şekilde aşırı 

masraf gerektirmediği hallerde ve sözleşmede aksi düzenlenmemiş ise ancak TBK 

md.475.3 uygulanabilmektedir1466. İş sahibinin ücretsiz onarım hakkı, kural olarak 

ayıbın giderilmesinin objektif olarak mümkün olmasına1467 ve sözleşmeden dönmeyi 

gerektirecek kadar önemli olmamasına bağlıdır1468. 

 

          Satım sözleşmesindeki satıcının1469 ve eser sözleşmesinde yüklenicinin 

ayıptan sorumluluğu düzenleyen hükümlerin birer emredici hüküm olmadıkları kabul 

edilmektedir1470.Uygulamada özellikle sanayi ürünlerinin satışında genel sözleşme 

şartları ile kanundan doğan diğer seçimlik hakların bertaraf edilerek yerine onarım 

garantisi getirildiği bilinmektedir1471. Diğer seçimlik hakların kaldırılarak, sadece 

                                                 
1462 Teoman Akünal,Satıcının Onarım Garantisi,İÜHM,C.38,S.1-4,s.549. 
1463 Tandoğan,C.2,s.198, Eren,İnşaat,s.85, Uçar,s.201,Schneider/Scherer,s.332. 
1464 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.147. 
1465Tandoğan,C.2,s.197,Yavuz/Acar/Özen,s.1008,Becker,s.618,Gümüş,C.2,s.64,Aral/Ayrancı,s.362,Eren,İnşaat,s.85, 
Uçar,s.199,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.207. 
1466 Schneider/Scherer,s.333. 
1467 Gümüş,C.2,s.64, Aral/Ayrancı,s.362, Uçar,s.198,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.146 
1468 Tandoğan,C.2,s.196,Yavuz/Acar/Özen,s.1008,Uçar,s.191. 
1469 Akünal,s.550,Teoman Akünal,İsviçre Federal Mahkemesi’nin Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu ve Onarım 
Garantisine İlişkin 25 Mayıs 1966 Tarihli Kararı,İÜMHAD,C.7,S.10,1973(BGE 91 II 344),s.246(Karar). 
1470 Tunçomağ,s.1029,Becker,s.615,Uçar,s.167,Schneider/Scherer,s.333. 
1471 Akünal,s.550,Alman Yüksek Mahkemesi’nin 29.10.1956 tarihli BGHZ 22 s.90 sayılı kararı ve İsviçre Federal 
Mahkemesi kararı ile 25 Mayıs 1966 tarihli BGE II 394 sayılı kararları ile genel sözleşme şartları ile alıcının 
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onarım hakkının sağlanması konusunda anlaşma öğretide kısmi vazgeçme sayılır ve 

geçerlidir1472. Diğer yandan kanunda yer alan zamanaşımı tarafların anlaşmaları ile 

uzatılabilir veya kısaltılabilirken, TBK md.115’in zamanaşımının kısaltılması şeklindeki 

sorumluluktan kurtulma şartlarına da uygulanması gerektiği ifade edilmektedir.1473. 

 

            İfade ettiğimiz üzere yüklenicinin gemi inşa sözleşmelerinde ayıplardan 

dolayı garanti ettiği onarım borcu teslimden sonra1474 belirlenen zaman içerisinde ortaya 

çıkan ve süresinde ihbarı yapılan ayıpları kapsayan bir ücretsiz onarım yükümlülüğüdür. 

Bu nedenle teslimden önce var olan ancak bir şekilde ihbarı yükleniciye yapılmayan ve 

onarılmayan ayıplar bu garanti edilen onarım kapsamı dışındadır1475. Nitekim bunlar 

eğer açık ayıplar ise ve deniz denemesi sonucu da görülmüş iseler, gemi reddedilmeli ve 

ayıpların giderilmesi istenmeliydi.Yukarıda deniz denemesi konusunda geminin kabulü 

halinde standart formlara göre  bu kabulün kesin ve bağlayıcı olduğunun yazdığını 

belirtmiştik. Ancak yine aynı konuda bir İngiliz kararı olan China Shipbuilding 

kararında1476 teslim sırasında yükleniciye bildirilmiş olan ancak onarılmamış olan yani 

yüklenici tarafından bilinen bir ayıp var ise, garanti süresinde iş sahibince ileri 

sürülebileceği kabul edilmişti. Bu olayda esasen teslimden önce yüklenici tarafından 

bilinen ayıp o zaman onarılmamış olsa da garanti süresi geçtikten sonrada onarımı 

                                                                                                                                               
kanundan doğan diğer seçimlik haklarının bertaraf edilerek yerine onarım garantisinin verilmesi geçerli 
sayılmıştır,bkz.551 ve 552. 
1472 Tunçomağ,s.1029,Becker,s.616,Aynı yönde sadece onarım hakkı verilmesi konusunda,bkz.BİGŞ md.23. 
1473 Tandoğan,s.227. 
1474 Açıkel,Makale,s.309. 
1475 Curtis,s.156. 
1476 China Shipbuilding Corp v. Nippon Yusen Kabukishi Kaisha et Anor Queen’ Bench Division(Commercial Court) 
11 January 2000, 2000 C.L. 566: ‘Sözleşme md. 9.1 gereği 12 aylık garanti süresi ile ayıpların onarım ve değişimi 
imkanı verilmiş.Md.9.3.a 9.1 de yazan ayıplar dışında ve verilen sürede ihbar edilmeyen ayıpların garanti kapsamı 
dışında olduğunu belirtiyor.Garanti periyodu geçtikten sonra iki gemide kaynak ayıbı keşfediliyor.3 gemide ise 
garanti süresinde kaynak ayıbı keşfediliyor ve onarılıyor. İş sahibi diğer iki gemideki kaynak ayıbının onarım 
masraflarını talep ediyor(s.566)’ Sözleşmenin 1.1 maddesine göre geminin inşası iş bu sözleşme ve spesifikasyonlara  
ve md.1.2’ye göre klas kuruluşu NKK kurallarına uygun inşa edilecektir(s.569). İş sahibi gemileri teslim protokolü 
ile kabul ediyor. Her iki gemide 12 aylık garanti geçtikten sonra ayıplar tespit ediliyor. Sözleşmenin 9.3 maddesinde 
ise iş bu klozda(md.9) yazan ayıplardan garanti süresi geçince ve 9.1 de yazan ayıplar haricinde hiçbir sorumlulukları 
olmadığı, dolaylı sonuçsal kayıp ve zararlar, kar kaybı, gelir kayb vs. mesul olmadıkları yazıyor(s.570). Hakemlerin 
9. Madde de yazan sorumsuzluk klozunun ancak genel hukuktan doğan(implied terms)sorumlulukları ortadan 
kaldırdığını ve 9. Madde de yazanlar için geçerli olduğunu, oysa sözleşmenin 1. Maddesinde yazan geminin inşasının 
sözleşme ve spesifikasyonlara ve klas kuruluşı NKK kurallarına uygun inşa edileceğini açıkça belirtilen durumları 
ortadan kaldırmadığı görüşünü mahkeme reddetmiştir,yani sorumsuzluk klozunun md.1’i de kapsadığına karar 
vermiştir.(s.573).İş sahibi klas kuruluşu NKK’nın yükleniciden kaynaklarla ilgili radyografik inceleme istediğini, bu 
incelemede ayıpların ortaya çıktığını ve yüklenicinin bu ayıpları ne NKK’ya ne de kendilerine bildirmediğini 
belirtmiştir.(578).Mahkeme kararını buna dayandırarak; ayıbın çok ciddi olduğunu ve yüklenici tarafından bilindiğini 
ve (garanti süresinden sonra da)ileri sürülebileceğini kabul etmiştir.(s.579). 
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istenebilir olduğu belirtilmekteydi. Bu kararda yüklenici ciddi bir ayıbı bildiği halde ne 

klas kuruluşuna ve ne de iş sahibine bildirmediği dava da kanıtlandığından yüklenici 

garanti süresi geçtikten sonra dahi kasden gizlediği ayıptan sorumlu tutulmuştu.  

 

             Örnek verilen İngiliz kararı TBK md.477/1 gereği yüklenici tarafından 

kasden gizlenen ayıplarda sorumluluğunun devam edeceği prensibi ile de uyumludur.  

Türk/İsviçre Hukuku gereği geminin onaylanmış, kabul edilmiş olması gizli ayıpları 

kapsamamaktadır1477. Aşağıda ayrıntılı göreceğiz ki standart formlar gereğince de gizli 

ayıplar garanti süresinde ortaya çıkar ise ve bu ayıplar garanti klozunda yazan 

ayıplardan ise1478 geminin kabul edilmiş olmasına rağmen, ücretsiz onarımı iş sahibince 

istenebilmektedir. 

 

           Bir geminin ayıplı olup olmadığı ancak ulaşması gereken standartlara 

göre belirlenir ki, bu standartlarda esasen ilk olarak sözleşmenin kendisinden ikinci 

olarak da tabi olduğu genel hukuktan çıkarılır1479. Gemi inşa sözleşmelerinde genelde 

teslimden itibaren belli bir süre gemiye ve geminin belli özelliklerine yüklenici garanti 

vermekte ve ayıp halinde bunların ücretsiz onarımını gerçekleştirmektedir. Verilen süre 

garantinin kapsamı, nasıl ihbar edileceği, onarımın nasıl ve nerede yapılacağı standart 

formlara göre değişiklik göstermektedir. Keza genel hukuktaki ücretsiz onarım kapsamı 

ve süresi ile farklılar da bulunmaktadır. Bu nedenlerle standart formlar ve genel hukuku 

karşılaştırmalı incelemekte fayda bulunmaktadır. 

 

             SAJ md. 9.1’e göre yüklenici, geminin tesliminden belli bir sürede(12 

ay) bir keşfedilen ve belirlenen sürede ayıp ihbarı yapılan ayıplı malzeme ve/veya ayıplı 

işçilikten doğan ayıpların kendi tarafından ücretsiz onarımını1480 garanti etmektedir. 

                                                 
1477 Becker,s.622. 
1478 Açıkel,Makale,s.306. 
1479 Clarke,s.91. 
1480 Ayıptan  doğan sorumluluğun onarım garantisi ile sınırlanması halinde, bunun iş sahibinin çıkarlarını tam olarak 
sağlaması gerekir. Bu ise ancak ücretsiz onarım ile mümkün olup, onarım garantisinin amacını tehlikeye düşürecek 
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AWES md.12.a da, SAJ ile benzer olup, ek olarak teslim sırasında keşfedilemeyen 

ancak garanti süresinde ortaya çıkan ayıpların garanti kapsamına dahil olduğunu 

belirtmiştir.  

 

             Norveç form md.10.2 önceki her iki forma göre daha kapsamlı ve açık 

bir hüküm getirmiştir.Şöyleki; ‘Yüklenici, gemi ve parçaları ile ilgili gizli ayıp ve 

eksiklikler dahil, yüklenicinin, yardımcılarının ve alt yüklenicilerinin kusurlu dizayn, 

hatalı malzeme ve/veya kötü işçilikten kaynaklı ayıplarını iş sahibine masraf vermeden 

ücretsiz tamir ve düzeltilmesini üstlenmektedir’  Burada dikkat çeken bir nokta gemi 

inşa sözleşmesinden doğan ayıp ile ilgili bir tartışma olan dizayn sorumluluğunun kimin 

üzerinde olduğu problemini,Norveç formun yüklenici üzerine bırakarak çözmesidir. Bu 

konuya aşağıda değineceğiz. Norveç form’da ayrıca aynı madde de yüklenicinin 

geminin normal eskimesinden veya iş sahibinin, yardımcılarının ve vekillerinin gemiyi 

hatalı kullanmalarından veya geminin ihmalkar ve uygunsuz kullanım veya 

yönetiminden kaynaklanan ayıplardan yüklenicinin sorumlu olmadığı belirtilmiştir. 

Keza AWES md.12’ye göre malzemenin çok yüklenilmesiden, korozyondan, kazadan, 

yangından, uygunsuz yükleme ve istiflemeden, geminin korunması ve kullanılmasında 

kötü yönetim veya ihmalden kaynaklanan ayıplardan yüklenici sorumlu olmamaktadır. 

Bunlara ek olarak aşağıda göreceğimiz gibi tüm standart formlar ayıbın dolaylı 

sonuçlarından dolayı sorumsuzluk klozu koymaktadır.  

 

             MARAD md.18.a gereğince yüklenici ‘malzeme veya işçilikten doğan 

herhangi bir zayıflık, eksiklik, hata, bozulma, kötüleşmeden veya plan ve 

spesifikasyonlara göre olması gereken ekipman,makine veya materyallerden, sorumlu 

olup bunlar yüklenici tarafından ücretsiz düzeltilir. Ayıp iş sahibinin yazılı talimatından, 

normal eskimeden, iş sahibi veya gemi operatörünün uygunsuz ve ihmalkar 

kullanımından kaynaklanıyorsa yüklenici sorumlu değildir’.  

                                                                                                                                               
şekilde masrafların iş sahibi tarafından karşılanacağına ilişkin bir gemi inşa sözleşmesi garanti klozu Türk Hukuku 
karşısında geçerli olamayacaktır,bkz.Akünal,s.553. 
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             NewBuildCon md. 35 gereğince, yüklenici garanti süresinde ihbarı 

yapılan ayıpların tamir ve onarımını karşılar ve bunların direkt sonuçlarından da 

sorumlu olur. NewBuildCon Tanımlar bölümüne göre;’Yüklenici veya alt yüklenici 

tarafından gerçekleştirilen dizayn, inşaat, malzeme ve/veya işçilikten doğan ayıp ve 

eksiklikler’ ayıp tanımının içindedir. Görüldüğü gibi Norveç form benzeri olarak ayıp 

kavramı için dizayn ayıpları da sayılmış ek olarak inşaat ayıpları anlamında geniş bir 

kavram kullanılmıştır.  

 

            CMAC md 19.1’de yüklenicinin garantisi içinde, belirlenen garanti, 

keşfedilen ve ihbarı yapılan, gemiyi, gövdesini, makinasını,tüm parçalarını ve 

ekipmanlarını, alıcı ve onun namına sağlananlar hariç olmak üzere tüm malzeme ve 

ekipmanları, ayıplı malzeme ve kötü işçilikten doğan ayıplara karşı kapsar. Diğer tüm 

formlardan farklı olarak CMAC md.3 ile dizayndan doğan sorumluluk ayrı bir madde 

ile düzenlenmiş olup, buna aşağıda değineceğiz. Görüldüğü gibi nerdeyse tüm 

formlarda ayıbın konusu sınırlanmıştır. Ayıp kötü işçilik veya malzemenin ayıplı 

olmasından kaynaklanır. Bunlara Norveç,NewBuildCon ve CMAC formlarda açıkça 

dizayn ayıpları da eklenir. Oysa Türk Hukuku gereği onarım borcunun yerine 

getirilmesi için sadece bozuk ve kötü yapılmış bir geminin olması gerekmez, örneğin 

yolcu gemisinin restaurant bölümünde veya ortak kullanım yerlerinde istenen 

malzemeden farklı bir malzeme kullanılmış ise ortada bozukluk olmayabilir ancak 

sözleşmeye uygunsuzluk vardır ve bunların değiştirilerek sözleşmeye uygun hale 

getirilmesi de ayıbın giderilmesi kavramı içindedir1481.Bu nedenle de Türk Hukuku’nda 

dizayn ayıbı da aşağıda değineceğimiz gibi ayıp kavramına dahildir. 

      

                                                 
1481 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.208 ‘Davalı tarafından teslim alınan mermerler üzerleri başka bir malzeme ile kaplanarak 
yapıda kullanılmıştır. Bunların yapıdan sökülerek davacı yükleniciye iadesi ağır masrafı gerektireceğinden davalının 
eser bedelini ödemesi gerekmez ise de bunların hurda değerinin bulunarak davacıya verilmesi gerekir’;bkz.Y.15. HD. 
16.01.2012 T.,E:2011/14460,K:2012/257(Kazancı İçtihat). 
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            Bir ayıbın keşfinden sonra, hemen düzeltilmez ise ağırlaşması 

sözkonusu olabildiği için sözleşmelerde ayıbı ihbar süreleri belirlenmiştir1482.Standart 

formlarda belirlenen garanti süresi ve ayıbın ihbar süresi de formlara göre farklılık 

gösterebilmektedir..SAJ garanti süresini teslimden itibaren 12 ay olarak 

belirlemiştir(md.9.1). Ayıp ihbarının SAJ md.9.2’ye göre yazı veya telgraf ile(yazılı 

teyit alınmalı)1483 ve ayıbın keşfinden hemen sonra derhal yükleniciye bildirilmesi1484 

gerekir.12 aylık süre içinde keşfi yapılan bir ayıbın ihbarı ise en geç 12 aylık sürenin 

sona ermesinden 30 gün içinde yapılması gerekmektedir. AWES form garanti süresini 

taraflara bırakmıştır. İhbar ise md.12 gereği keşfinden itibaren 30 gün içinde yazılı 

olarak yapılmalıdır. Norveç Form md.10.2’ye göre garanti süresi 12 ay olup, taraflarca 

değiştirilebilmektedir. Ayıp ihbarı ise, keşfinden mümkün olan en kısa sürede, garanti 

süresinin sona erdiği günden 8. güne kadar yapılmış olmalıdır. MARAD md.18.a gereği 

teslimden itibaren 6 aylık garanti süresi vardır ve md.18.b gereğinde garanti süresi 

bitiminden 30 gün içinde veya denizde ise geminin deniz yolculuğunun bitmesinden 30 

gün içinde ayıp ihbarı yapılmalıdır demektedir. 

 

             NewBuildCon md.35.a.i. garantinin süresinin uzunluğunu taraflara 

bırakmıştır ve belirlenen garanti süresi teslimden itibaren süre başlar. Md.35.a.ii gereği 

ihbar ayıbın tespitinden mümkün olan en kısa sürede, en geç garanti süresi bitiminden 

30 gün içinde yapılmış olmalıdır.CMAC md. 19.1. gereği garanti süresi teslimden 

itibaren 12 ay ve ihbar ise md.19.2 gereği mümkün olan en kısa sürede ve en geç garanti 

süresi sonundan 30 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır.Gemi inşa sözleşmelerinde 

geminin, gemi tamir havuzlarına alınıp incelenmesi konusunda sıklıkla klozlar 

konulmakta ve burada geçen süreden sonra garanti süresinin başlayacağı konusunda 

anlaşılmaktadır1485. Gemi tamir havuzuna alınan bir gemide ayıp belirlenir ise gemi 

tamir havuzundan ayrılana kadar ihbarı yapılabilir(Norveç form md.10.2).Standart 

formlarda ihbar süresi belirlenmiş olduğundan genel olarak da gemi inşa 

                                                 
1482 Curtis,s.160. 
1483 TBK md. 474/1 gereği ihbar zorunlu olup, Türk Hukuku gereğince standart formlardan faklı olarak herhangi bir 
şekil öngörülmemiştir. 
1484 TBK md. 474/1 gereği ihbar uygun bir süre içinde yapılır. 
1485 Curtis,s.157,MARAD md.18.d,Norveç form md.10.2. 
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sözleşmelerinde bir garanti süresinin kabulü, ihbar süresininde garanti süresinin sonuna 

kadar uzamış olduğu anlamında düşünülemeyeceğini kabul etmek gerekir1486. Zaten 

ihbarın mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiği tüm formlarda 

belirtilmektedir1487.  

 

          Garanti süresinden sonra ortaya çıkan ayıplar kural olarak garanti 

kapsamında değildir1488. Ancak bu konuda yakın zamanlı İngiliz Temyiz Mahkemesi 

kararını belirtmekte fayda vardır; 

 

         ‘ BHP Petroleum Ltd. and others v. British Steel Plc and Dalmine 

SPA1489 kararında: 

 

          BHP ve British Steel arasında kuzey Galler bölgesinde nispeten küçük 

gel-gitlerin olduğu deniz bölgesinde gaz boru hattı inşaatı için çelik boru temin 

sözleşmesi imzalanmış, Sözleşme md.17.5’e göre ‘işin tesliminden itibaren 24 aylık 

garanti süresi, kusurlu dizayn, malzeme ve işçilikten kaynaklı ayıplar için verilmiştir ve 

24 ay geçince British Steel’in iş ile ilgili tüm sorumluluğu  sona ermektedir’.Son iş 1994 

Şubat’ının 11’inde tamamlanmış ve Haziran 1996’da borularda sızıntı tespit edilerek 

ayıp belirlenmiştir(s.277). Sözleşmeye göre borular sadece çalışma bölgesine getiriliyor 

ve orada BHP tarafından kaynak yapılarak birleştiriliyor(s.280). Yargıç Lord Evans; iş 

bu davada kullanılan standart formda md.17.5 de ‘iş ile ilgili tüm sorumluluğu sona 

ermektedir’ cümlesinin müzakerelerde eklendiğini standart formda bu halde olmadığını 

belirtiyor ve  ‘Tüm sorumluluğun sona ermesi demek herhangi bir sorumluluğun garanti 

süresi geçtikten sonra yüklenici sağlayıcıda kalmaması anlamında olduğunu’ 

                                                 
1486 Yavuz/Acar/Özen,s.999,Aksi görüşte,Gümüş,C.2,Yeni,s.56(bkz orada Yargıtay kararları). 
1487 Türk Hukuku’nda da durum standart formlardan çok farklı değildir.Zira TBK md.474/1 gereğince kural olarak 
geminin tesliminden itibaren işlerin olağan akışına göre imkan bulur bulmaz iş sahibi gemiyi muayene etmeli ve 
geminin ayıpları varsa uygun süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Aksi halde iş sahibi, yüklenicinin ayıba 
karşı tekeffül sorumluluğu nedeni ile kendisinde kanun gereği doğan haklarını kullanamaz.  
1488 Mandaraka-Sheppard,s.454,Açıkel,Makale,s.311. 
1489 (2000) 2 Llyod’s Rep 277. 
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belirtiyor(s.284)Yargıç Lord May’a göre ise burada belirlenmesi gereken 2 yıllık süre 

geçtikten sonra ortaya çıkan bir gizli ayıp, sözleşmedeki 2yıl geçtikten sonra tüm 

sorumluluk ortadan kalkar anlamının içinde midir?, Yani ileri sürülebilir mi?(s.287) 

 

          Davada kullanılan Standart Form md.17.5 normalde bu tarz 

sözleşmelerde standarttır. Değişmemiş, yani 24 ay geçtikten sonra tüm sorumluluğun 

sona ereceği belirtilmemiş hali ile Yargıç May’e göre şu anlama gelmektedir; ‘Bu tarz 

bir kloz sorumluluğu sınırlamaz veya kaldırmaz.Tipik olarak böyle bir kloz, yüklenici 

veya sağlayıcıya garanti süresinde ortaya çıkan ayıpların genellikle ücretsiz olarak 

onarılması konusunda ek sorumluluk ve borç yükler.Böyle bir kloz her iki taraf lehine 

görünebilir. Bu kloz ile iş sahibi üçüncü bir kişiye gidip para ödeyip onarımı 

yaptırmaktan kurtulurken, yüklenici de iş sahibinin üçüncü bir kişiye gidip kendisinden 

daha pahalıya onarım yapma riskinden kurtulur. Böyle bir kloz yoksa yüklenici ve 

sağlayıcının teslimden sonra bu tarz ek iş yapması(onarım) hakkı yoktur. Bu madde 

British Steel tarafından sonraki siparişde değiştirilmiş olup, onun yararınadır. Bu 

ekleme ile birlikte artık md.17.5 sadece ayıp sorumluluğunu değil, bu sorumluluğun 

sınırlanmasını da göstermektedir. Yargıç May’e göre de bu kloz ile ayıbın belirlenmiş 

olan 24 aylık süre içerisinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir ve tüm sorumluluğun 

garanti süresi geçtikten sonra kalkması kelime anlamıyla aynı olarak tüm sorumluluktan 

yüklenici sağlayıcıyı kurtarmaktadır(s.289)’. 

 

          Burada belirttiğimiz dava, garanti klozunun düzenlenmesi ve garanti 

süresine verilen önem bakımından dikkat çekicidir. İlk olarak sadece belirli süreli bir 

garanti klozu hazırlamak, iş sahibine onarım hakkı vermekten öteye gitmez. İkinci 

olarak yüklenici garanti klozu ile sorumluluğunu sınırlamak istiyor ise bunu açıkça 

kloza eklemelidir. Kanuni çözüm tarzından farklı bir çözümün benimsendiği 

sözleşmeden açıkça belli olmalı ve bu tarz sözleşme şartları dar yorumlanmalıdır1490. 

Sadece belirlenen sürede belirtilen ayıplar karşısında onarım yapılacağı garantisi İngiliz 

                                                 
1490 BGE 91 II 344(Akünal, Karar,s.246). 
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Mahkemesi’nin belirttiğimiz kararına göre, bu süre geçtikten sonra ortaya çıkan gizli 

ayıpların ileri sürülmesini engellemeyebilmektedir1491.  

 

          Kural olarak iyi düzenlenmiş bir kloza dayanan onarım garantisinin bir 

süreye bağlanması, bu süre geçtikten sonra doğacak ayıplardan dolayı yüklenicinin 

onarım yükümlülüğünü kaldırırsa da, sözleşmeden TBK. md.478’de düzenlenen 2 yıllık 

süreden daha kısa süre tespit eden SAJ gibi formlarda, iş sahibinin kanundan doğan 

diğer seçimlik hakları açıkça ortadan kaldırılmadığı taktirde, iş sahibi zamanaşımı 

süresince bu yetkileri kullanabilir1492. Diğer bir ifade ile iş sahibi, iyi bir şekilde 

düzenlenmeyen ve açıkça iş sahibinin genel hukuktan doğan haklarını bertaraf etmeyen 

ve sadece yüklenicinin onarım yetkisini veren garanti klozlarından yüklenicinin tam 

olarak faydalanması mümkün olmayıp, örneğin teslimden 14 ay sonra ortaya çıkan ayıp 

TBK md.478 gereğince zamanaşımı süresinde olduğundan ileri sürülebilir ve hatta 

TBK. md.475 de yer alan diğer hakları şartları gerçekleşmiş ise iş sahibi garanti klozuna 

rağmen kullanabilir. 

 

               İsviçre Fereal Mahkemesini’nin1493 haklı olarak ifade ettiği gibi 

garanti klozu gerekli açıklığı, yani onarım haricinde diğer tüm hakların bertaraf 

edildiğini taşımaz ise, iş sahibinin TBK md.475’den doğan diğer haklardan feragat ettiği 

anlaşılamaz. Bu açıdan İsviçre Federal Mahkemesi ile İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin 

BHP Petroleum kararı ile  benzer  görüşü paylaştığı göze çarpmaktadır. Garanti 

klozunun iyi düzenlendiği hallerde, iş sahibinin teslimden sonra garanti süresi sona 

erdikten sonra ortaya çıkan ayıplardan dolayı yükleniciyi sorumlu tutamayacağı 

düşünüldüğünde ve ayıpların kısa garanti süresinden sonra ortaya çıkabileceği hesap 

edildiğinde, iş sahibinin riski üzerinden atması için ya iyi bir müzakere süreci ile genel 

olarak düzenlenen 12 ay yerine daha uzun bir garanti süresi elde etmeli veya eğer 

                                                 
1491 Aynı görüşte Curtis,s.155. 
1492 Akünal,s.556. 
1493 Bkz.BGE 91 II 344(Akünal, Karar,s.247). 
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müzakere pozisyonu buna yetmez ise, garanti periyodu boyunca ayıp çıkma ihtimalini 

düşündüğü gemi kısımlarını etraflı şekilde muayene etmelidir1494. 

 

              Garanti süresi boyunca yüklenici ile iş sahibinin anlaşması ile gemiye 

bir garanti mühendisinin atanması gelenek olmuştur(SAJ md.9.5,AWES 

md.12.b.,Norveç Form md.10.6, NewBuildCon md.36,CMAC md.20.2) Garanti 

mühendisi yüklenici tarafından yüklenicinin garanti periyodu boyunca gemideki 

temsilcisi olarak atanır. Garanti mühendisi her zaman yüklenicinin çalışanı sayılır.Alıcı 

ve çalışanları, garanti mühendisi ile tam bir işbirliği yapmak zorundadır. Alıcı garanti 

mühendisine kendi gemisinin şef mühendisi ile eşit statüde muamale etmeli ve kalacak 

ve çalışacak yer vermelidir. İş sahibi yükleniciye, garantisi mühendisi ile ilgili 

yüklenicinin maruz kaldığı masrafı ve garanti periyodu sonunda kendi ülkesine dönme 

masraflarını da karşılmalıdır. 

 

             2.Onarım Yeri ve Onarım Masrafları 

 

             Onarım yeri sözleşmede kayıt yoksa imal edilenin özelliklerine ve 

sözleşmede belirlenen kullanma amacına göre tayin edilir1495. Ayıpların ücretsiz 

onarımı nasıl ve nerede yapılacağı standart formlarda cevap bulmuştur. SAJ md. 9.3.a 

gereği ücretsiz onarım hem tamir ve hemde parça değişimini kapsar. AWES gereği de 

ücretsiz onarım hem değişim ve hemde tamiri kapsar(md.12.a). SAJ md. 9.3.b gereği, 

ücretsiz onarımın mutlaka yüklenicinin tersanesinde yapılması zorunluluğu yoktur. 

Şöyle ki, geminin yüklenicinin tersanesine getirilmesi pratik açıdan mümkün 

olamıyorsa, amaca uygunluğu sağlamak şartıyla, hem tamir ve hem parça değişimi 

başka bir tersanede de yapılabilir. Bu halde geminin tamir programını geciktirmiyorsa 

                                                 
1494 Mandaraka-Sheppard,s.455, Yüklenici garanti periyodu boyunca ayıplar dolayısı ile maruz kalabileceği risklere 
karşı kendini sigortalatabilir.İşte bu haller için Mandaraka-Sheppard’ın haklı uyarısı; ‘Yüklenici garanti risklerini 
sigortalamış ise, poliçesinin sadece inşaat risklerini değil açıkça garanti risklerinide karşıladığından emin 
olmalıdır’bkz.,s.455. 
1495 Akünal,s.561. 
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yüklenici değişen parçları kendisi gönderir.İş sahibi de yüklenici tersanenesi dışında bir 

tersanede onarım talep edebilir. Eğer iş sahibi ücretsiz onarım hakkını başka bir 

tersanede kullanmak isterse, bunu derhal yükleniciye yazılı olarak veya telgraf ile 

bildirilmeli ve tamir-değişim gecikmeyecek veya zararı olmayacak ise yüklenici ayıbın 

durum ve büyüklüğünü incelemek adına kendi temsilcisini gemiye gönderme hakkına 

sahiptir.Oysa Türk Hukuku gereği iş sahibinin başka bir yükleniciye onarımı 

yaptırması, onarım borcu bir yapma borcu olduğundan, ancak TBK md.113 gereği 

borçlu yüklenici tarafından onarım yerine getirilmez ise, hakim izni ile 

olabilmektedir1496. Gemiler için ise standart formlardaki çözüm makuldur, zira 

gemilerin ticari faaliyetleri gereği her an dünyanın herhangi bir yanında sefer halinde 

olduğu düşünüldüğünde, bir ayıp halinde dünyanın bir yerinden, hemen yüklenicinin 

tersanesine getirtilmesi makul değildir1497.  

 

             Yüklenici başka tersanede tamir ve değişimi haklı görür ise yani, 

ayıbın varlığını kabul ederse veya bu sorun sözleşme gereği hakem yoluyla 

çözümlenirse(SAJ md.9.3.d), yüklenici derhal diğer tersanede yapılmış olan değişim 

veya tamir masraflarını ödemelidir(SAJ md.9.3.b). Fakat aynı klozda yüklenicinin 

ödeme masrafı, eğer bu tamir ve değişimi kendi tersanesinde yapılmış olsaydı olacak 

makul masraf(reasonable cost) ile sınırlanmıştır. Makul masraf içinde acaba kar da 

dahilmidir? Zira dahil değilse iş sahibi diğer tersanede onarım masrafı kar dahil 

öderken, kendi yüklenicisinden karsız halde masrafı alacaktır1498. Bu halde tamir ve 

değişim nasıl yüklenici tersanesine göre belirlenecektir? Bu durum yüklenici lehine 

gözükse de,bir yandan da yüklenici aleyhinede olabilir. Örneğin bu tamiri yapacak ekibi 

                                                 
1496 Uçar,s.203,Kaplan İnşaat Sözleşmeleri,s.149,Tandoğan,C.2,s..200- veya İcra İflas Kanunu md.30’a 
başvurulabilmektedir,bkz. Tandoğan,C.2,s.201, Aral/Ayrancı, s.362,İsviçre Federal Mahkemesi(BGE 107 II 55,116 II 
314) TBK md.473/2’yi kıyasen uygulayarak bu hususta hakimden izin alınmasına gerek olmadığına karar 
vermiştir,bk.Aral/Ayrancı,s.363,dpn.107(Ayrıca aynı karar için bkz. Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri, 
s.149,dpn.393)Alman Hukuku’na göre de hakim iznine gerek yoktur, iş sahibi borçlu onarımı yerine getirmez ise 
kendisi masrafını karşılayarak ve harcadığı masrafı sonradan yükleniciden geri alma hakkı baki olarak,onarımı 
gerçekleştirebilir(BGB §637),bu konuda bkz. Markesins/ Unbereath/Johnston,s.526. 
1497 Curtis,s.161. 
1498 Curtis,s.161. 
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yok ise kendi tersanesinde bunu yapabilmesi için taşerona başvurması gerekir ki buda 

onun için daha masraflı olabilir1499.  

 

            Diğer yandan bu kloz oldukça subjektiftir. Zira yüklenici kolaylıkla 

gerçeği saklayarak kendi tersanesinde bu işin çok daha ucuza yapıldığını gösterebilir ve 

iş sahibini fazla masrafla baş başa bırakabilir. AWES’de de başka tersanede yapılan 

tamir ve değişim masrafı, yüklenicinin tersanesinde yapılsa idi tahmin edilen masrafı 

geçemez(md.12.a) demektedir.Norveç Form md. 10.3.b’ye göre de esas olan onarımın 

yüklenicinin kendi tersanesinde yapılması olup, başka yerde yapılıyor ise, onarım 

masrafı yüklenicinin normalde kendi tersanesinde yapacağı masrafı aşamaz. MARAD 

bu konuda en uygun çözümü getirmiştir. Md. 18.a’ya göre başka tersanede onarım 

yapılması halinde, masraf o bölgededeki bir ticari tersane veya tamir tersanesinde 

olabilen masrafa kadar olabilir. Bu şekilde bir belirleme objektiflik sağlar ve 

uyuşmazlıkları azaltır.  

 

             Daha uygun bir çözüm ise yüklenicinin kendi bölge veya ülkesindeki o 

iş için ortalama piyasa fiyatı olarak belirlenebilir. Hatta bunun yüklenicinin ülkesindeki 

meslek odasından sorulması veya meslek odası fiyatları şeklinde belirlenmesi uygun 

olabilir. NewBuildCon  yüklenici tersanesinden başka bir tersanede  değişim ve tamir 

yapılması gerekiyorsa, bunlar için gereken masrafı, makul masraf olmalı diyerek ve 

tarafların belirlediği para cinsinden olacak şekilde sınırlamıştır(md.35.d.i.) CMAC’ın 

çözümü de SAJ ve AWES’e göre daha makuldur. Şöyle ki; md.19.3 gereği yüklenici iş 

sahibine tamir ve değişimin karşılığını USD bazında taşıma masrafları dahil, en önemli 

tersanelerin fiyatları esas alınıp en az olanı seçerek öder. Buradaki problem hangi 

tersaneler en önemli sayılır ve neye göre belirlenecektir. Örneğin en önemli tersaneler 

en çok ciro yapanlar mı yoksa en son teknolojide en kompleks gemileri yapabilenler 

midir?  

          
                                                 
1499 Curtis,s.161. 
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            Standart formlarda değişen parçalar için genel garanti süresi haricinde 

garanti süresi verilebilmektedir. AWES’e göre; ‘Değiştirilen parçalar için garanti süresi 

değişimin tamamlanmasından itibaren başlar toplamda, geminin tesliminden itibaren 2 

yılı geçemez’(md.12.a). SAJ’da buna benzer bir hüküm yoktur. Norveç form md.10.2.a 

ve NewBuildCon md.35.e’ye göre ise AWES’e benzer şekilde değiştirilen parçalar için 

ek garanti süresi verilmektedir. Standart formlara göre tamir süresinde işlemeyen 

gemiler dolayısı ile iş sahipleri lehine ek hükümler koyulabilmektedir.Norveç form 

md.10.2.b ve NewBuildCon md.35.f’ye göre garanti tamir ve değişimi boyunca ister 

tamir ve değişim yapılsın ister yapılmasın 30 günden fazla gemi işlemez durumda kalır 

ise, o kadar süre garanti süresine eklenir. MARAD Form md.18.a gereğince ise gemi 

tamir süresi kadar ek garanti süresi alınır. İş sahibinin yüklenici tersanesinden başka bir 

tersanede ücretsiz onarım yaptırması halinde, bu tersaneye veya yüklenicinin 

tersanesinde ücretsiz onarım yapılacak ise yüklenicinin tersanesine gemiyi getirme 

masrafları iş sahibine aittir(SAJ md.9.3.c.,AWES md.12.a,Norveç Form md.10.3.c) 

Gemi tamir havuzuna alınmış ise , tamir havuzu masrafları ile havuza giriş ve garanti 

edilen işin masraflarını yüklenici karşılar(Norvaç Form md.10.3.c). İş sahibi başka bir 

tersanede ücretsiz onarım yaptırmış ise değişen parçaları, yüklenici isterse gönderim 

masrafını yüklenici karşılamak suretiyle ona göndermek zorunda olup, bunlar 

yüklenicinin mülkiyetindedir (Norvaç Form md.10.3.d,NewBuildCon md.35.d.ii)1500. 

 

           İş sahibinin gemi inşa sözleşmesine göre başka bir yükleniciye ücretsiz 

onarım yaptırması imkanı öncelikle sözleşmenin hükümlerine göre belirlenir. Eğer 

sözleşmede geminin başka bir yükleniciye tamir ettirilmesi mümkün görülmüş ancak 

şartları belirlenmemiş ise, iş sahibinin yüklenicinin tersanesine gemiyi götürüp ücretsiz 

onarım yaptırması ile diğer bir tersaneye götürmesinde seçim hakkının sınırlarını 

dürüstlük kuralı belirler ve bu halde en az masraflı olan seçilmelidir1501. Standart 

formlarda yer alan ücretsiz onarım; sadece emek masrafları değil malzeme masrafları da 

dahil olmak üzere, değiştirilen parçaların bedeli, işçilik ücreti, değişitirilecek malzeme 

                                                 
1500 Bunlar üzerinde iş sahibi kural olarak bir hak iddia edemez, bkz.Akünal,s.561. 
1501 Aynı yönde bkz.Akünal,s.561. 
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daha pahalı ise aradaki fark, hazırlık çalışmaları1502(onarılan parçanın montajından önce 

temizlenmesi gerekiyor ise temizlenme masrafı), eşlik eden masraflar1503 olarak daha 

önce o parçanın denenmesi gerekiyorsa denenme masrafları-eski haline yerine getirme 

çalışmaları1504(örneğin petrol tankerinde petrolü pompayalan boruların ayıplı olması 

halinde boruların onarımında sökülen yıkılan gemi parçaları eski haline getirilmesi 

masrafları) ve kural olarak onarım ile alakalı her türlü  masraf yükleniciye aittir1505.  

    

           3.Onarım Garantisi Klozundaki  Sınırlama Kayıtları 

 

          Gemi inşa sözleşmelerinin önemli özelliklerinden biri teslim sonrası 

yüklenicinin ayıptan sorumluluğunu ücretsiz onarım ile sınırlaması ve iş sahibine bedel 

indirimi ve sözleşmeden dönme imkanı vermemesidir. Türk Hukuku bakımından 

ayıptan sorumluluk borcunu düzenleyen TBK md.475 bir yedek hukuk kuralı olduğu 

için aksine sözleşmede düzenleme yapılabilir ve bu nedenle de gemi inşa 

sözleşmelerinde bu şekilde yapılan düzenleme geçerlidir. Bu tarz klozlarda BHP 

Petroleum kararında Yargıç May’in1506 de haklı olarak değindiği gibi garanti klozunun 

çerçevesi iyi çizilmeli, sadece onarım garantisi verilmesi, iş sahibine ek onarım hakkı 

sağlarken, yüklenicinin genel hukuktan doğan diğer sorumluluklarını ortadan kaldırmaz 

 

           Yani garanti klozu ile yüklenicinin belirlediği ayıp hallerinde ücretsiz 

onarımı garanti etmesi demek, TBK md. 475’den doğan diğer seçimlik hakların ve 

tazminat hakkının ortadan kalktığına ilişkin peşin bir yargıya varmamızı da gerektirmez. 

Diğer bir ifade ile bir garanti klozu ile sadece onarım hakkı sağlanması ve diğer genel 

                                                 
1502 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.148, Ancak  tersaneye gemiyi getirme masrafları iş sahibine aittir(SAJ md.9.3.c., 
AWES md.12.a,Norveç Form md.10.3.c) . 
1503 Gümüş,C.2,Yeni,s.65. 
1504 Onarım için yıkılması gereken yerlerin eski hale geri getirme masrafları yükleniciye aittir,bzk.Öz,İnşaat 
Sözleşmesi,s.208. 
1505 Akünal,s.561,Tandoğan,C.2,s.195,Örneğin dümen bozulmuş ve dümenin önce başka bir yerde denemesi 
gerekiyor ise bu başka yere götürülme ve her türlü masraf da yükleniciye ait olur. 
1506 Bkz yukarı BHP Petroleum v. British Steel Kararı. 
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hukuktan doğan tüm yüklenici sorumluluklarını kaldırmayan bir sorumsuzluk kaydının 

koyulmaması iş sahibine isterse diğer seçimlik haklara başvurmasına veya tazminat 

istemesine engel olamaz. Bu nedenle yukarıda BHP Petroleum kararında British 

Steel’in temin ettiği çelik borularla ilgili verdiği sipariş teklifinde mevcut standart 

formdaki garanti klozunu değiştirerek, ek olarak verilen garanti süresi sona erdikten 

sonra yüklenici sağlayıcının herhangi bir sorumluluğu kalmayacağını belirten kaydı 

geçerli sayılarak, garanti süresi sona erdikten sonra ortaya çıkan ayıplar karşısında 

ücretsiz onarım veya tazminat sorumluluğu olmadığına hükmedilmiştir. O halde bu 

karar gereğince garanti klozunda yüklenici başka hangi sorumluluklarını ortadan 

kaldırmış olduğuna dikkat etmeli, yoksa garanti süresi sona erse de genel hukuktan 

doğan zamanaşımı gereği(ve hatta garanti süresi içinde de) iş sahibi diğer seçimlik 

haklarını veya tazminat hakkını da kullanabilir. 

 

           İşte bu nedenlerle standart formlarda yüklenici lehine garanti klozlarına 

sorumsuzluk kayıtları düşülmektedir. SAJ md.9.4.a’ya göre yüklenicinin garanti 

klozunda belirtilen ayıplar haricinde herhangi bir ayıptan doğan sorumluluğu yoktur. Bu 

nedenle gemide ortaya çıkan bir ayıbın garanti kapsamı içine girmesi gerekir, aksi halde 

bu ayıplar bakımından yüklenicinin sorumluluğu doğmaz1507. Bunun yanında yüklenici 

hiçbir şart altında, izleyen(consequential1508) veya özel(special)1509 zararlardan, zaman 

kaybı, kar ve gelir kaybı zararlardan bunlarla sınırlı olmamak üzere veya garanti 

klozunda belirtilen ayıplardan direkt veya dolaylı olarak doğan ve ya bu ayıpların tamir 

veya onarımından kaynaklanan sürestarya ücretinden sorumlu değildir.  

 

                                                 
1507 Akünal,s.556-557. 
1508 Consequential Loss:Zararın kendisinden değilde sonuçlarından doğan zarar; Direct Loss:Olaydan hemen 
kaynaklanan ve sonuçlanan zarar.bkz.Black’sLaw Dictionary,s.1030. Consequential Damages:Direkt zararı aşan 
zarar,bkz.Longman Dictionary of Law,s.374. 
1509 Special Damages:Bir kazadan doğmakla birlikte bu kazanın doğrudan sonucu olmayan zararlardır.Özel zararlar 
genel zararlardan farklı olup genel zararlar doğrudan kazadan doğan zararlardır,bkz.Barron’s Law 
Dictionary,s.135,Special Damages:Doğrudan kanundan doğmayan, ayrıca ileri sürülüp kanıtlanması gereken 
zararlar,bkz. Osborn’s Concise Law Dictionary,s.387. 
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          Bu maddenin(SAJ md.9.4.a) ayıplardan doğan doğrudan(direkt) zararları 

kapsamadığı belirtilmektedir1510. Geç teslim ile ilgili bir klozu yorumlayan bir İngiliz 

mahkemesi ‘geç teslimden doğan izleyen kayıp ve zararı’ muaf tutan SAJ md.9.4.a’ya 

benzer bir klozun geç teslimin ‘doğal ve doğrudan(direkt) sonucu olan zararları’ 

kapsamadığına karar vermiştir1511. Bu açıdan belirtelim ki SAJ md. 9.4.a ile getirilen 

sorumsuzluk kaydı ile TBK md. 475 de ifade edilen ve seçimlik haklardan ayrı olarak 

kullanılabilen tazminat hakkında doğrudan zararları kapsamamaktadır. Diğer bir ifade 

ile SAJ formda yer alan 9.4.a. maddesine benzer bir kloz hakkında Türk Hukuku’nu 

uygulayan yargıç ilk olarak sorumsuzluk kaydını TBK md.113 ve TBK 221 ile 

denetleyecektir. Sınavı geçen kloz içinde consequential veya indirect kelimeleri yer 

alıyor ancak direct kelimesi yer almıyor ise, yüklenici aleyhine TBK md.475 de yer alan 

tazminat istemine başvuran iş sahibi yönünden tazminat istemini kısmen kabul 

edebilecektir.  

 

         Yani o ayıpların dolaylı zararları yönünden tazminat talebi reddedilecek, 

ancak örneğin geminin ambarlarında kullanılan boyanın kalitesiz ve istenen boya 

olmaması nedeniyle belli bir süre sonra rutubet nedeniyle derhal bozularak ambarda 

taşınan mallara bulaşması halinde 12 aylık garanti süresinde ihbarı da yapılmış ise SAJ 

md.9.4.a gereğince yüklenici yeniden ve istenen kalitede boya sürmekle sorumlu olduğu 

gibi, o boyanın kalitesiz ve kötü işçilik ile sürülmesi sonucu ambar içindeki mallara 

varsa yiyeceklere bulaşmış olmasından doğan zarar doğrudan zarar olacağı için 

istenebilecektir. Çünkü bu olaydaki zarar ayıbın doğrudan ve doğal bir sonucudur. 

Ancak geminin tamir nedeniyle boş bekletildiği zamandaki gelir kayıpları veya tamir 

nedeniyle charter taahhütlerinin yerine getirilememesinden doğan zararlar, veya 

örneğin fazladan sürestarya ücreti ödemek zorunda kalınması gibi dolaylı ve izleyen 

                                                 
1510 Curtis,s.166. 
1511 Croudace Construction Ltd. v. Cawoods Concrete Products Ltd. 1978 1 Llyod’s Rep. 55; ‘Davalı satıcı, davacı 
alıcıya yüklenicisi olduğu okul inşaatında beton blokları satıp, inşaat alanına getirmeyi üstlenmektedir (s.55), Davacı 
davalının edimini kısmen gecikme nedeniyle, kısmen başka sebeplerle ihlal ettiğini ileri 
sürmektedir(s.60).Sözleşmenin 4. maddesine göre davalı ‘geç teslimden kaynaklı consequential kayıp ve zararlardan 
sorumlu değildir(s.61). Mahkeme önüne gelen olayda consequential(izleyen) zararların anlamı üzerinde 
durmuştur(s.60). Mahkeme Millar Machinery Co. Ltd. v. David Way and Son 1934 40 Com.Cas.204 s.210 da ifade 
edildiğ gibi;(s.63) ‘Klozda belirtilen haliyle consequential zararlar sözleşmenin ihlali olan durumun 
doğrudan(directly) ve doğal(naturally) sonuçlarını kapsamaz.’ görüşünü kabul etmiştir. 
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zararlardan yüklenici SAJ md.9.4.a gereğince sorumlu olmayacaktır. Çünkü SAJ 

md.9.4.a bir sorumsuzluk anlaşması olup, yüklenicinin ayıbın dolaylı zararlarını istemek 

ve sürestarya ücreti gibi sorumluluklarını ortadan kaldırmaktadır.Şunu da ifade edelim 

ki, bu halde önüne gelen olayı değerlendiren Türk yargıcı doğrudan zararlar için TBK 

md.475’e başvurulması halinde iş sahibinin seçimlik haklarından farklı olarak 

yüklenicinin kusurlu olup olmadığına da bakacak ve ancak yüklenici TBK md.112 

gereğince kusurlu olmadığını ispat ederse sorumluluktan kurtulacaktır1512.  

 

           SAJ  md. 9.4.b gereğince yüklenici başka bir yüklenici tarafından 

değiştirilen parçalar veya yapılan tamirden kaynaklanan veya iş sahibinin yardımcıları 

veya vekillerinin gemiyi uygunsuz veya ihmalkar kullanım veya yönetmesinden 

kaynaklanan, normal eskimeden, veya yüklenicinin kontrolü dışında olaylardan 

kaynaklanan zararlardan yüklenici sorumlu değildir. Md.9.c’ye göre bu klozda belirtilen 

garanti klozu diğer genel hukuktan ve örf ve adet hukukundan doğan yükümlülük 

,garanti, teminat veya şartları ılga etmektedir. Görüldüğü gibi SAJ form geniş bir 

sorumsuzluk kaydı getirmiştir. Bu sorumsuzluk kaydı TBK md 115 gereğince ve md. 

221’e kıyasen yüklenicinin ağır kusuru yoksa veya ağır kusurunda da sorumlu 

olmayacağı şeklinde bir ifade garanti klozunda yer almıyor ise,  SAJ ve benzeri gemi 

inşa formlarında ifade edilen sorumsuzluk kayıtları Türk Hukuku karşısında da 

geçerlidir. 

  

              AWES; SAJ’daki gibi izleyen ve özel zararlar yerine, hem direct ve 

hem indirect zararlar diyerek, bu ayıpların doğrudan veya dolaylı zararlarını birlikte 

kapsam dışı bırakmıştır(md.12.a). Norveç form md.10.1 de bu klozda belirtilen ayıplar 

haricinde ve onu izleyen (kar ve zaman kaybı dahil) zararlardan yüklenicinin sorumlu 

olmadığını belirtilmektedir. Bu açıdan Norveç form’a göre belirtilen ayıpların direkt 

yani doğrudan zararları sorumsuzluk klozuna dahil değildir. NewBuildCon md. 37.b.i 

ve ii’ye göre yüklenici md. 35’de ifade edilen ayıplar haricinde sorumlu olmadığı gibi, 

                                                 
1512 Tandoğan,C.2,s.205,Yavuz/Acar/Özen,s.1009,Becker,s.618,Uçar,s.209. 
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md. 35’de ifade edilen ayıpları izleyen kayıp, zarar ve masraflardan(zaman kaybı,gelir 

kaybı,kar kaybı,doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalınan sürestarya ücreti dahil ve 

bunlarla sınırlı olmadan) sorumlu değildir.  

 

            Belirtelim ki yüklenici iş sahibi tarafından temin edilenlere garanti 

vermemektedir (AWES md.12.a.son cümle). SAJ’a göre de alıcı tarafından veya onun 

adına temini yapılan gemi parçaları garanti kapsamı dışındadır(md.9.1.son cümle). 

Pekiyi yüklenici tarafından temin edilen, kendi imali olmayan ve gemiye yüklenici 

tarafından montajı yapılan ekipman, makine, çeşitli beyaz eşya mobilya, elektronik 

aletler vs. garantilerini iş sahibi nasıl üreticilere karşı ileri sürebilecektir? Buna 

çözümler hem standart formlarda ve hemde genel hukukta çeşitli alternatiflerle 

getirilmektedir. 

            

           Genel kabule göre, imalatçı alt yüklenici ile yüklenici tersane alt 

yüklenicilik sözlemesi ile garantiden doğan hakların temlikini yasaklamadıkça1513 

imalatçı firma tarafından yükleniciye verilmiş olan ücretsiz onarım garantisini, iş 

sahibine yüklenici tarafından  alacağın devri sözleşmesi ile devredebilmektedir1514. İş 

sahibi de eğer gemiyi teslim aldığı gibi satacak veya charter sözleşmesi yapacak ise o 

da bu garantiyi devredebilecektir. Zaten yüklenici tersane kendisi de ayrı bir garanti 

veriyor ise iş sahibi yüklenicinin garantisine de başvurabilecektir1515.  

 

           Alacağın devrine göre daha uygun bir imkan ise yüklenici tersanenin 

geminin parça veya malzemelerini üreten imalatçılarla tam üçüncü kişi lehine imalat 

sözleşmesi yapmalarıdır. Tam üçüncü kişi lehine imalat sözleşmesi halinde iş sahibi 

                                                 
1513 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.247. 
1514 Akünal,s.554. 
1515 Bu halde yüklenici de imalatçının kendisine tanıdığı sınırlar içinde bir garantiyi iş sahibine tanıyabilir, 
bkz.Akünal,s.554, Buradaki tehlike eğer yüklenici gemi inşa sözleşleşmesi ile imalatçının kendisine tanıdığından 
daha geniş bir garantiyi sağlar ise, imal ettirdiği parça için iş sahibine karşı masraf altına girerken, daha dar olarak 
kendisine verilmiş garanti kapsamında olmayan bir durum dolayısıyla kendi imalatçasına başvuramama ve fazla 
masrafa katlanma riski ortaya çıkabilir. 
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doğrudan imalatçıya onarım garantisi gereği başvurabilecek, ancak eksik üçüncü kişi 

lehine sözleşme yapılması halinde ise ancak yüklenici onun adına onarım garantisine 

başvurabilecektir1516. Son olarak iş sahibi doğrudan imalatçıya başvurarak kendisine 

direkt olarak onarım garantisi verilmesini de isteyebilir.  

 

         Bir İngiliz  yasası olan ‘Sözleşmelerde Üçüncü Kişilerin Hakkı Yasası 

1999’ md.1’e göre sözleşmede açıkça veya zımnen belirtilmesi halinde, bir sözleşmenin 

tarafı olmayan üçüncü kişinin, tarafı olmadığı o sözleşmeden doğan haklarını sözleşme 

taraflarına ileri sürebilmektedir. Bu yasadan önce bu imkan ancak alacağın devri 

sözleşmesi ile veya iş sahibinin doğrudan imalatçıya başvurarak garanti alması ile 

yapılabilmekteydi1517. Bu yasa ile TBK md.129  gereği üçüncü kişi lehine sözleşme gibi 

bir durumun İngiliz Hukuku’nda kurulmasına imkan vermektedir. Bu durum, İngiliz 

Hukuku’ndaki sözleşmenin ancak taraflarınca ileri sürülebileceği prensibinin açık bir 

istisnası olup, kanun ile artık yüklenici ve alıcı sözleşmelerinde bu sözleşmedeki garanti 

hükümlerinin ikinci alıcılar veya kiracılar tarafından da ileri sürülebileceğinin yazılması 

artık geçerlidir1518.  

 

         Dolayısıyla, hem Türk Hukuku’nda TBK md.129 ve hemde İngiliz 

Hukuku’nda ‘Sözleşmelerde Üçüncü. Kişilerin Hakkı Yasası 1999’ ile hem alt yüklenici 

olarak imalatçıların imal ettiği parçalardan doğan garantisi iş sahibi lehine onun tarafı 

olmadığı bir sözleşme ile verilebilmekte ve hemde geminin iş sahibince garanti 

süresinde başkasına satılması veya kiraya verilmesinde yüklenici tersane tarafından iş 

sahibine verilen garantinin gemiyi satın alan veya kiralayanca doğrudan yüklenici 

tersaneye ileri sürülmesi imkanı sağlanabilmektedir. Norveç form md. 10.4 ile 

yüklenici, alıcının talebi üzerine alt yüklenicilik sözleşmesinden alıcı lehine doğan 

haklarını ileri sürebilmesi için yüklenici haklarını ona devredecek ve alt yükleniciye 

doğrudan haklarını ileri sürebilmesini sağlamak üzere gerekli çabayı gösterecektir. Bu 

                                                 
1516 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.220,Eren,s.1144 ve 1146,1151,Oğuzman/Öz,s.428-430. 
1517 Curtis,s.160. 
1518 Curtis,s.163. 
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hüküm ne SAJ ne de AWES’de yer almaktadır. MARAD form md.18.e gereğince da 

yüklenicinin kendisine verilen garanti, kendisinin iş sahibine verdiği garanti süresini 

aşıyor ise, haklarını iş sahibine temlik edebilmektedir. 

 

          Son olarak gemi inşa sözleşmesi gereği iyi düzenlenmiş bir garanti klozu 

diğer seçimlik hakları bertaraf ettiğine göre ve yüklenici eğer onarım yükümünü, 

zamanında ihbara rağmen, yerine getirmez ise ne olacaktır? Örneğin bertaraf edilen 

diğer seçimlik haklar veya tazminat hakkı tekrar gündeme gelebilir mi? Bu soruya 

Alman Hukuku ve yargı kararları ile İsviçre Federal mahkemesi olumlu yaklaşmaktadır. 

Türk Hukuku gereğince de genel sözleşme şartları ile kanunun kendisine tanıdığı diğer 

haklardan vazgeçmiş olan iş sahibi, onarımın gerçekleşmemesi halinde sözleşmeden 

dönebilir veya diğer haklarını kullanabilir1519. O  halde SAJ dahil diğer tüm standart 

formlarda getirilen sorumsuzluk kayıtları ancak ücretsiz onarım tam anlamı ile 

gerçekleşleşmiş ise geçerli olup, aksi halde iş sahibinin genel hukuktan doğan diğer 

hakları canlanmaktadır. Aksini düşünmek iş sahibini her türlü korumadan yoksun 

bırakacağı1520 için kabul edilemez.  

 

           Norveç form md.10.3.a’ya göre onarım makul sürede tamamlanmalıdır. 

Bu hüküm SAJ ve AWES’de yer almamaktadır. Kural olarak Türk Hukuku gereği de 

aynı Norveç formunda olduğu gibi yüklenici ayıbı giderme çalışmalarına derhal 

başlayarak o çeşit bir ayıbın giderilmesi için objektif olarak belirlenebilecek süre 

içerisinde bu çalışmalarını tamamlamalıdır1521. Ancak SAJ ve AWES’ de makul sürede 

onarımın tamamlanması gerektiği yazmasa da yüklenicinin sorumluluklarından birinin 

de makul sürede onarımın bitirmesi olduğu kabul edilmektedir1522.Yüklenicinin gemi 

inşa sözleşmesi gereği ücretsiz onarım borcunu ifasında temerrüdü halinde, iş sahibi 

sözleşmeden dönebileceği1523 gibi, diğer haklarını da kullanabilir. Dönme yerine 

                                                 
1519 Akünal,s.562-564(BGHZ 22,S.90(96),BGE 91 II 344). 
1520 Akünal,s.561. 
1521 Tandoğan,C.2,s.198,’O işin niteliği için uygun olan sürede’ bkz.Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.209. 
1522 Curtis,s.161. 
1523 BGE 91 II 344(Akünal, Karar,s.249), Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.209.. 
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bedelden indirim de talep edilebilir1524. Diğer bir ifade ile onarım hakkının Türk 

Hukuku’na göre seçilmiş olması, onarımın hiç veya zamanında yerine getirilmediği bir 

durumda, kesin bir anlamda diğer seçimlik hakları düşürmemektedir1525. Yani iş sahibi 

TBK md.475 gereği ücretsiz onarım hakkını seçer ve yüklenici bu onarımı yerine 

getirmede temerrüde düşer veya onarımı yerine getirme objektif bakımdan 

imkansızlaşırsa ve tüm çabalara rağmen ayıp tamamen veya kısmen giderilememiş ise 

duruma göre iş sahibinin sözleşmeden dönme veya bedel indirimi hakkı gündeme 

gelir1526. 

 

            Nitekim NewBuildCon md.37.e’ye göre ‘bir taraf sözleşmeyi yerine 

getirmez veya net biçimde sözleşmeyi yerine getirmeyeceğini göstermiş ise, sözleşme 

hükümlerine göre diğer taraf sözleşmeye sona ermiş gözü ile bakabiliyor ise, 

sözleşmeyi yerine getirmeyenin karşısında olan tarafın  hakları ortadan kaldırılamaz ve 

sınırlanamaz.’ Williams’a göre de garanti klozunda yer alan sorumsuzluk kaydı 

yükleniciyi ancak o onarımı yerine getirir ise geçerlidir, aksi halde yazarın örnek verdiği 

1980 yılllarda yaşanan bir davada, yüklenici onarımını gerçekleştiremediği gemideki 

dümen probleminde, garanti klozundaki sorumsuzluk kaydına dayanması geçerli kabul 

edilmemiş ve iş sahibinin tüm zararını ödemekle sorumlu kılınmıştır1527. 

 

 

 

 

 

         

                                                 
1524 Aynı yönde bkz. BGE 91 II 344(Akünal, Karar,s.250), Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.209. 
1525 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.209. 
1526 Tandoğan,C.2,s.193,Uçar,s.195. 
1527 Williams,s.20. 
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             İ.GEMİYİ TESLİM BORCU 

 

            1.Teslim Borcu ve İfa Şekli 

 

            Yüklenici tersane sadece gemiyi inşa etmekle borcunu tam olarak ifa 

etmiş olmaz, ayrıca gemiyi iş sahibine teslim etme borcu altındadır1528.Her nekadar eser 

sözleşmesinde yüklenicinin temel edimi eseri meydana getirmek olsa da, tek başına 

eserin meydana getirilmesi yeterli olmaz, eserin teslimi de gerekir1529. Eseri teslim 

borcu yüklenicinin ana borçlarındandır1530 ve onun sözleşmeden doğan borcuna 

dahildir1531. Zira eser sözleşmesinde, bu arada gemi inşa sözleşmesinde de, asıl olan 

eserin meydana getirilmesinden çok, onun üzerinde iş sahibinin hakimiyetinin 

sağlanmasıdır1532. Çünkü iş sahibinin sözleşmeye olan menfaati ancak eserin teslimi ile 

gerçekleşir1533.Eser sözleşmesine özelliğini veren de yüklenicinin meydana getirdiği 

eseri teslim etmesidir1534. Eser sözleşmelerinde yüklenicinin eseri teslim borcu açıkça 

düzenlenmemiş olmakla birlikte, öğretininde ittifakla1535 belirttiği üzere, borçlar 

kanununda düzenlenen bir çok hükümden(TBK md.473/1,474/1,475/1,478/1,479/1ve 

483/1) yüklenicinin bu borcu zımnen ortaya çıkmaktadır. Bazı yazarlara1536 göre ise bu 

işin mahiyetinden anlaşılmaktadır. Gemi inşa sözleşmelerine dair yaygın olarak 

kullanılan tüm formlarda da yüklenici tersanenin eseri olan geminin teslim borcu açık 

ve ayrıntılı şekilde yer almaktadır1537. 

 

                                                 
1528 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.72,Aral/Ayrancı,s.346,Turhan Şahin, Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim 
Borcunu İfada Temerrüdü,Ankara 2012,s.43. 
1529 Zevkliler/Gökyayla,s.455. 
1530 Tunçomağ,s.1012.Bir çeşit gemi inşa sözlşemesi olan ‘Yat İnşası Sözleşmelerinde’ de yüklenicinin teslim borcu 
onun esas borçlarındandır; bkz. Filippo Lorenzon/Richard Coles, Yacht-Building Contracts,The Law of Yachts and 
Yachting,London 2012,s.11. 
1531 Lorenzon/Velasco,s.75. 
1532 Şahin,s.44. 
1533 Zevkliler/Gökyayla,s.477. 
1534 Zevkliler/Gökyayla,s.455. 
1535Tandoğan,C.2,s.125,Yavuz/Acar/Özen,s.989, Aral/Ayrancı,s.346,Kurt,s.67, Zevkliler/Gökyayla, s.477, Gümüş, 
C.2, Yeni s.27. 
1536 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.72,Şahin,s.44. 
1537 SAJ md.7,AWES md.6,Norveç Form md,8,NewBuildCon md.28,CMAC md.14. 
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          Teslimin yapılmış sayılması için yüklenicinin üzerine aldığı tüm işleri 

bitirmiş olması aranmakla birlikte1538, bazı önemsiz veya ikinci derece önemde işler 

kalmış ve bunların iş sahibi tarafından ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması 

niteliğinde ise eser yine de tamamlanmış sayılmaktadır1539. Örneğin bir petrol tankerinin 

tüm petrol yükleme boşaltma tesisatı, makine ve sürüş-emniyet ekipmanı tamamlanmış 

ve gemi de denize hukuken elverişli, ancak mürettebat ve kaptanın yatıp kalkacağı 

yaşam alanı mobilyalarının bir kısmı ayıp nedeni ile üreticiye gönderildiği ve üretici 

nedeni ile ayıpların düzeltilmesi biraz gecikmiş ise ve gemi teslim tarihine yetişmiyor 

ise, bu durum somut olaya göre iş sahibinin tesellümü reddetmesi bir hakkın kötüye 

kullanımı olarak değerlendirilebilecektir. Zira gemi sahibi toplam yekün ve işde çok az 

tutacak bu önemsiz veya 2. derecede önemli işleri pekala sözleşme ücretinden teslim 

anında  indirmek suretiyle, kendisi kısa sürede tamamlayabilir.  

 

            Eksik bir eser tamamlanmış sayılamayacağından teslime engel bir 

durum arzeder1540. Diğer taraftan yüklenici tersane tarafından arz edilen geminin ayıplı 

olması, eğer gemi tamamlanmış ise bu anlamda teslime engel değildir1541. Eserin 

tesliminin gerçekleşmesi için nasıl bir kapsamlı makinenin montajı, hatta çalıştırılması 

ve işletilmesi de gerektiği gibi1542, tamamen kapsamlı ve kompleks makinalar ve 

ekipmanlar bütünü olan gemi içinde, gemi inşa sözleşmelerinde teslimin gerçekleşmiş 

sayılması için o geminin çalıştırılıp işletildiğini kanıtlayan deniz denemesi sürüşü 

yapılmaktadır. Genel olarak taraflar eser sözleşmelerinde, sözleşme özgürlüğü 

çerçevesinde, teslimi koşullu hale getirebilirler1543. Örneğin gemi inşa sözleşmelerinde 

geleneksel olarak koşullu teslim, yani teslimin koşula bağlanması hüküm olarak yer alır. 

Bu koşul ise deniz denemesi sürüşüdür1544. 

 

                                                 
1538 Aral/Ayrancı,s.346,Tunçomağ,s.1012, Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.72. 
1539 Tandoğan,C.2,s.126,Kurt,s.70,Şahin,62. 
1540 Gümüş,C.2,Yeni s.28. 
1541 Aral/Ayrancı,s.346,Şahin,63. 
1542 Tunçomağ,s.1012. 
1543 Kurt,s.68. 
1544 Hill,s.76. 
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           Teslim sözleşmeye uygun olarak tamamlanmış eserin iş sahibinin 

hakimiyetine geçirilmesi, yani ifa olarak arz edilmesidir1545.Geminin teslimi yüklenici 

tersanenin edimi iken, geminin tesellümü ise iş sahibinin edimi olup, bunlar aynı anda 

olmaktadır1546.Tesellüm yüklenicinin teslim borcunun karşıtı olarak, gemiyi teslim alma 

anlamında iş sahibi nezninde ortaya çıkmaktadır1547 ve iş sahibi gemiyi teslim almaktan 

kaçınır ise alacaklının temerrüdüne düşer(TBK md.106vd.)1548. Teslim ile kabul ise 

tamamen farklı kavramlar olup1549, kabul ile iş sahibi eserin sözleşmeye uygun 

olduğunu ve ayıp iddiasında bulunmayacağını açıklamasıdır(TBK md.477/1)1550. 

Halbuki teslim ile bilakis ayıp iddiasında bulunma imkanı iş sahibi yönünden ortaya 

çıkmaktadır(TBK md.474/1)1551. Belirtelim ki, geminin teslimi ile geminin mülkiyetinin 

devri birbirinden farklı olup, mülkiyet teslimden önce,sonra veya aynı anda 

gerçekleşebilmektedir1552. 

 

            Öğretide1553 malzemesini yüklenicinin tedarik ettiği, ve genellikle gemi 

inşasında da olduğu gibi, taşınır bir eser imaline ilişkin eser sözleşmelerinde 

yüklenicinin teslim borcu yanında satış sözleşmesine kıyasen mülkiyeti sağlama borcu 

olduğuda ifade edilmektedir. Biz aşağıda mülkiyetin devri konusunda, yüklenicinin 

mülkiyeti sağlama borcuna ve mülkiyetin devrinin özelliklerine değineceğiz. 

Halihazırda sadece şu hususu belirtelim; yüklenicinin teslim borcu, gemi gibi 

taşınırlarda eserin ifa amacıyla iş sahibinin fiilen hakimiyet alanına madden 

geçirilmesini ve onun doğrudan doğruya zilyet kılınmasını ifade eder1554 ve bu durum 

aynı zamanda teslimin gerçekleşmesi için şarttır1555. Yani teslim ile inşa edilen geminin 

                                                 
1545Aral/Ayrancı,s.346,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.72,Kurt,s.67,Şahin,s.48 Gümüş,C.2, Yeni s.27, İngiliz hukukuna 
göre SGA md.61’de teslim; zilyedliğin(possession), gönüllü olarak(voluntary)birinden diğerine devridir’,şeklinde 
tanımlanmaktadır. 
1546 Tandoğan,C.2,s.127, Kurt,s.69,Şahin,49. 
1547 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.72, Kurt,s.69,Şahin,s.49,Lorenzon/Coles,s.11. 
1548 Aral/Ayrancı,s.347,Tunçomağ,C.2,s.1013, Şahin,s.49-50, Zevkliler/Gökyayla,s.479. 
1549 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.72,Şahin,s.50. 
1550 Tandoğan,C.2,s.127 ,Aral/Ayrancı,s.347, Kurt,s.69,Şahin,53,Gümüş,C.2,Yeni s.27. 
1551 Aral/Ayrancı,s.347,Zevkliler/Gökyayla,s.478. 
1552 M.Bridge(Genel Editör),Benjamin’s Sale Of Goods,8th edt.,2010,s.409(Bundan sonra Benjamin’s Sale of 
Goods). 
1553 Tandoğan,C.2,s.127, Yavuz/Acar/Özen,s.989, Aral/Ayrancı,s.348 
1554 Aral/Ayrancı,s.347, Zevkliler/Gökyayla,s.480. 
1555 Bkz.Tunçomağ,s.1012. 
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zilyetliği de iş sahibine geçirilmiş olmaktadır1556.Kısaca gemi gibi taşınırlarda teslim 

borcunun ifa şekli, eserin iş sahibinin egemenlik alanına geçirilmesi, yani doğrudan 

esere zilyet kılınması suretiyle gerçekleşmektedir1557. 

 

           2.Teslim Yeri 

 

           Normalde gemi inşa sözleşmelerinde inşa edilen geminin tersane 

yakınında ve içinde korunaklı bir gemi bağlama veya demirleme yerinde1558 veya deniz 

denemesinin yapıldığı yerde teslim edileceği yazmaktadır 1559. Yok eğer alıcı tersane 

dışında(ve deniz denemesi yeri dışında) bir yerde geminin teslimini istiyor ise bu da 

alternatif olarak sözleşmeye yazılabilmektedir1560.Gemi inşa sözleşmelerine dair yaygın 

olarak kullanılan standart formlarda da teslim yeri daima tersane veya çevresi 

olmaktadır1561. Bu durum gemi inşa sözleşmeleri için adeta bir gelenek halini almıştır. 

 

           Eğer sözleşmede teslim yeri açıkça veya zımmen yer almıyor ise, İngiliz 

Hukuku’na göre gemi inşa sözleşmesi bir satış sözleşmesi sayıldığı için, SGA md.29.2  

gereğince satıcının iş yerinde teslim edilir ve satıcı gemiyi alıcıya göndermek 

mecburiyetinde değildir1562. İngiliz hukukundaki yasal düzenlemede satıcının birden 

fazla iş yeri varsa neresi olacağını belirtmediği gibi, sözleşmenin imzalandığı anın mı 

yoksa teslim anının mı esas alınacağını da belirtilmemektedir1563. 

 

                                                 
1556 Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.72,Şahin,64. 
1557 Zevkliler/Gökyayla,s.480. 
1558 Curtis,s.115,Thor Falkanger/Hans Jacob Bull/Lasse Brautaset, Scandinavian Maritime Law The Norwegian 
Perspective,Oslo 2004,s.91,Lorenzon/Valesco,s.75(Teslim yeri genellikle inşa edildiği veya son inşa edildiği tersane  
olur). 
1559 Hill,s.83. 
1560 Bruce/Garrard,s.112,Bkz.AWES md.6.a. 
1561 SAJ md.7.1,AWES md.6.a,Norveç Form md.8.1,NewBuildCon md.28,CMAC md.14.1. 
1562 Robert Lowe,Commercial Law,6th edt.,London 1983,s.162, Benjamin’s Sale of Goods,s.418, Lorenzon/ 
Valesco,s.75. 
1563 Benjamin’s Sale of Goods,s.418. 
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           Eğer sözleşmede teslim yeri açıkça veya zımmen yer almıyor ise, Türk 

Hukuku’na göre teslim yeri TBK md.89’a göre belirlenmektedir. Hüküm gereği gemi 

inşa sözleşmelerinde inşa edilen geminin teslim yeri öncelikle sözleşmeye veya halin 

icaplarından tarafların zımni iradelerine göre belirlenir1564. Genellikle gemi inşa 

sözleşmesinde olduğu gibi, malzemesini yüklenicinin temin ettiği taşınır eser 

sözleşmelerinde ise yüklenicinin taşınır eseri iş sahibine götürmesi veya masrafı ve 

hasarı kendisine ait olmak üzere ona göndermesi gerektiği kabul edilmektedir1565. Bu 

görüşe göre gemi inşasında genellikle, yüklenicinin malzemeleri temin ettiği hesaba 

katıldığında, ifade edilebilir ki, gemi inşa sözleşmelerinde açıkça veya halin 

icabına(somut olaya) göre tarafların örtülü iradelerinde inşa edilen geminin teslim yeri 

anlaşılamıyor ise, teslim yeri iş sahibinin bulunduğu yerdir veya yüklenici kendi 

mürettebatı ile hasarı ona ait olmak üzere inşa ettiği gemiyi iş sahibinin bulunduğu yere 

göndermekle mükelleftir.Ancak bu görüş geleneksel gemi inşa uygulamasına 

uymamaktadır.  

 

             Hemen hemen daima yukarıda belirttiğimiz gibi gemi inşa 

sözleşmelerinde genel hukukun aksine teslim yeri yüklenici tersane veya yakın çevresi 

olarak yer almaktadır. Öğretide malzemesini yüklenicinin sağladığı taşınır eserleri ayrı 

tutmadan, açıkça veya zımnen teslim yerinin belirlenmediği hallerde TBK md. 89/2.c.3 

gereğince teslim borcunun iş sahibi tarafından aranılacak bir borç olduğu da 

belirtilmektedir1566. Bu görüş anlamında gemi inşa sözleşmelerinde açık bir hüküm yok 

ve halin icaplarına göre örtülü teslim yeride tespit edilmiyor ise, gemi inşa edildiği yer 

olan tersanede teslim edilir. Bu görüş gemi inşa sözleşmelerimlerinin geleneksel 

uygulamasına daha uygundur. 

 

 

 
                                                 
1564 Tandoğan,C.2,s.128,Yavuz/Acar/Özen,s.991. 
1565 Tandoğan,C.2,s.128,Yavuz/Acar/Özen,s.991. 
1566 Kurt,s.80,Öz,s.167. 
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            3.Teslim Zamanı 

 

           Yeni  inşa ve imar edilecek olan eserin ancak tamamlandıktan sonra 

teslim edilebileceği düşünüldüğünde, teslim borcu böylece zaman bakımında iş görme 

borcundan sonra yerine getirilmektedir1567. Teslim zamanı yüklenicinin eserin bütününü 

tamamlayarak teslim etme borcunu ifa etmekle yükümlü olduğu zamandır1568. Diğer 

yandan bu zaman, iş sahibi yönünden yükleniciden eseri teslim etme edimini isteme 

yetkisini kazandığı andır1569. 

 

           Bir çok gemi inşa sözleşmesinde geminin inşasının tamamlanmasına 

referans olarak bir iş süresi ve kararlaştırılmış bir teslim tarihi yer almaktadır1570. 

Belirtelim ki teslim zamanı da teslim yerinde olduğu gibi neredeyse her zaman gemi 

inşa sözleşmelerinde yer alır ve önemli bir hükümdür1571. Sözleşmede belirlenen tarih 

belli bir takvim günü olarak yüklenicin gemiyi teslim etmeyi üstlendiği tarihtir1572. 

Sözleşmelerde her zaman belli bir gün(örneğin 25 Aralık 2013), olabileceği gibi belli 

bir zaman dilimi(3-4.çeyrek) veya belli bir tarihe kadar(4 Haziran 2014’e kadar) 

şeklinde belirleme yapılabilmektedir1573. Taraflar bazen teslim süresinin başlangıcını 

ileride gerçekleşecek örneğin gemi inşaatı izin ruhsatı veya belli malzemelerin 

yükleniciye teslimi gibi olaylara bağlayabilirler ve bu hallerde teslim süresi bu olayların 

gerçekleşmesi ile başlar1574.  

 

                                                 
1567 Tandoğan,C.2,s.128. 
1568 Kurt,s.90. 
1569 Şahin,s.74. 
1570 Curtis,s.116,Bkz.SAJ md.7.1,AWES md.6.a,Norveç Form md.8.1,MARAD md.6, NewBuildCon md.Part 1 
N:10,CMAC md.14.1. 
1571 Hodges/Hill,s.77. 
1572 Curtis,s.116,Bruce/Garrard,s.112 
1573 Falkanger/Bull/Brautaset,s.91,Tandoğan,C.2,s.128, Aral/Ayrancı,s.348,Seliçi,s.66,Şahin,s.74,Gümüş, C.2, Yeni, 
s.33. 
1574 Kurt,s.91. 
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           Sözleşme tarafları, geminin teslimini sözleşme özgürlüğü çerçevesinde 

diledikleri gibi belirleyebilirler1575. Ancak tarihler belirlenirken yüklenicinin dikkat 

edeceği nokta teslim zamanı için yeterli marjın(zaman aralığının) bulunması olup, bu 

onun yararınadır1576. Zira yüklenici zamanında gemiyi teslim ile yükümlü olup, aksi 

halde bu sözleşmenin ihlalidir1577.Sözleşmede belli bir süreyi kabul etmiş olan 

yüklenici, o sürede işi tamamlayamamaktan sorumlu sayılacağından, bu sürede inşaatı 

bitirmek için gerekli önlemleri almalı, örneğin ekiplerinin sayısını artırmalı, fazla mesai 

yapmalı, gerekli malzemeleri önceden sağlamalıdır1578.Belirtelim ki, sözleşmede 

belirlenen teslim tarihi kural olarak, aşağıda değineceğimiz gibi, sözleşmede buna 

imkan veren hükümler yoksa, tek taraflı olarak değiştirilememektedir1579. 

 

           Teslim zamanı iş sahibi yönünden, sicile kayıt, geminin sigortalanması, 

çarter yükümlülükleri, diğer finansal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb. 

yönünden çok önemlidir1580. Bu nedenlerle yüklenici ve iş sahibi sözleşmedeki teslim 

süresinin uzunluğunu, gemi inşasının hacmi, inşaatı üstlenen yüklenicinin işletme 

kapasitesi, işçi malzeme ve alet miktarı ve ayrıca olabilecek normal hava muhalefeti 

gibi normal aksama durumlarını göz önüne alarak tespit etmelidir1581. 

 

            Acaba teslim zamanı sözleşmenin esaslı bir unsurumudur? İtalyan 

hukukuna göre gemi inşa sözleşmelerinde taraflar eğer kesin bir vade koymuş ise o 

halde teslim zamanı sözleşmenin esaslı bir unsuru olup, İtalyan MK. md.1467 

uygulamasına göre teslim bu kesin vadede gerçekleşmez ise, iş sahibi buna rağmen 

gemiyi kabul etmedikçe, gemi inşa sözleşmesi sona erer1582. İngiliz hukukuna göre 

teslim zamanının sözleşmenin esaslı bir unsuru olup olmadığı, teslim ile ilgili klozda 

                                                 
1575 Zevkliler/Gökyayla,s.483. 
1576 Falkanger/Bull/Brautaset,s.91. 
1577 Hodges/Hill,s.77. 
1578 Seliçi,s.67. 
1579 Tandoğan,C.2,s.128. 
1580 Lorenzon/Valesco,s.75. 
1581 Seliçi,s.66,Şahin,s.74. 
1582 Plinio Manca,The Italian Code of  Navigation Translation and Commentary, Milano 1958,s.86. 
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düzenlenip düzenlenmediğine göre değişir1583. Taraflarca sözleşmede belirlenen teslim 

zamanı sözleşmenin esaslı bir unsuru olarak sayılır1584. Özellikle sözleşmede belirlenen 

tarihte teslimin yerine getirilmemesi halinde iş sahibine sözleşmeyi fesih hakkının 

verilmiş olduğu hallerde, teslim zamanı sözleşmenin esaslı bir unsuru olarak kabul 

edildiğine ilişkin şüphe yoktur1585. Ancak önemine rağmen, teslim zamanı sözleşmede 

yer almıyor ise sözleşmenin esaslı unsuru sayılmamaktadır1586. Sonuç olarak İngiliz 

Hukuku genel anlamda teslim zamanını sözleşmenin esaslı bir unsuru olarak 

saymamaktadır1587. Genel olarak İngiliz Hukuku’nda teslim zamanı sözleşmede yer 

almaz ise, onun sözleşmenin esaslı bir unsur olarak görülüp görülmeyeceğine ilişkin bir 

yedek hukuk kuralı da yoktur1588.Ancak yine özellikle ticari sözleşmeler bakımından 

teslim zamanının sözleşmenin esaslı bir unsuru olduğunu belirten yazarlar da vardır1589. 

Türk Hukuku’na göre de teslim zamanı eser sözleşmesinin objektif bakımından bir 

esaslı unsuru değildir ve taraflar isterse sözleşme kurulduktan sonra da teslim zamanını 

kararlaştırabilirler1590. 

 

            İngiliz Hukuku’nda sözleşmede teslim zamanı yer almıyor ise, 

yüklenici makul sürede gemiyi inşa edip teslim etmekle yükümlüdür1591.Her durum 

birbirinden farklı olup, neyin makul süre olduğu veya olmadığı her somut olay ve 

duruma göre belirlenmeli ve yorumlanmalıdır1592. Türk Hukuku yönünden ise, 

sözleşmede teslim tarihi açıkça yazmıyor ise TBK md.90 yedek hukuk kuralı 

uygulanır1593. Bu yedek hukuk kuralı tamamlayıcı bir yedek hukuk kuralıdır. İlk olarak 

teslim tarihinin taraflarca kararlaştırılabileceğini ifade eder, ki gemi inşa sözleşmeleri 

hemen hemen her zaman teslim zamanı hükmüne yer verir. İkinci olarak da eğer 

                                                 
1583 Lorenzon/Valesco,s.75 
1584 Hill,s.79. 
1585 Benjamin’s Sale of Goods,s.422. 
1586 Lorenzon/Valesco,s.75, Benjamin’s Sale of Goods,s.420(Taraflar teslim zamanını sözleşmenin esaslı bir unsuru 
yapıp yapmamakta serbesttirler). 
1587 John Adriaanse,Construction Contract Law,3rd edt.2010,s.172. 
1588 Benjamin’s Sale of Goods,s.420. 
1589 Bkz,Lowe,s.163. 
1590 Kurt,s.90. 
1591 Hill,s.79,Adriaanse,s.172-173,Richard Wilmot-Smith QC,Construction Contracts Law and Practice,2nd edt., 
Oxford,s.209. 
1592 Hill,s.79,Adriaanse,s.172, Benjamin’s Sale of Goods,s.420,Wilmot-Smith QC,s.209.  
1593 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.143,Zevkliler/Gökyayla,s.483. 
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sözleşmede teslim tarihi kararlaştılmamış ise ihtimallari ortaya koyar. İlk kural borcun 

doğduğu anda muaccel olacağı yönündedir. Bu kural gemi inşa sözleşmeleri yönünden 

uygulanamaz niteliktedir. Bunun yasal sebebi yine aynı hükümde yer almaktadır. 

Hüküm borcun doğumu anında muaccel olmasına ‘hukuki ilişkinin özelliğinden 

anlaşılmadıkça’ ifadesiyle bir istisna getirmiştir.  

 

               Eski Borçlar Kanunu md. 74’de ise ‘işin mahiyetinden 

anlaşılmadıkça’ ifadesi yer almaktaydı.Gemi inşa sözleşmelerinin hukuki özelliği 

dikkate alınmak zorundadır. Bu tür sözleşmelerde gemi gibi kompleks ve büyük bir 

eserin inşasının belirli zaman alacağı hukuki ilişkinin özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

Eski kanunun ifadesiyle, teslim zamanı sözleşmede yer almıyor ise, işin mahiyetine ve 

tarafların varsayılan iradesine göre, somut olaydaki eseri(burada gemi) meydana 

getirmek için deneyimli bir uzmanın normal halde işe vaktinde başlayıp devamlı bir 

çalışma ile mutad yani olağan çalışma araçlarını kullanmak suretiyle harcaması gereken 

mesaiye göre hesap edilir1594.  Borcun doğumunda eser tesliminin muaccel hale gelmesi 

durumu ancak istisnai hallerde meydana gelir ki1595, gemi inşa sözleşmesi hukuki 

ilişkinin özelliğinden dolayı bu istisnai duruma dahil değildir.  

 

               Genel kural gereği eğer teslim tarihi sözleşmede yer almıyor ve işin 

niteliğinden de anlaşılamıyor ise,  borcun derhal ifası talep edilebilirse de1596, yukarıda 

ifade ettiğimiz gibi gemi inşa sözleşmesi gibi büyük inşaat işlerinde inşa aşamasının ve 

hazırlık aşamasının zaman alacağı düşünüldüğünde yüklenicinin borcu derhal muaccel 

olmaz1597, bu halde iş sahibi yükleniciye inşa için uygun bir zaman bırakmalıdır1598. 

Zaten büyük inşaat işlerinde sözleşmelerde işin bitiş tarihi önceden yer alır1599.İşin 

zamanında teslimini ve yüklenici ve iş sahibi arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere 

eserin belli aşamaları için tespit edilen vadelerin işin tesliminden ayırt etmek 
                                                 
1594 Tandoğan,C.2,s.129,Yavuz/Acar/Özen,s.991, Aral/Ayrancı,s.348,Seliçi,s.66,Kurt,s.93,Zevkliler/Gökyayla,s.484. 
1595 Tandoğan,C.2,s.129,Yavuz/Acar/Özen,s.992. 
1596 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.143 
1597 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.143 
1598 Tandoğan,C.2,s.129,Yavuz/Acar/Özen,s.992,Seliçi,s.66. 
1599 Tandoğan,C.2,s.129. 
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gerekmektedir1600. Örneğin geminin gövdesinin tamamlanması, ana motorların 

takılması, geminin suya indirilmesi ve deniz denemesi sürüşü için belli tarihler 

belirlenmesi hallerinde bunlar teslim tarihi anlamında değil de, daha ziyade biraz önce 

belirttiğimiz amaçları gerçekleştirmek içindir. 

 

               Bazı hallerde gemi, sözleşmede yazan teslim tarihinden önce 

tamamlanabilir. Bu halde erken teslim mevzubahis olur. Gemi inşa sözlemelerinde 

erken teslime imkan veren ve bunun karşılığında belli hallerde de yükleniciye bonus 

olarak sözleşme ücretine ek ödeme alma hakkı da verilmekte ve bu tarz hükümler de bir 

çok ülke hukukunda geçerli olarak kabul edilmektedir1601. SAJ md. 3.1.d’ye1602 göre iş 

sahibinin erken teslimi içeren yazılı talebi yerine getirilir ve erken teslim teslim 

tarihinden önce geriye toplam 30 günü aşar ise, 31. erken teslim gününden itibaren gün 

başına belirlenen bir ek ödeme(bonus) alma hakkı yüklenici yönünden doğmaktadır.  

 

              Acaba SAJ form gereği iş sahibinin erken teslim talebine yüklenici 

uymaz ise sorumluluğu varmıdır sorusunun cevabı da aynı hükümde gizlidir. Aynı 

hükmün devamında iş sahibinin erken teslim talebinin yüklenici tarafından kabulü 

teslim tarihinin değiştiği anlamına gelmediği ifade edilmektedir. Haliyle bu ifadenin 

anlamına göre yüklenici ister erken teslim talebini kabul etsin ister etmesin sözleşmede 

yazan teslim tarihi değişmez. Dolayısı ile erken teslimi kabul etmeyen yüklenici 

sözleşme teslim tarihinde veya sözleşme gereği uzayan fiili teslim tarihinde teslim ile 

borcundan kurtulur ve sorumlu olmaz. Ancak tam tersine SAJ form gereği gemi teslim 

tarihinde veya öncesinde(on or before(SAJ md.7.1)) teslim edilebildiği için, iş sahibi de 

erken teslim halinde eğer gemi sözleşme ve spesifikasyonlara uygun ise tesellüm ile 

sorumlu görünmekte olduğundan, geminin erken teslim halinde finansmanı ve 

mürettebat bulunmasında hazır olamayabilecek iş sahibi lehine bu hükmün değiştirildiği 

                                                 
1600 Tandoğan,C.2,s.129,Zevkliler/Gökyayla,s.484. 
1601 Clarke,s.79. 
1602 Ayrıca bkz.AWES md.6.a ve c(burada 30 gün gibi bir sınırlama yoktur). 
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görülmektedir1603. Norveç form md.8.1’de ise teslim gününde teslim yapılır derken, 

hemen akabinde erken teslimin, aksine sözleşmede hüküm olmadıkça en fazla 2 hafta 

öncesine kadar olabileceğinin belirtilmesi sonucu Norveç formda da erken teslime 

cevaz verilmekte olduğu görülmektedir1604. 

 

          Bazen sözleşmelerde teslim tarihinden önce teslime imkan veren bir 

hüküm yer almaz. Genellikle iş sahibinin aklında, mürettebat temini ve ticari faaliyet 

yönetimi başlangıcı  ile ilgili yapacağı masraf ve ödemeler konusunda sözleşmede 

yazan teslim tarih yer aldığı için iş sahibini erken tesellüme zorlamak uygun olmaz1605. 

Nitekim birçok hukuk sistemi de bu yönde olmasına rağmen örneğin Alman MK. 

md.271.2 gereğince sözleşmede erken teslime imkan veren hüküm yer almasa da erken 

teslim mümkün gözükmektedir.1606.Keza TBK. md.96 gereğince aksi sözleşmede 

yazmadıkça, erken teslim mümkündür. 

 

           Gemi inşa sözleşmelerinde, diğer kara inşaat sözleşmelerinde de olduğu 

gibi teslim süresini uzatma imkanı veren hükümler yer aldığı vakit, teslim süresi bu 

olaylara bağlı olarak uzayabilmektedir1607.Nitekim gemi inşa sözleşmelerinde yaygın 

olarak kullanılan standart formlarda teslim süresi belli bir takvim günü olarak belirlense 

dahi, süre uzatım imkanı veren klozlar formlarda yer almaktadır1608. Bu nedenlerle gemi 

inşa sözleşmelerinde iki ayrı teslim tarihi olduğu ifade edilir; bir yanda sözleşmede 

yazan sözleşmesel teslim tarihi değer yanda ise geminin sözleşme ve spesifikasyonlara 

uygun fiziki olarak tesliminin yapıldığı gerçek teslim tarihi1609. Daha önceki bölümlerde 

ifade ettiğimiz gibi gemi inşa sözleşmelerinde belirtilen teslim tarihi teslim için hedef 

tarih olup, fors majör ve diğer haklı veya haksız gecikmelerle bu tarih uzayabilmektedir. 

                                                 
1603Curtis,s.117(Yapılan form değişikliği sonucu genellikle erken teslim iş sahibinin rızasına bağlı tutulmaktadır). 
1604 Falkanger/Bull/Brautaset,s.91. 
1605 Clarke,s.79. 
1606 Clarke,s.79. 
1607 Kurt,s.93. 
1608 SAJ md.7.1,AWES md.6.a,Norveç Form md.8.1,MARAD md.6,NewBuildCon md.34,CMAC md.14.1 
1609 Curtis,s.116(Esasen sözleşmesel teslim tarihi işin başından belirleyen ve yüklenicinin performansının 
ölçülmesine yarıyan bir kıstastır.). 
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      Bu açıdan gemi inşa sözleşmelerinde bir hedef tarih belirlenmesi bunun 

TBK md.124.3 anlamında sözleşmede borç için kesin bir vade olmadığını gösterir. Zira 

kesin vade için tarafların anlaşarak vade tayin etmiş olmaları yetmez, ayrıca borcun 

mutlaka tayin edilen tarihte ifası hususunda anlaşmış olmaları aranır1610. Gemi inşa 

sözleşmelerinde belirlenen teslim tarihi bir kesin vade değildir.  

 

           4.Teslim Belgeleri 

 

                         a.Teslim ve Kabul Belgesi 

 

           İş sahibinin mürettebatına fiziksel olarak geminin geçtiğini ve teslim 

zamanını gösteren geminin yüklenici tarafından teslim ve iş sahibince tesellüm 

edildiğini kanıtlayan, taraflarca ortak olarak imzalanan teslim ve kabule ilişkin teyit ve 

protokol düzenlenmesi gemi inşa piyasasında bir gelenek halini almıştır1611. Normalde 

bu belge geminin sözleşmeye ve spesifikasyonlara uygun olarak inşa edilip 

tamamlandığını gösterse de, bazen inşa işleri son hale gelmeden de bu belge imza edilir 

ise, taraflar bu belgede tamamlanmayan işleri liste halinde yazmaktadırlar1612. 

 

           Teslim ve kabul belgesi hasarın ve genellikle de mülkiyetin 

yükleniciden alıcıya geçiş anını açıklayıp göstermesi yönünden çok önemli bir amaca da 

hizmet etmektedir1613. Diğer yandan sözleşme şartlarına bağlı olarak bu belgenin 

                                                 
1610 Oğuzman/Öz,C.1,s.563, 
1611 Curtis,s.117. 
1612 Curtis,s.117. 
1613 Curtis,s.117,Turner/Potenzo,s.31. 
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imzalanması ile yüklenici sözleşmenin son taksidini alma hakkına1614 veya akreditifi 

bankadan çözdürebilme imkanına da kavuşmaktadır1615. 

 

             İş sahibi eğer bu protokolü imzalamaz ise ve gemi sözleşme ve 

spesifikasyonlara uygun inşa edilmiş ise Türk Hukuku yönünden TBK md.106 

gereğince iş sahibi alacaklı temerrüdüne düşer. Bunun sonucu olarak TBK md.107 

gereği genel kural olarak yüklenici, hakimden tevdi yeri tayini isteyebileceği düşünülse 

bile, md.108 gereği gemi tevdiye uygun bir mal olmadığından, sözleşme konusu 

geminin özelliği ve niteliği dikkate alınarak hakim kararı ile hükmün 2. fıkrası gereği 

geminin pazar fiyatı da olduğundan önceden iş sahibine ihtarda bulunma koşulu 

aranmadan satılabilir. 

 

             İngiliz hukuku ise Türk Hukuku’ndan farklı imkanlar sunmaktadır. İş 

sahibi teslim ve kabul protokolünü imzalamaktan hukuka aykırı olarak kaçınır ise, 

İngiliz Mahkemeleri iş sahibine yapma borcu yükleyebilirler1616. İş sahibi 

mahkemeninin bu kararına uymak zorunda değildir. Bu aşamaya kadar durum Türk 

Hukuku’na benzerdir. Türk hukukunda da hakim tevdi yeri tayini veya satma kararında 

zaten iş sahibi alacaklının temmerrüt durumu tespit edilmektedir. Gerçi bu davalarda iş 

sahibine bir yapma borcu yüklenmemektedir. İngiliz Hukuku’nu Türk Hukuku’ndan asıl 

ayıran nokta ise 1981 Tarihli İngiliz Yüksek Mahkeme Kanunu md.39 gereği, mahkeme 

bu belgenin imzalanması için üçüncü bir kişiyi, genellikle Kraliçenin Mahkemesi 

yargıcını imza konusunda yetki vererek atayabilmektedir. Dolayısı ile Türk 

Hukuku’ndan oldukça farklı olarak İngiliz Hukuku’nda, İngiliz Mahkemesi’nin teslim 

ve kabul protokolünü iş sahibi yerine üçüncü bir kişiye imzalatmak sureti ile teslim ve 

kabulü yasal hale getirip, hasar riskini fiziki bir teslim olmadan iş sahibine 

geçirebilmesidir. Hatta bir İngiliz Mahkemesi kararına1617 göre alıcı tarafından 

                                                 
1614 Turner/Potenzo,s.31. 
1615 Curtis,s.117. 
1616 Curtis,s.118. 
1617 Astro Navegacion S.A V. Southland Enterprise Co. Ltd. (1983) 2 A.C 787,H.L.; Bu bir House of Lords davasıdır; 
‘Davada alıcı ve satıcı arasında bir gemi satım sözleşmesi bulunmaktadır. Önceden anlaşılan akreditif şartlarına alıcı 
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imzalanması gereken akreditif belgesi alıcıya ihbar edildiği ve onun tarafından imza 

edilmediği halde dahi, mahkemelerin 1981 Tarihli İngiliz Yüksek Mahkeme Kanunu 

md.39 gereği satıcı yerine üçüncü bir kişiye imzalatabileceğine karar verilmiştir. 

 

              b.Diğer belgeler 

 

             Geminin inşa edildikten sonra hizmete girmesi ve ticari yaşamanı 

sürdürmesi için teslim ve kabul protokolü haricinde çeşitli belgelere daha ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bu belgeler tüm gemi inşa sözleşmelerinde hemen hemen aynıdır1618. 

Belgeler arasında şunları sayabiliriz; Deniz Deneme Sürüşü Belgesi(Spesifikasyonlara 

uygun olarak icra edildiğini gösteren), Demirbaş Listesi(Spesifikasyonlarda yazan 

yedek parçalar dahil tüm ekipmanlara ilişkin envanter listesi), Benzin Madeni Yağ ve 

Diğer Tüketilebilen Şeylerin Listesi, Klas ve Ticaret Sertifikaları, Üçüncü Kişi 

Haklarından ve Yüklerden Ari Olduğuna İlişkin Garanti Belgesi(Yüklenicinin iş 

sahibine gemiyi, üzerinde herhangi rehin,yük,talep,ipotek ve  diğer üçüncü kişi hakları 

olmaksızın, özellikle inşa edildiği yer devletinin vergi, gümrük ücretleri ödenmiş, ayrıca 

alt yüklenicilere, çalışanlara, mürettebata sorumluluğu olmaksızın, ve deniz denemesi 

ve teslim öncesi herhangi bir sorumluluğu olmaksızın teslim edildiği taahhüdü belgesi), 

Çizimler ve Planlar, Ticari Fatura, Satış Senedi veya Yüklenici Sertifikası. 

 

            Yüklenicinin kusuru olmadıkça bu tür belgelerin teslim anında iş 

sahibine teslim edilememesi halinde, yüklenici onların yerine, geçerli geçici belgelerini 

vermek suretiyle geminin faaliyetine başlamasını sağlamak ve kesin belgeler gelince de 

                                                                                                                                               
sonradan akreditifin açılmasına ek bir şart koymuştur. Bu şarta göre  satıcı alıcının  acentasına geminin hazır olduğu 
ihbarını yapacak ve bu ihbar ancak alıcının acentası tarafından kabul edilir ise, akreditif açılabilecektir. Satıcı 
sözleşmeye ve sonradan eklenen şarta uygun olarak ihbarını alıcının acentasına yapıyor ve acenta kabul etmeye 
yanaşmıyor. Satıcı ilk derece mahkemesine başvuruyor,.Mahkeme hem bu ihbarı kabul edilmesi kararı, hem de kabul 
edilmez ise, alıcı adına kabul etmesi için 1981 Tarihli İngiliz Yüksek Mahkeme Kanunu  gereği 3. bir kişiyi atama 
karar veriyor. Temyiz davasında House of Lords ilk derece mahkemesinin kararını doğru buluyor(Bkz. s.787-788). 
1618 Bkz.SAJ md.7.3,AWES md.6.b,Norveç Form md.8.3,NewBuildCon md.29,CMAC md.14.3. 
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derhal iş sahibine teslim etmekle yükümlüdür1619. SAJ ve AWES’de yer almasa da 

Norveç form md.8.3’e ve NewBuildCon md.29.e’ye göre makul sürede kesin belgeler 

yüklenici tarafından temin edilip iş sahibine teslim edilemez ise iş sahibi bu sebepten 

herhangi bir zarar, kayıp yaşar veya ek masraf altına girer ise, yükleniciden bunları talep 

edebilmektedir. Türk Hukuku gereği de yüklenici tam ve eksiksiz teslim ile mükellef 

olup, buna o eserin faaliyeti için gerekli belgelerinin teslimi de girer. Eksik belge teslimi 

dolayısıyla doğabilecek bir zarar genel hükümler yoluyla TBK md.112 vd. gereğince 

pek tabi yükleniciden istenebilir. Zira özellikle klas ve düzenleyici kuruluş sertifikaları 

bir ticari gemi için elzemdir. Teslimde bir şekilde bunların temin edilememeleri halinde 

yine bu kuruluşlarca temin edilebilecek geçici sertifikalar belli bir süre kullanılabilirse 

de, uzun bir zaman temin edilemeyen bu sertifikalar sonucu geçici belgelerin süresi 

dolar ise ticari geminin faaliyeti dahi engellenebilir. Bu halde iş sahibinin zararını 

isteyebileceği kabul edilmelidir. 

 

              5.Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüdü  

 

              Yüklenici üstlendiği gemi inşaatını sözleşmede belirlenen sürede, 

böyle bir süre belirlenmemiş ise TBK md.90 gereğince uygun olan sürede 

bitirmelidir1620. Yüklenici tersanenin gemiyi vadesinde inşa edememesi ve/veya teslim 

edememesi halinde gerek temerrüdün şartlarına ve gerekse de sonuçlarına, TBK’nın 

eser sözleşmesine ilişkin bölümünde özel düzenleme olmadığında, genel 

hükümler(TBK md.117-125) uygulanacaktır1621. Burada artık TBK md.473/1 kıyasen 

veya doğrudan uygulanamaz1622. Bu nedenle de yüklenicinin gemiyi teslimde 

temerrüdünün şartları aşağıdaki gibidir 

 

                                                 
1619 SAJ md.7.3.d,AWES md.6.b,Norveç Form md.8.3,NewBuildCon md.29,CMAC md.14.3. 
1620 Seliçi,s.69. 
1621 Tandoğan,C.2,s.130,Yavuz/Acar/Özen,s.992,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.142, Öz,s.153, Aral/Ayrancı,s.348, Seliçi, 
s.69,Şahin,s.140,Zevkliler/Gökyayla,s.485. 
1622 Tandoğan,C.2,s.130,Yavuz/Acar/Özen,s.992. 
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            a.Geminin Tesliminin Muaccel Olması 

 

            Gemi inşa sözleşmelerinde hemen her zaman bir teslim tarihi 

belirlendiğini ifade etmiştik. Teslim zamanını gösteren vade, sözleşmede belirlenmiş 

olduğu hallerde, bu tarihin gelmesi üzerine yüklenicinin borcu muaccel olur1623. Yine 

yukarıda ifade ettiğimiz gibi, istisnai olarak gemi inşa sözleşmesinde teslim tarihi 

belirlenmemiş ise, TBK md.90’a göre belirlenen tarihin gelmesi ile gemi teslim borcu 

muaccel olur1624.Teslim tarihi gerek belirlenmiş veya belirlenmemiş olup, TBK md.90 

uygulaması ile belirlenmiş olsun, yüklenici teslim tarihinin gelmesine rağmen 

yükümlülüğüne objektif olarak aykırı şekilde geminin inşasını bitirmemiş veya bitirmiş 

olup da gemiyi teslim etmemiş olması yüklenici tersanenin gemiyi teslim borcunda 

temerrüdünün ilk şartıdır1625. Daha basit bir ifade ile, borcun muaccel, yani artık 

istenebilir olması borçlu-yüklenici temerrüdünün ilk şartıdır1626. 

 

           Yüklenicinin eseri teslim borcunun muaccelliyet anı, iş sahibinin eserin 

teslimini hukuken talep ve dava edebileceğini gösteren andır1627.Yüklenicinin gemiyi 

kısmen bitirmiş olması durumu değiştirmez ve vade gelemesine rağmen geminin inşası 

tamamlanamamış ise o gemi yönünden yüklenici işin tamamı için temerrüde düşmüş 

sayılır1628. 

 

            Vadenin sözleşmede belirlenmiş olması ile belirlenmemiş olup da TBK 

md.90 yoluyla belirlenmesi halinde temel bir fark bulunmaktadır. İlk halde iş sahibi o 

sözleşmede belirlenen teslim tarihinin gelmesi üzerine herhangi bir şey yapmasına 

gerek kalmadan yüklenicinin teslim borcu muaccel olurken, ikinci halde iş sahibi 

                                                 
1623 Öz,s.154. 
1624 Öz,s.154-155,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.143. 
1625 Tandoğan,C.2,s.130, Aral/Ayrancı,s.348,Şahin,s.139. 
1626 Öz,s.154,Kurt,s.89. 
1627 Kurt,s.89-90. 
1628 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.141,Kurt,s.90. 
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yükleniciye bir muacceliyet ihbarında bulunmalıdır1629. Buradaki muacceliyet ihbarı ile 

aşağıda değineceğimiz temerrüt ihtarı birbirine karıştırılmamalıdır1630. Yüklenicinin 

borcu muaccel olduktan sonra  geminin derhal teslim edilmemesi üzerine yaptığı ihtara 

temerrüt ihtarı denir1631. 

 

            b.Gemiyi Teslim Borcunun İfasının Mümkün Olması 

 

             (1) İfanın mümkün olması 

 

           Temerrüdün en önemli şartlarından biri temerrüde düşülmüş olduğu 

anda borcun ifasının mümkün olması olup, aksi halde yüklenici temerrüdü 

gerçekleşmez.1632. Yüklenicinin gemi inşa sözleşmesinde gemiyi teslim borcunda 

temerrüdü anında teslim borcunun ifası zaten mümkün değilse, yüklenici hukuken 

teslim borcunda temerrüde düşmemiştir. Hatta teslim borcunun ifasının mümkün 

olmamasında yükleniciye isnadı kabil durum veya kusur olup olmaması  da durumu 

değiştirmeyip, sadece kusurlu ise tazminat borcu doğar(TBK md.112) ve kusursuz ise 

kendi borcu sona erdiği gibi karşı edim alacağı da sona erer(TBK md.136)1633. O halde 

teslim borcunun ifasının mümkün olması bir borçlu(yüklenici) temerrüdü şartı iken, 

tersi yani teslim borcunun ifasının kusursuz(veya kusurlu) imkansızlığı ise sözleşmenin 

bir sona erme halidir. 

 

                                                 
1629 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.143,Öz,s.155, 
1630 Öz,s.155, 
1631 Öz,s.155, 
1632Öz,s.155,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.143, Kurt, s.120, Tandoğan, C.2, s.130, Mustafa Dural, Borçlunun Sorumlu 
Olmadığı Sonraki İmkansızlık(EBK. Md.117),İstanbul 1976,s.127. 
1633 Öz,s.156,Kurt,s.121,Seliçi,s.45,Şahin,s.142,Dural,s.125. 
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            Borçlar Kanunu gereği ifanın mümkün olmaması, yani ifa imkansızlığı 

objektif ve sürekli olmalıdır1634. Ancak borçlanılan edimin ifası sözleşme kurulurken 

dahi objektif ve sürekli olarak imkansız ise sözleşme batıldır(TBK. md.27)1635. Gemi 

inşasının ifasının imkansızlığından söz edebilmek için, inşaatın tamamlanmasını ve 

teslimini kesin olarak engelleyen bir durumun ortaya çıkması aranmaktadır1636. 

Temerrüt ortaya çıktıktan sonra, imkansızlık olgusu ortaya çıkar ise, imkansızlığa kadar 

temerrüt, imkansızlıktan sonrada imkansızlık hükümleri uygulanır1637. İmkansızlığın 

sonuçları TBK md.136/2’de belirtilmiştir. Taraflar birbirlerinden almış olduklarını 

sebepsiz zenginleşme hükümleri gereği geri verir, kendisine ifa edilmemiş olan edimleri 

ise isteme hakkı düşer. TBK. md.136/3 gereğince yüklenici sonraki imkansızlık halini 

derhal iş sahibine bildirmeli, aksi halde iş sahibinin geç bildirim nedeni doğan zararını 

gidermekle sorumlu olur.Son olarak belirtelim ki, TBK md.136 hükmü emredici bir 

hüküm olmadığından taraflar sözleşmede aksine hükümler koyabilirler1638. 

 

           (2) İfa imkansızlığı halleri 

 

            (a) Aşırı ifa güçlüğü hali 

 

          Katıldığımız görüşe göre sonraki imkansızlık objektif imkansızlık 

olmalıdır. Yani yeterli ekonomik olanakları olduğu sürece, yüklenici yeni makine 

teçhizat alarak ve yeterli istihdam oluşturarak aldığı işi bitirmelidir1639. Yüklenici 

subjektif nedenlerle sonraki imkansızlık halinden yararlanamamalı ve bu hallerde borçlu 

temerrüdü hükümleri uygulanmalıdır1640. Bu görüş özellikle bizim konumuz için daha 

                                                 
1634 Kurt,s.120,Ayrıca aynı yönde bkz.Dural,s.119-124. 
1635 Kurt,s.120,Şahin,s.143(Yazara göre geçici ifa imkansızlığı da olabilir,bkz.145-146),karşı Öz,s.157(Yazara göre 
imkansızlık sürekli olmalı ancak objektif veya subjektif imkansızlık olabilir). 
1636 Seliçi,s.44,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.182. 
1637 Öz,s.160,Şahin,s.147. 
1638 Dural,s.127. 
1639 Kurt,s.124. 
1640 Kurt,s.124. 
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uygun bir görüş teşkil eder. Nitekim gemi inşa piyasası belli aralıklarla iniş ve çıkışlar 

yaşamaktadır. Bu iniş ve çıkışlarda özellikle belli dönemlerde malzeme ve ekipman 

fiyatları aniden artabilmektedir. Yükleniciye 50 milyon dolardan sipariş edilen gemi 

maliyetlerin aniden artması sonucu, malzeme ve ekipman artış fiyatları ile ancak 55 

milyon dolara mal edilebilir. Bu halde aradaki 5 milyon dolar sadece yüklenicinin 

rizikosu mudur? Yoksa hukuki bir değeri varmıdır? Diğer bir ifade ile aradaki 5 milyon 

dolar fark yüklenici açısından bir aşırı ifa güçlüğü meydan getirir ise acaba bu durumda 

yüklenici sonraki imkansızlık hükümlerinden faydalanabilir mi? 

 

          Ekonomik yetersizlik Borçlar Kanunu bakımından bir imkansızlık(TBK 

md.136 yönünden) değildir1641 ve genel olarak ekonomik yetersizliği de içine alan aşırı 

ifa güçlüğü hallerinin imkansızlığa dahil edilmesi doğru bulunmamaktadır1642. Bir 

borcun ifasını borçlu bakımından aşırı gayret gerektiren hale getiren olağanüstü ve 

öngörülmez durumların meydana gelmesini ifade eden aşırı ifa güçlüğü ile objektif ifa 

imkansızlığı birbirinden farklı olup, aşırı ifa güçlüğü halinde yüklenici borçlu edimini, 

alacaklının edimine nazaran daha fazla çaba göstererek de olsa ifa edip yerine 

getirebilme imkanına sahiptir1643. Bu nedenlerle ekonomik yetersizliği de kapsayan aşırı 

ifa güçlüğüne dayanarak edimini yerine getirmeyen borçlu yüklenici hakkında kural 

olarak borçlu temerrüdü hükümleri uygulanması gerekse de, borçlu-yüklenici şartları 

varsa genel kural olarak TBK md.138 ve götürü bedelli gemi inşa sözleşmelerinde ise 

TBK md.480/2 gereği ediminin değişen şartlara uyarlanması ve bu mümkün değil ise 

sözleşmeden dönülmesi yoluna başvurabilmektedir1644.  Aşırı güçlüklere yol açan 

olguların varlığı halinde, dürüstlük kuralına1645 göre borçludan o sözleşmeye o şekilde 

devam etmesini beklenemez bir duruma getirmiş ise, edimler arasında bir denge 

sağlanmalı veya sözleşme sona erdirilebilmelidir1646.  

 

                                                 
1641 Kurt,s.125,Öğretininde genel görüşünün bu yönde olduğu konusunda bkz.Seliçi,s.45. 
1642 Dural,s.27 ve 120. 
1643 Kurt,s.125. 
1644 Aynı yönde Kurt,s.125-126. 
1645 Dural,s.120. 
1646 Seliçi,s.45,Erman,s.56. 



 
 

323

           Türk Hukuku’nda izlenmesi gereken yol önce sözleşmeye bağlılık 

prensibi olup, borçlu yüklenici borcun yerine getirilmesinin güç olduğunu sonradan 

farketse bile ifadan kaçınamamalı ve gerekli masraf ve emeğe katlanmalıdır1647. Diğer 

yandan bu anlayışta sınırsız kalmamak gerekmektedir. Nitekim sözleşmeye bağlılık 

prensibi dürüstlük kuralı ile sınırlanmış ve bu kural gereği aşırı ifa güçlüğüne neden 

olan olgu sebebi ile yüklenici borçlunun borcunu ifa etmesi dürüstlük kuralına aykırı 

düşmesi halinde hem TBK md138 ve hem de TBK md.480/2 gereğince hakim devreye 

girer, ya edimler arasında denge sağlar veya sözleşmeyi sona erdirir1648. Aşırı ifa 

güçlüğü ile imkansızlık kavramının farklı olduğu burada da ortaya çıkmaktadır. Sonraki 

imkansızlık sözleşmeyi kendiliğinden sona erdirir iken(TBK md.136), aşırı ifa 

güçlüğünde böyle olmaz(TBK md.138 ve 480/2)1649. 

 

            Sonuç olarak sözleşmeye bağlılık prensibi gereği Türk Hukuku ‘na göre 

geminin siparişinden sonra emek, malzeme veya ekipman masraflarında meydana gelen 

ani ve yüksek artışlar veya bazı malzemelerin arzının belli yerlerde azalması dolayısı ile 

ani ve yüksek fiyat artışları vb. aşırı ifa güçlüğüne sebep olması halinde TBK md.136 

kendiliğinden doğrudan uygulanmamalı1650, öncelikle şartları varsa md.138 veya 480/2 

hükümleri uygulanmalıdır. Zira imkansızlık geçici değil sürekli olmalıdır1651, sadece 

para sıkıntısı olması bir ifa imkansızlığı sayılmayacağı1652, gibi daha geniş anlamda aşırı 

ifa güçlüğü yüklenici yönünden subjektif imkansızlık yaratsa bile kusursuz sonraki 

imkansızlık(TBK md.136) hükümleri uygulanamaz1653. Dural’a1654 göre zaten öğretide 

subjektif imkansızlık denen haller birer aşırı ifa güçlüğü halleri olup, yazara göre 

subjektif ifa imkansızlığı kabul edilmemektedir. Esasen TBK md.480/2’nin koyuluş 

                                                 
1647 Seliçi,s.54. 
1648 Seliçi,s.54-55. 
1649 Seliçi,62-65. 
1650 Seliçi,s.62. 
1651 Subjektif imkansızlık geçici imkansızlık yaratır,bkz.Dural,s.121. 
1652 Eren/İnşaat Sözleşmesi,s.100. 
1653 Hüseyin Altaş,Eserin Tesliminden Önce Telef Olması(eBK. md.368),Ankara 2002,s.115 
1654 Dural,s.121. 
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amacı sözleşmenin yerine getirilmesinin mümkün olduğu hallerde taraflara ayrıca bir 

imkan sağlanması içindir1655.  

 

            (b) Maddi imkansızlık 

 

            İfanın gerçekleşmesi, yüklenici yönünden maddi bir sebepten dolayı 

sağlanamayacak hale geliyor ise ortada  maddi imkansızlık hali vardır ve bu çok çeşitli 

görünümlerde ortaya çıkabilmektedir1656. Gemi inşa sözleşmesi gibi eser 

sözleşmelerinde, yapılmakta olan veya yapılmış ancak iş sahibine teslim edilmemiş 

eserin(gemi) ortadan kalkması kural olarak yüklenicinin borcunu imkansızlaştırmaz ve 

bu eserin yeni baştan yapılması mümkün oldukça imkansızlıktan sözedilmez1657. Bu 

halde inşa edilmekte olan bir gemide her türlü önlem alınmış ve kimsenin kusuru 

olmasa da yangın çıkması ve büyük bir zarara uğraması halinde, yeniden inşa kural 

olarak mümkün olduğu için yeniden inşası gerekir1658 ve imkansızlık mevzu bahis 

olmaz1659. Diğer yandan yüklenici TBK. md.138 veya 480/2 şartları varsa bu hükümlere 

başvurabilir ve bu halde aşırı ifa güçlüğünün bulunup bulunmadığı araştırılır1660. Ancak 

durum bu şartları taşımıyor ve yüklenici de sözleşme vadesinde gemiyi yetiştiremez ise, 

temerrüde düşer ve iş sahibi sözleşmeden dönebilir1661. 

 

 

 

 

                                                 
1655 Erman,s.82. 
1656 Öz,s.161. 
1657 Öz,s.161. 
1658 Erman,s.72. 
1659İnşa halindeki gemi çeşit borcu olduğundan ve objektif olarak yeniden inşa edilebileceğinden imkansızlık 
sözkonusu olmaz,bkz.Dural,s.137.Bununla birilikte inşası tamamlanan ve teslime hazır hale gelen gemi artık iş 
sahibinin istediği özelliklere göre ferden muayyen edilmiş olur. 
1660 Erman,s.72. 
1661 Öz,s.161. 
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             (c) Hukuki imkansızlık 

 

            Gemi inşa sözleşmesi kurulduktan sonra, tersanenin yeni mevzuat 

gereğince gemi inşa etme ruhsatı geri alınsa  ve gemi inşa sözleşmesinin kurulduğu 

anda yüklenici gemiyi inşa etmek için gerekli izinlerin hepsine sahip olsa ve sonradan 

eklenen şartların yerine getirilememesinde yüklenicinin bir kusuru da olmasa ortada 

hukuki imkansızlık vardır. Örneğin tersane bölgesinin deniz canlıları için sonradan 

koruma alanı ilan edilmesi, o bölgenin sonradan heyelan riskinin ortaya çıkması veya 

ülke genelinde belli bazı sınıf gemilerin ülke çıkarları için inşasının yasaklanması1662 

vb. hallerindeki hukuki imkansızlık TBK md.136 gereği sonraki imkansızlık oluşturur 

ve gemi inşa sözleşmesi sona erer. Bu halde madde gereği hem yüklenicinin yeniden 

gemiyi inşa etme borcu ortadan kalkar ve hem de iş sahibinin bedel ödeme borcu sona 

erer. 

              (d) Borçlar Kanunu’nda eser sözleşmesine dair özel olarak düzenlenen 

imkansızlık halleri 

 

             Türk Borçlar Kanunu’nda sonraki imkansızlık haline ilişkin iki ayrı 

özel hüküm bulunmaktadır; 

 

             Bunlardan ilki TBK md.486 da yer almaktadır. Bu hüküm sonuçları 

özel olarak düzenlenmiş olan bir hükümdür ve  hükmün uygulandığı durumlarda artık 

temerrüt ve sonuçları, keza iş sahibinin sözleşmeden dönmesi mümkün olmaz1663. Bir 

kusursuz imkansızlık halini1664 özel olarak gösteren TBK md.486 gereğince 

yüklenicinin teslim borcunun ifasının sonradan kusursuz olarak imkansız hale 

                                                 
1662 İthal ve ihraç yasakları genel olarak imkansızlık sayılmaktadır;bkz.Dural,s.11 
1663 Öz,s.161-162. 
1664 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.184(Hükümde geçen kusur olmadan  ifadesi, hükmün kusursuz sonraki imkansızlığın eser 
sözleşmesinde düzenlenen özel bir çeşidi olduğunun kanıtıdır),Esasen TBK md.486’da söz edilen ifa imkansızlığı 
sözleşme kurulduktan sonraki,sürekli ve objektif imkansızlıktır,bkz.Kurt,s.137. 
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gelebilmesi için ilk şart(ön şart) olarak sözleşmede yüklenicinin kişisel özelliklerinin 

gözönüne alınıyor olmalıdır1665. Bu ilk şart sağlanmış ise,ikinci şart olarak  ya 

yüklenicinin ölümü veya yüklenicinin kusuru olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini 

kaybetmesi gerekir. Bu şartlar birlikte gerçekleşmiş olduğunda ise, sonuçları TBK 

md.136/2’den oldukça farklıdır1666. Md. 136/2’de ifade edilen sonraki kusursuz 

imkansızlık sonucunda taraflar sona eren sözleşme gereğince aldıklarını sebepsiz 

zenginleşme gereğince geri verir iken, md.486 gereğince iş sahibi o ana kadar 

tamamlanan kısımdan yararlanması mümkün ise, onu kabul etmek ve karşılığını 

ödemekle sorumludur1667. Haliyle bir eser sözleşmesinde kusursuz sonraki imkansızlık, 

özel olarak düzenlenmiş olan md. 486 şartlarında gerçekleşmiş ise otomatik olarak 

taraflar aldıklarını geri veremez. Hatta o eser iş sahibi yönünden kullanılabilecek ise 

taraflar aldıklarını da iade edemez. Tam tersine o ana kadar inşa edilmiş esere tekabül 

eden orantılı1668 sözleşme ücreti ödenmek zorunda olup, ödenmiş ise geri alınamaz, 

eksik ödenmiş ise aradaki fark da yükleniciye ödenmelidir. Bu hükme göre hüküm 

şartları gerçekleşmiş ise sözleşme kendiliğinden sona ermektedir1669. 

 

             Hangi durumlarda sözleşmeninin yüklenicinin kişisel nitelikleri esas 

alınarak akdedildiği bir yorum meselesi olarak, her somut olaya göre 

belirlenmelidir1670.Bu konuda tarafların sözleşmedeki iradelerine ve sözleşme konusu 

işin niteliğine bakılır1671. Örneğin bir elbisenin terziye sipariş edilmesi veya bir ressama 

tablo siparişinde, terzi ve ressamın kişisel özelliklerinin o sözleşmenin akdedilmesinde 

göz önüne alınıp alınmadığı rahat olarak belirlenebilirken, daha karmaşık sözleşmelerde 

bu belirlemeyi yapmak her zaman kolay olmaz. Örneğin Öz1672, inşaat işlerinde hemen 

hemen daima yüklenicinin kimliğinin önem taşıdığını ve Yargıtay’ın da bir apartman 

müteahhidinin sözleşmesini böyle saydığını belirtmektedir.  

                                                 
1665 bkz. Tandoğan,C.2,s.332,Yavuz/Acar/Özen,s.968,Kurt,s.136. 
1666 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s184. 
1667 Becker,s.646. 
1668 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s185. 
1669 Yavuz/Acar/Özen,s.969. 
1670 Öz,s.162. 
1671 Yavuz/Acar/Özen,s.969. 
1672 Öz,s.162. 
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            Bu durum belki tek bir apartman inşa eden bir müteahhit açısından 

doğru olabilirken, bin konutluk bir siteyi ve aynı anda Türkiye’nin birkaç şehrinde farklı 

inşaatlar yürüten ve hatta yine aynı anda dünyanın herhangi bir yerinde inşaat yürüten 

şirketler içinde söylenebilir mi? Fikrimizce aynı mantık karmaşık ve büyük işleri 

yüklenen yükleniciler yönünden savunulamaz. Diğer yandan, bu hükmün yüklenicinin 

özel bilgi ve uzmanlığı,sanat gücü,yahut kuvvetle güvenilir olması(yani sağlamlık ve 

tam zamanında ifa) veya özel krediye layık olması(parasal gücü olması,zararı 

karşılayabilecek maddi gücü olması) niteliklerinin hesaba katıldığı sözleşmeleri 

kapsadığı ifade edilmektedir1673. Bize göre bu niteliklerden sadece bir veya bir kaçının o 

sözleşmede gözetilmiş olması her zaman TBK md.486’ya dahil olmaya hak vermez.  

 

            Gemi inşasında iş sahipleri bazen uzun yıllar aynı tersanelerle 

çalışmaktadır. Bunun sebebi o tersanelere güvenmeleridir. Birlikte uzun dönem 

çalışmanın yarattığı sinerji herzaman önemlidir. Diğer yandan sipariş verenler, gemiyi 

inşa edecek tersanenin sağlamlığı ve özel krediye layık olmasına da önem verirler. Ama 

bunun yanında bir çok faktör de hesaba katılır.  Gerek gemi gibi büyük ve karmaşık 

yapıları inşa eden tersane ve onun sahipliğindeki şirketler ve gerekse de günümüzün, 

devasa yapıdaki büyük hemen daima anonim şirket, limited şirket veya holding 

yapılanması altında yapılanan inşaat şirketleri1674 göz önüne alınınca yüklenicinin 

kişisel nitelikleri değil de, şirketin kurumsal yapısı, kurumsal yönetim ilkesi, 

kredibilitesi, organizasyon yapısı, daha önceden o tür bir yapıyı inşa edip etmediği, 

maddi gücü, kalifiye iş gücü, teknolojisi, know-how’ı, konumu, inşa hızı, ekonomik 

teklif verebilmesi,iş yapılacak pazara yakın olması, gemi inşası yönünden ayrıca; yerel 

ve global gemi inşa pazarı, dünya navlun, çelik, demir fiyatları gibi özellikler birlikte 

dikkate alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında TBK md. 486’da yer alan yüklenicinin 

sadece kişisel özellikleri gözetilerek gemi inşası  ticari gemi inşaatlarında zor 

görünmektedir.  

                                                 
1673 Becker,s.645,Tandoğan,C.2,s.332. 
1674 Gerçi bu hükmün uygulama alanına tüzel kişiler de belli şartlarda girebilir,bkz.Kurt,s.138. 
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            Diğer yandan ticari gemi inşa sözleşmelerinde gemileri inşa eden 

tersaneler nerdeyse herzaman anonim veya limited gibi bir ticaret tüzel kişiliğinde ve 

hatta çoğu zaman bir holding veya ana şirketin iştiraki halinde olur1675.Son olarak 

yüklenicinin kişisel niteliklerinin göz önünde tutulduğu sözleşmelerde, yüklenicinin kişi 

olarak bizzat(örneğin tüzel kişiliği temsilen yönetim kurulu üyeleri veya icra kurulu 

üyeleri) ve şahsen o eseri(burada gemi) meydan getirmesi veya şahsi denetimi 

altında(yani tüzel kişiliği temsilen yönetim kurulu üyeleri veya icra kurulu üyeleri her 

gün işçilerin başında ve onları denetim altında bulundururarak orada bulunmalı, veya 

bulunması gerektiği taraf iradelerinden çıkarılmalı) meydan getirme borcu altında 

olduğu ve günümüzde gemi inşa sanayinde yoğun biçimde alt yüklenicilere de 

başvurulduğu düşünüldüğünde de1676, gemi inşa sözleşmelerinde yüklenicinin kişisel 

nitelikleri gözönünde tutularak imza edildiğini ileri sürmek fikrimizce mümkün 

değildir. Eski tabir ile ticari gemi inşa sözleşmelerinin yüklenicinin şahsı nazara 

alınarak kurulan eser sözleşmelerinden kabul edilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Yüklenicinin kişisel nitelikleri ve özellikleri esas tutulmadan yapılmış eser 

sözleşmelerinde, yüklenicinin ölmesi1677 veya işi tamamlama yeteneğini yitirmesinin 

sözleşmenin devamına hiçbir etkisi yoktur1678.  

 

            Eser sözleşmesinin TBK’ya göre özel imkansızlık hallerinden 

ikinciside TBK md.485’de yer almaktadır.Eser sözleşmesi TBK md.136’dan farklı 

olarak iki tarafın dışında bir olaydan değil de, iş sahibinin hakimiyet alanında 

beklenmedik bir olay nedeni ile imkansızlık gerçekleşiyor ise TBK md.485/1  uygulanır 

ve yüklenici TBK md.136’dan farklı olarak yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen 

                                                 
1675 Ancak belki yat inşa sözleşmelerinde TBK md.486 uygulama alanı bulabilir. Örneğin belli tipte bir yatı inşa eden 
şirket limited veya anonim şirket olsa bile, şirket az sayıda personel ile butik ve kişiye özel yat inşa ediyor(yani seri 
halde değil) ve şirketin sahibi aynı zamanda şirketin kurucusu,CEO’su,baş(veya tek) dizaynırı ise, ve onun dizayn ve 
yönetim yeteneği olmadan şirket de olmayacak ve bu şirkete sırf bu yatın yaratıcısı o şirkette çalıştığı için ona sipariş 
veriliyor ise ortada yüklenicinin kişisel özellikleri göz önüne alınarak kurulmuş bir yat inşa sözleşmesinin varlığı 
kabul edilir. Aynı durum devasa ticari gemi inşa sözleşmelerinde nerdeyse hiç ortaya çıkmaz. Biraz önce verdiğimiz 
yat inşa örneği ile benzer olarak, bir gemi inşa sözleşmesi sayılamayan, kayık ve küçük tekne inşaatında bedensel 
gücü ile az sayıda kişi ile küçük bir işletmede kayık ve tekne inşa eden yüklenici yönünden ise TBK md.486 pek tabi 
uygulanabilecek bir hükümdür. 
1676 Kurt,s.137. 
1677 Becker’e göre de bir komandit şirkette veya bir ticaret şirketinde bir ortağın nitelikleri göz önüne alınmış olsa da, 
tereddüt halinde şirket elemanları o işi devam ettirebiliyor ise,özellikle bir komanditerin, genel olarak bir ticaret 
şirketinin tek bir ortağının kişiliğinin esas alındığı kabul edilmez,bkz.Becker,s.645. 
1678 Tunçomağ,s.1094. 
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giderlerini isteyebilir. Yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini 

isteyebilmenin anlamı ise md.486’dan farklı olarak o ana kadar yapılan kısım iş 

sahibinin yararlanamayacağı halde olsa bile , yüklenici yaptığı kısma oranla ücret 

isteyebileceği gibi1679, işin tümüne ilişkin bir kazanç kaybı kadar olmasa bile1680 aldığı 

orantılı bedeli aşan bir tazminata hak kazanır1681. Yani bu halde sözleşme ileriye etkili 

olarak sona ermektedir1682. 

 

            Bu hükümde yer alan imkansızlık hali iş sahibinin sorumlu olduğu 

durumlar dolayısı ile  eserin tamamlanmasının imkansızlaşması olup, buradaki 

imkansızlık sözleşmenin kurulmasından sonra iş sahibinin şahsında veya tehlike 

alanında gerçekleşen umulmayan olay sonucu ortaya çıkan objektif ve sürekli 

imkansızlık halidir1683. Umulmayan olay iş sahibinin şahsında veya onun özel tehlike, 

faaliyet alanında gerçekleşmelidir1684. İş sahibinin hakimiyet alanında ortaya çıkan 

hallere örnek olarak şunlar gösterilebilir; iş sahibinin yabancı ülkedeki bir tersaneye yat 

sipariş etmesi, ancak sipariş ettiği yer ülkesinde o yatın dizaynı inşa edilebilen ve 

inşaatına izin verilen bir dizayn iken, iş sahibinin kendi ülkesinde izin verilmeyen bir 

dizaynda olması hali gibi iş sahibinin o yatı kendi ülkesine getirmesine mevzuat gereği 

izin verilmemesi ve mevzuata uyulmamasının sebebinin kendi istediği dizayn olması, 

belirli ve önemli gemi ekipman ve malzemelerini sözleşme gereği üstlenen iş sahibinin 

bunları temin edeceği tek yer olan belli bir ülkeninin bu malzeme veya ekipmanlara 

ithalat yasağı koyması1685 vb.haller.  

 

               İş sahibinin tehlike ve faaliyet alanına giren bir umulmayan olay 

dışında, iş sahibinin şahsında ortaya çıkan bir durum gemi inşa sözleşmelerinde pek 

uygulanabilir değildir. Örneğin bir kimsenin kendi portresini yaptırmasında olduğu 
                                                 
1679 Fiilen yaptığı kısma orantılı olarak bkz.Aral/Ayrancı,s.383,Kurt,s.135. 
1680 Örneğin md.484’deki gibi bir tam tazminat(elde edeceği karın tamamını) alamaz,bkz. Tandoğan,C.2,s.328. 
1681 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.186,Kurt,s.136,Özellikle inşaat seviyesi pek ilerlemişve sözleşme ücreti pek yüksek 
değilse alacağı tazminat sözleşme ücretine yakın olabilir, bkz. Tandoğan,C.2,s.328. 
1682 Aral/Ayrancı,s.383,Kurt,s.135,Karşı,Gautchi Art.378-379,Nr. 8.(aktaran,Tandoğan,C.2,s.327(dpnt.39)). 
1683 Aral/Ayrancı,s.383,Tandoğan,C.2,s.327,Kurt,s.134. 
1684 Becker,s.644,Kurt,s.134. 
1685 Örnekler için bkz.Kurt,s.134,Yavuz/Acar/Özen,s.967. 
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gibi1686 ağır hastalık nedeni ile buna imkanının olmaması hali vb. gibi haller gemi inşa 

sözleşmelerinde pek gerçekleşmez. Diğer yandan bu hükme giren olaylar, her somut 

sözleşmenin özelliklerine göre hakim tarafından takdir edilmelidir1687. Öğretide ileri 

sürülen, iş sahibinin subjektif imkansızlık halleri1688 olan, acz içine düşmesi veya iflas 

etmesi hallerinde dahi md.485/1’e göre ileri sürülebilir görüşünün kabulü gemi inşa 

sözleşmelerinde bu hükme özellikle gemi inşa pazarının kötü durumda olduğu ve 

navlun ücretlerinin dip yaptığı dönemlerde kötüniyetli olarak başvurulabilecek bir 

imkan yaratması nedeniyle en azından gemi inşa sözleşmeleri yönünden mümkün 

olmamalıdır. TBK md.485/1’in hem geminin tamamlanmadığı hem de tamamlanıp da 

teslimi imkansızlaştığı durumlarda da uygulanabilceği kabul olunmaktadır1689. Eserin 

tamamlanması iş sahibinin kusuru nedeni ile mümkün olmuyor ise yüklenici yaptığı işin 

değeri ve bu değere girmeyen giderlerinin haricinde, kalan zararlarını, yüklenicinin 

ifaya olan tüm menfaatini yani müspet zararını da tazmin ettirebilir1690. 

 

              c.İfanın Gerçekleşmemiş Olması 

 

              Borçlu temerrüdünün bir şartı da ifanın gerçekleşmemiş olması 

şartıdır. Yüklenicinin esere ilişkin ifa borcunu yerine getirilişi eserin türüne göre 

farklılık göstermektedir. Biz ifanın gerçekleştirilme şeklini ve açıklamalarını aşağıda 

mülkiyetin devri bahsinde ele alacağız. 

 

 

 

 

                                                 
1686 Tunçomağ,s.1092,Tandoğan,C.2,s.327. 
1687 Tandoğan,s.327,Sözleşme hükümleri ve somut olayın şartları birlikte değerlendirilmelidir,bkz.Kurt, s.134. 
1688 Gautchi,Art.378-379,N.4-8,11,13 vd.(Aktaran,Yavuz/Acar/Özen,s.968,(dpn.60)). 
1689 Tandoğan,C.2,s.327,Yavuz/Acar/Özen,s.967, Kurt,s.136. 
1690 Tunçomağ,s.1096,Yavuz/Acar/Özen,s.967. 
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             d.Temerrüde Engel Sebeplerden Birinin Bulunmaması 

 

              (1) Türk Hukuku’nda temerrüde engel sebepler 

 

              (a) Defiler 

 

             Yüklenicinin edimi ifadan kaçınma yetkisinin bulunduğu ve bu yetkiyi 

kullandığı hallerde, edimin ifasındaki gecikmenin objektif olarak borca aykırı olmasına 

engel olur ve yüklenicinin temerrüdü gerçekleşmez1691. Yüklenicinin karşılıklı borç 

doğuran gemi inşa sözleşmesine dayanarak ve gerekse de genel hukuktan doğan bir 

zamanaşımı, borç ödemeden acz defi veya karşı edimin ifa edilmediği definin 

bulunması halinde1692, kendi edimini ifadan kaçınması hukuken mümkün olduğundan 

temerrüde düşmesi de sözkonusu olmaz1693. 

 

              TBK  md.479/1 gereğince kural olarak bedel ödeme borcu eserin 

teslimi anında muaccel olur. Haliyle yüklenici sözleşmede daha önce ödeneceği 

yazmıyor ise, eserin teslim etmedikçe ücret alma hakkı olmayacağından, teslimini teklif 

etmediği eser için TBK md.97’ye dayanarak edimini ifa etmekten kaçınamaz1694. 

Standart formlarda ise iş sahibinin ödeme borcu taksitler halinde ve teslimden önce 

başlar ve teslim anına ve hatta bazen garanti süresinin sonuna kadar devam eder1695. 

Haliyle gemi inşa sözleşmelerine ilişkin yaygın olarak kullanılan standart formları esas 

                                                 
1691 Kurt,s.153,Öz İnşaat Sözleşmesi,s.149. 
1692 Kurt,s.153. 
1693 Öz,s.171 ,Şahin ,s.178, Tandoğan, C.2, s.130, Öz, İnşaat Sözleşmesi,s.149, Aral/Ayrancı, s.349, Zevkliler/ 
Gökyayla, .484. 
1694 Öz,s.171,Kurt,s.154,Şahin,s.178. 
1695 Örneğin SAJ md.2.4 gereği ödemeler 4 taksit halinde olup,1.Taksit :Tersanenin bulunduğu yer ülkesinin inşa 
edilecek gemiyi ihracatına verdiği resmi iznin bildirildiği tarih,2.Taksit: Gemi İnşaatına başlandığının bildirildiği 
tarih,3.Taksit:Geminin Suya indirildiğinin bildirildiği tarih,4.Taksit: Teslimden en az yedi gün önce geri yüklenici 
lehine dönülemez akreditif açılmak üzere yapılır,AWES md.,4.b’ye göre taraflar taksit sayısını ve zamanları kendi 
belirler, Norveç Form md.3.3 teslime kadar 5 teslim ile birlikte 6 taksitle ödemeyi belirlemiştir,NewBuildCon Part 1 
Kutucuk 11 ve md.15 gereği teslimden önce dört ve teslim ile toplam 5 taksit ile ödeme belirlemiştir. 
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alan sözleşmelerde, teslim öncesi aşamalara göre ödemeler henüz tam veya hiç 

yapılmamış ise vade geldiği halde gemi tamamlanmamış olsa bile, iş sahibi yükleniciyi 

TBK md.97 karşısında temerrüde düşüremez ve yüklenici bu hallerde gemi inşaatını 

durdurabilir, çalışma temposunu yavaşlatabilir ve hatta gemiyi inşaatını bitirmiş olsa 

bile teslimden kaçınabilir1696. Diğer bir ifade ile, bu tür durumlarda yüklenici tersane 

çalışmalarını geciktirmekte haklıdır1697. Ancak eğer taksitler düzenli ödenmiş ve son 

taksit teslim ile ödenecek ise, yüklenici ancak vadesinde tamamlanmış geminin 

teslimini teklif etmiş olması karşısında son taksidi almaya hak kazanacağı 

düşünüldüğünde TBK md. 97 uygulaması gereği ancak karşı edim alacağı bu anda 

muaccel olur.  

 

             TBK. md.98/1 gereğince iş sahibinin sözleşmeden doğan ücret ödeme 

borcunu ifada güçsüzlüğe düşmesi, özellikle iflası veya hakkındaki haciz işleminin 

sonuçsuz kaldığı acz hallerinde, yüklenicinin ücret alma hakkı tehlikeye düşer ise, iş 

sahibinden bir teminat vermesini isteyebilir. Teminat verilinceye kadar da kendi edimini 

yerine getirmekten bu hüküm uyarınca kaçınabilir. İş sahibinden verdiği süre içerisinde 

gerekli teminatı alamayan yüklenici hükmün ikinci fıkrası uyarınca da sözleşmeden 

dönebilir. İş sahibinin ödemelerini tatil etmesi, mali durumu ve işleri bozulduğu için iş 

yerini kapatması, iflası, hakkında yapılan icra takiplerinin sonuçsuz kalması onun bir 

acz içinde olduğunu göstermektedir1698.  

 

             Zamanaşımı definde ise artık yüklenici süresiz anlamda karşı edimi 

ifadan haklı olarak kaçınma hakkına kavuşacağından artık temerrüde düşmesi mümkün 

olmaz1699. 

 

                                                 
1696 Kurt,s.153-154, Şahin,s.178. 
1697 Öz,s.171,Kurt,s.154. 
1698 Kurt,s.156. 
1699 Kurt,s.157. 
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             (b) Alacaklı Temerrüdü 

 

             Yüklenici borcunu iş sahibinden kaynaklanan nedenlerle ifa 

edemiyorsa temerrüde düşmez1700. Gemi inşa sözleşmesine göre iş sahibinin geminin 

sözleşmeye uygun teslimi teklifi yapılmasına rağmen iş sahibinin gemiyi teslim 

almaktan haklı bir neden olmaksızın kaçınması veya gemiyi teslim edebilmesi için varsa 

gerekli hazırlık fiillerini yapmayarak, iş sahibinin alacaklı temerrüdüne düştüğü hallerde 

yüklenici borçlu temerrüdüne düşmez1701. Örneğin gemi inşa sözleşmelerinde teslim ve 

kabul protokolünün mutlaka imza edilmesi gerektiğini yukarıda ifade etmiştik. İşte haklı 

bir gerekçesi olmadan bu protokolü imzalamaktan kaçınan iş sahibi alacaklı 

temerrüdüne düşmüş olur. Diğer yandan gemi inşa sözleşmesi gereği, dizaynın, 

çizimlerin iş sahibine ait olduğu hallerde bunların yükleniciye verilmemesi veya 

malzeme ve ekipmanları sağlama taahhüdü olmasına rağmen bunları sağlamaması veya 

iş sahibinin gemi inşa ruhsatı alma gibi hukuki işlem yapma yükümlülüğünü 

sözleşmeye rağmen yerine getirmemesi1702 hallerinde de iş sahibi alacaklı temerrüdüne 

düşer1703.Fakat iş sahibinden kaynaklanan sebeplerle ifa hiç yapılamayacak hale gelmiş 

ise artık alacaklı temerrüdü değil de imkansızlık mevzubahis olur. Belirtelim ki iş 

sahibinin alacaklı temerrüdüne düşmesinde kusurlu olması aranmaz1704. 

                

 

 

 

 

                                                 
1700 Şahin,s.179,Öz,s.172,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.149,Aral/Ayrancı,s.349,Zevkliler/Gökyayala,s.484. 
1701 Şahin,s.179,Kurt,s.157. 
1702 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.150,Sendi,Yakuppur,Borçlar Kanunu’na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri 
Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları,İstanbul 2009,s.76. 
1703 Kurt,s.158-159,Öz,s.172. 
1704 Kurt,s.157. 
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               (2)Standart formlara göre temerrüde engel olan sebepler 

 

               (a)Mücbir sebep/force majeure(fors majör) hallerinin bulunması 

 

              Yüklenicinin kontrolü dışında olaylar gemi inşaat sözleşmelerinde 

sıklıkla olur ve teslimde gecikmeye sebep olurlar1705. Yüklenici gemiyi inşa ederken 

kendi dışında gelişen ve önlenmesi mümkün olmayan, öngörülemeyen olaylar 

karşısında risk altındadır ve bu riski dağıtması gerekir1706. Her nekadar yüklenicinin bu 

risklere karşı kendini sigortalatması1707 mümkün olsa da, aynı zamanda yüklenicinin 

kontrolü dışında gerçekleşen ve gecikmeye yol açan olaylardan doğan sorumluluğunu 

bir muafiyet klozu ile sınırlamak da mantıklıdır1708. Gemi inşa sözleşmelerinde bu 

imkan mücbir sebep(fors majör) klozu ile mümkün hale gelmektedir. 

 

              Yargıtay1709 mücbir sebebin zorlayan neden anlamında olduğunu, 

"Türk Hukuk Lûgatı" adlı eserin 251. Sahifesinden alıntı yaparak, ‘umulmayan, 

beklenmeyen hal, önceden nazara alınmasına ve bunun sonucu olarak giderilmesine 

imkân bulunmayan ve harici bir tesirden ileri gelen olay’ şeklinde açıklamaktadır. 

Mücbir sebebin söz konusu olabilmesi için önceden kestirilememiş bulunması, borçluya 

yüklenememesi, önlenemeyen, giderilemeyen bir nitelik taşıması ve borcun ifasını 

olanaksız duruma getirmesi gerekir1710.Türk Hukuku’nda fors majör ile mücbir sebep 

aynı anlamda olup, mücbir sebepler birer zorlayıcı neden olarak, önceden göz önüne 

alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış 

etkiden ileri gelen olay anlamında kullanılmaktadır1711.  

                                                 
1705 Mandaraka-Sheppard,s.457. 
1706 Simon Curtis, Force Majeure Provisions In A Shipbuilding Context(s.139-151) ,Editor Ewan McKendrick, 2nd. 
edt. London 1995,s.139(Force Majeure). 
1707 Edward/Joseph,s.68. 
1708 Mandaraka-Sheppard,s.457. 
1709 Y.1.HD.9.3.1989 T. E:1989/348,K:1989/2529(Kazancı İçtihat). 
1710 Y.11.HD.16.12.1976 T. E:1976/5406,K:1976/5406(Kazancı İçtihat). 
1711 Ejder Yılmaz,Hukuk Sözlüğü,5. Bası Ankara 1996,s.902,Pars,s.217. 
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             O halde Türk Hukuku’na göre zorlayıcı neden, mücbir sebep ve fors 

majör aynı anlama gelen ve birbirinin yerine kullanılabilen ifadelerdir1712.Türk Hukuku 

ve Yargıtay anlayışında ifade olunan mücbir sebep tanımı genel olarak kara avrupası 

hukuku ile uyumlu ve hatta Fransız Hukuku1713 ile aynı anlamdadır.Bu terim(fors 

majör) Fransız Hukuku’na dair bir terim olarak1714, ‘Öngörülemeyen ve kontrol 

edilemeyen1715 gerek doğal olaylar(sel,fırtına) ve gerekse de insanların 

fiillerinden(isyan,grev ve savaş) kaynaklı olaylar olarak tanımlanmaktadır1716. Mücbir 

sebep genel olarak ticari sözleşmelerde tarafların tamamen kontrolü dışında olan ve 

sözleşmeyi etkileyen olayları tanımlamak üzere kullanılan bir terimdir1717. 

 

            Ziraat endüstrisine dair ithalat ve ihracat sözleşmeleri ile ilgili olarak 

Avrupa Birliği Komisyon Kararları1718 ve Avrupa Adalet Divanı Kararlarına1719 göre de 

mücbir sebep Türk Hukuk anlayışı ile uyumlu olarak ‘Kesin bir imkansızlık olarak değil 

de umulmayan olaylar nedeni ile, ithalat veya ihracatçının tüm gerekli özeni 

göstermesine rağmen, büyük bir fedakarlık göstermeden sakınamadığı olaylar’dır. Bu 

nedenle Avrupa Birliği Hukuku’nda uzun zamandır mücbir sebep anlayışı yer 

almaktadır1720. Avrupa Birliği Hukuku bağlamında mücbir sebep unsurları 

şunlardır1721,a)Mücbir sebebe dayanan bunu sipatla mükelleftir, b)Şartlar(olaylar) 

anormal ve öngörülmez olmalı, c)Aşırı feda yapılmadan engelenememeli ve gerekli 

özen gösterilmesine rağmen sonuçları önlenememiş olmalı, d)Şartlar dışarıdan gelmeli, 

                                                 
1712 Bkz.Yılmaz,s.270,577ve 902,Ayrıca bkz.Ovacık,s.148,Pars,s.217. 
1713 Bkz.Clarke,s.81. 
1714 Fransız MK. md.1148; ‘Fors Major veya cas fortuit halinde zarar talep edilemez ve borçlu yükümlülüğünü yerine 
getirmekten kurtulur.’ şeklinde olup, Fransız Hukuku’na göre Force Majeure ve cas fortuit aynı anlamda olup 
birbirinin yerine kullanılabilirler,bkz.William Swadling,The Judicial Construction of Force Majeure Clauses(s.3-19), 
Editor Ewan McKendrick, 2nd ed. London 1995,s.6(ve bkz. orada dpnt.20), Murdoch/Hughes, s.202,bkz. ayrıca 
Matsoukis v. Priestman&Co 1915 1 KB. 681,s.685-686 ,Benjamin’s Sale of Goods,s.458. 
1715 Bkz.,The Longman Dictionary of Law,s.254,Murdoch/Hughes,s.202. 
1716 Black’s Law Dictionary,s.718. 
1717 Bkz.Oxford Law Dictionary,s.207,Osborn’s Concise Law Dictionary,s.189,Edward/Joseph,s.68. 
1718 Bkz.Notice 88/C259/07 Official Journal, C259/11,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1988:259:0010:0013:EN:PDF erişilme tarihi 
05.02.2014. 
1719 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 
17.12.1970 T. Case 11/70 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61970CJ0011:EN:PDF 
erişilme tarihi 05.02.2014.Bu karar ile imkansızlık şartı mücbir sebep anlayışı içinden kaldırılmıştır;bkz. Michael 
Parker, Force Majeure in EU Law, Force Majeure and Frustration of Contract(s.333-353), Editor Ewan McKendrick, 
2nd. ed. London 1995,s.337. 
1720 Parker,s.334. 
1721 Parker,s.340. 
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e)Avrupa Birliği ve yer aldığı  hukuk düzeni gözetilmelidir. Oysa İngiliz Hukuku’nda 

Kara Avrupasındaki gibi bir mücbir sebep anlayışı yer almamaktadır1722. Keza 

Amerikan, İsveç ve Norveç hukuklarında da durum İngiliz Hukuku ile aynıdır1723. 

Ancak İngiliz ticari sözlemelerinde1724 ve mahkemelerinde daha fazla mücbir sebep 

anlayışına yer verilmeye başlandığı görülmektedir1725. Hatta kendine ait bir mücbir 

sebep öğretisi olmayan ama bu öğretiyi Fransız Hukuku’ndan aldığı belirtilen İngiliz 

Hukuku’nda mücbir sebep anlayışı yönünden Fransız Hukuku’nun yardımcı olabileceği 

de belirtilmektedir1726. 

 

             Taraflar sözleşmede riskleri birbirleri arasında paylaştırmak için 

nelerin mücbir sebep olduğunu ve sonuçlarını yazmakta serbesttirler1727. Bunları 

yazarken en doğru şekilde belirleme yapmalılar1728 ve sözkonusu kloz mümkün 

olduğunca açık olmalı, mücbir sebep olaylarını tanımlamalı, ihbar prosedürünü 

belirtmeli, sınırlarını göstermeli ve sözleşmeden dönme hakkını da vermelidir1729.Her 

nekadar hukuk karşısında mücbir sebebin açık anlamı tarafların kontrolü dışında olaylar 

şeklinde olsa da, taraflar bazen sözleşmelerde hem anlamını ve hem de etkilerini 

değiştirdiklerinden sözleşmedeki düzenlenen kloza bakmak gerekmektedir1730. 

 

              Bir çok ticari gemi inşa sözleşmesinde taraflardan birinin geçici olarak 

edimini yerine getirememesini haklı hale getiren olaylar liste halinde yer alırken, yine 

bir çok sözleşmede bu liste sonunda tüm sayılanların haricinde kıyasen uygulamayı 

sağlayan ‘listedekiler haricinde diğer tüm sözleşme taraflarının kontrolu dışında olaylar’ 

                                                 
1722 Curtis,s.134,Ewan McKendrick,Force Majeure and Frustration-Their Relationaship and  a Comprative 
Assessment(s.33-54), Force Majeure and Frustration of Contract, Editor Ewan McKendrick, 2nd ed. London 
1995,s.33,Swadling,s.7,Benjamin’s Sale of Goods,s.457,Turner/Potenzo,s.30. 
1723 Clarke,s.79. 
1724 Swadling,s.7. 
1725 McKendrick,s.33. 
1726 Swadling,s.6. 
1727 Curtis,s.134,Edward/Joseph,s.68,Turner/Potenzo,s.30. 
1728 Bruce/Garrard,s.114. 
1729 Edward/Joseph,s.68,Turner/Potenzo,s.30. 
1730 Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.135. 
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şeklinde klozlar düzenlenmektedir1731. Örneğin SAJ form da durum aynı bu şekildedir. 

SAJ form md.8.1’de hem mücbir sebepler olarak 35 adet olay liste halinde 

sayılırken1732, son kısmında kıyas yapmayı sağlayan ‘yüklenicinin, alt yüklenicisi veya 

sağlayıcısının kontrolü dışında olan diğer olaylar’ ifadesi de yer almaktadır. Bunun 

haricinde SAJ form da bu olaylar sözleşmenin imzalanması sırasında öngörülse dahi 

gerçekleşmeleri halinde uygulanacağı da belirtilmektedir. Bu ifade ile mücbir sebep 

tanımında yer alan umulmayan hal ifadesi adeta kaldırılmış olup, sadece yüklenicinin 

kontrolü dışında olay olması yeterli görülmüştür. Bu tarzda bir düzenleme Türk Hukuku 

yönünden mümkündür. Gemi inşa sözleşmelerinde mücbir sebeplerin gerçekleşmesi 

halinde yüklenici yönünden haklı gecikme ve aşağıda göreceğimiz gibi süre uzatım 

hakkı doğar1733. Ancak belirtelim ki SAJ form gereğince ancak gecikmeye sebep olan 

mücbir sebepler süre uzatım hakkı verir1734 

 

               SAJ ve AWES formlarında mücbir sebep tanımı yapılmamıştır. 

Norveç form ise md. 9.1’de mücbir sebebi tanımlamıştır. Bu tanıma göre mücbir sebep, 

yüklenicinin kontrolü dışındaki şartlar ve olaylardır. Görüldüğü gibi tanım çok geniş ve 

belirsiz olup, bu ifadeyi somutlaştırmak adına liste halinde örnekler verilerek Norveç 

formda da mücbir sebep halleri sayılmıştır1735. Belirtelim ki Norveç formda SAJ ile 

benzer olarak mücbir sebepleri liste halinde saydıktan sonra, ve/veya yüklenicinin 

kontrolü dışında diğer olağanüstü olaylar ifadesini kullanılmıştır. Böylelikle listede 

sayılmayan başka mücbir sebepler de olabilmektedir. Norveç form SAJ’dan farklı 

olarak alt yüklenicinin ediminin veya tedarikinin önemli bir kısmında gecikmesi 

                                                 
1731 Curtis,s.134,Bruce/Garrard,s.114,Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.134. 
1732SAJ md.8.1;Doğal afetler,Devlet emri, devlet kuruluşları müdahalesi,savaş,blokaj,devrim, ayaklanma, seferberlik, 
iç savaş, kargaşa,grev,sabotaj,lokavt,iş gücü kıtlığı,veba,bulaşıcı hastalıklar,yangın, sel, tayfun, kasırga, fırtına veya 
normal hava planında yer almayan hava koşulları,deprem, büyük dalga,heyelan, patlama, çarpışma,karaya oturma, 
ambargo,taşımada gecikme,sipariş anında makul anlamda zamanında teslim edilebilecekleri öngörülmesi şartıyla 
malzeme ve ekipman kıtlığı, veya teslimde gecikme veya teslim alma imkanının yokluğu, elektrik ve benzin dahil 
uzun süren enerji kıtlığı veya yokluğu,tersanenin veya alt yüklenici veya yüklenicinin iş yerlerinin yıkılması, geminin 
veya bir parçasının yanması,sel altında kalması veya yukarıda belirtilen olayların birinin vukuu, sayılan bu olaylardan 
kaynaklı olarak yüklenicinin diğer taahhütlerinin gecikmesi sonucu eldeki gemi inşa işinin gecikmesi,yüklenicinin alt 
yüklenici ve alt tedarikçilerinin kontrolü dışındaki diğer kazalar, tüm bunlar sözleşmenin imzasında öngörülse de 
öngörülmese de, teslim tarihi, toplam müsaade edilen süreyi aşamamak üzere uzar,Ayrıca diğer formlar için bkz. 
AWES md.6.d,Norveç Form md.9.1.a,MARAD md.6.b,NewBuildCon md.34.a.i,CMAC md.15.1. 
1733 Mandaraka-Sheppard,s.457,ayrıca bkz. Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.135,Curtis,Force Majeure,s.141. 
1734 Curtis,Force Majeure,s.141. 
1735 Falkanger/Bull/Brautaset,s.92. 
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halinde, bu gecikmeye sebep olan olay mücbir sebep olması halinde doğrudan buna 

yüklenicinin dayanmasına müsaade etmemiş ve belli şartlar koymuştur1736. İlk olarak 

yüklenici alt yükleniciyi seçmede gerekli özeni göstermiş olmalıdır.İkinci olarak da 

normal bir gecikme olabileceği konusunda teslimde gerekli marjı ayarlamış olmalıdır. 

Ve ön şart olarak da yüklenici bu gecikmeden etkilenmiş olmalıdır. O halde yüklenici 

hiç etkilenmemişse veya alt yükleniciyi seçmede özensiz olduğu iş sahibince kanıtlanır 

ise, sırf alt yüklenici mücbir sebeple ona teslimde veya edimini yerine getirmede gecikti 

diye, bu yüklenici açısından mücbir sebep teşkil etmez. Oysa SAJ form bu şartların hiç 

birini aramamaktadır. 

 

              Gemi inşa sözleşmelerinde mücbir sebep klozları ile yükleniciye bir 

koruma sağlanmaktadır1737. Mücbir sebep nedeni ile yüklenicinin korunması, ancak 

yüklenici sözleşmeyi imzaladığı sırada bunları öngöremeyecek ise mümkündür ve 

ayrıca mücbir sebep gerçekleşince bundan etkilenmemek veya az etkilenmek adına 

gerekli en büyük çabayı göstermek de yüklenicinin bir görevidir1738. Her nekadar 

Norveç form md.7.1’e1739 göre bir olayın mücbir sebep sayılması için mücbir sebebe yol 

açan olayın sözleşmenin imzalanması anında makul anlamda yüklenici tarafından 

öngörülememesi veya umulamaması gerekse ve devamla yüklenicinin, çalışanlarının,alt 

yüklenicilerinin bu olayı engellemek veya üstesinden gelmek üzere gerekli özeni 

göstermiş olmaları aransa da yukarıda da değindiğimiz gibi, SAJ form böyle bir ön şart 

aranmamaktadır1740. Aksine SAJ form md.8.1’de ‘mücbir sebebi doğuran olayı 

yüklenici sözleşmeyi imzalarken öngörse de öngörmese de’ diyerek, yüklenici 

                                                 
1736 Falkanger/Bull/Brautaset,s.92. 
1737 Mandaraka-Sheppard,s.457. 
1738 Falkanger/Bull/Brautaset,s.92-93(Örneğin tersanenin büyük kısmı yansa da kalan kısımda mümkün olan tüm 
çaba gösterilerek gemi zamanında teslime çalışılmalıdır).Bir Yargıtay kararı da şöyledir; ‘…Zira kaçınılmazlıktan söz 
edebilmek için işveren işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı ile teknolojinin gerektirdiği bütün tedbirleri almış 
olmasına rağmen beklenmedik ve önlenemez nedenlerle iş kazasının meydana gelmiş olması gerekir. Oysa, kazanın 
oluş şekli dikkate alındığında kumaşın mile sarılmamasından kaynaklanan aksaklığın giderilmesi için sigortalının 
müdahalede bulunduğu anlaşılmaktadır. Şayet kumaş sarma işlemi uygun şekilde yapılmış olsaydı sigortalı buna 
müdahale etmeyebilir ve böyle bir kaza da meydana gelmeyebilirdi. Olayın oluşuna uygun bulunmayan ve hüküm 
kurmaya yeterli olmayan, olayda % 100 kaçınılmazlığın bulunduğunun kabulüne dair kusur raporu ile hüküm 
kurulmuş olması usule ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir, bkz. Y.10.HD.5.7.2004 T. E:2004/4798, K:2004/6394 
(Kazancı İçtihat). 
1739 Benzer bir hüküm NewBuildCon form md.34(iii)’de yer almaktadır. 
1740 İngiliz Mahkeme kararlarına göre ise genel kural olarak mücbir sebebe dayanacak olan taraf , mücbir sebebin 
etkilerini engellemek için gerekli adımları atmış olmalıdır,bkz.Curtis,s.138. 
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tarafından sözleşmenin imzalanması sırasında böyle bir olayın meydana gelebileceği 

öngörülmüş olsa da veya objektif olarak da öngörülebilirse de durum değişmez, 

yüklenici mücbir sebebe dayanabilmektedir. SAJ’ın bu belirlemesi Yargıtay’ın mücbir 

sebep tanımı ve çerçevesine uymamaktadır. Şöyleki Yargıtay ‘Zamanımızda sık sık 

yapılmakta olan para ayarlamaları özellikle bir tacir için önceden kestirilemeyecek bir 

durum değildir’ şeklinde öngörülebilen devaluasyonun bir mücbir sebep olamayacağına 

hükmetmiştir1741.  

 

              Mücbir sebep klozunun çerçevesi belirsiz ise, bu yüklenicinin aleyhine 

yorumlanmalıdır1742. Hatta bazen belirsiz mücbir sebep klozları eğer sözleşmenin esaslı 

unsuru ise o sözleşme geçersiz hale gelebileceği gibi, eğer o hüküm olmadan sözleşme 

ayakta kalabiliyor ise mücbir sebep klozu geçersiz sayılacaktır1743.Zira mücbir sebep 

klozları birer süre uzatım klozu olarak kabul edilirken, inşaat sözleşmelerinde süre 

uzatım klozları yüklenici aleyhine ve dar olarak yorumlanmaktadır1744. Mücbir sebebi 

ve sonundaki gecikmeyi ve illiyet bağını yüklenici ispatla mükelleftir1745. Mücbir 

sebebin yapacağı etki yer aldığı klozun yorumuna göre belirlenir1746. Hem Türk ve hem 

de İngiliz Hukuku’na göre mücbir sebebin ortaya çıkmasına kusuru veya ihmali ile 

sebep olan taraf mücbir sebebe dayanamayacağı gibi1747, süresinde gemiyi 

                                                 
1741 Y.11.HD.16.12.1976 T. E:1976/5406,K:1976/5406(Kazancı İçtihat), ‘Fiyat yükselmesi mücbir sebep 
sayılamayacağından davacının basiretli bir tacir gibi hareket ederek zamanında mal tedarik etmesi gerekir.’ Bkz. 
Y.11.HD.15.5.1989 T. E:1988/5740,K:1989/2878(Kazancı İçtihat). Bu son belirttiğimiz kararda Yargıtay aynı 
zamanda sebep olarak basiretli tacir kriterine dayanmış olsa da, öngörülebilen fiyat artışları kıstasına da 
dayanmıştır.Her iki karardaki anlayış SAJ form gibi aksine düzenleme olmadıkça gemi inşa sözleşmelerinde mücbir 
sebeplere de uygulanabilir.İngiliz Hukuku gereğince de ‘..finansal kaynakların yetersizliği nedeni ile edimin yerine 
getirilememesi veya  yanlış hesaplama nedeni ile masraf ve ücret artışı mücbir sebep değildir.’ Bkz. Benjamin’s Sale 
of Goods,s.459. 
1742 Falkanger/Bull/Brautaset,s.93. 
1743 Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.138. 
1744 Wilmot-Smith QC,s.210,Ayrıca bkz.Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.134. 
1745Falkanger/Bull/Brautaset,s.93,Curtis,s.134,Parker,s.340,Swadling,s.17,Murray/Holloway/Tımson-Hunt, 
s.134,Kurt,s.120. 
1746 Murray/Holloway/Tımson-Hunt,s.134. 
1747 Curtis,s.135,Benjamin’s Sale of Goods,s.459,Edward/Joseph,s.68.Aynı yönde bir Yargıtay kararına bkz. ‘Somut 
olaya bakıldığında, kiracı davalının imalathanesinin özellikleri itibariyle yangın yönünden gerekli özeni göstermesi, 
yangına zemin oluşturacak tüm unsurlara engel olması gerekmekte olup, kast aranmaksızın , dikkatsizlik ve 
tedbirsizlik olgusunun gerçekleşmesi, kiralananın açıktan açığa kötü kullanıldığının sübutu için yeterli 
bulunmaktadır. Kiracı kusursuzluğunu, yangının mücbir sebep ya da üçüncü kişilerin eylemi ile çıktığını 
kanıtlamalıdır. Çalışanların verdiği zararın oluşmaması için hal ve maslahatın icap ettiği bütün dikkat ve itinada 
bulunduğunu yahut dikkat ve itinada bulunmuş olsa bile zararın vukuuna mani olamayacağını çalıştıran ispat ederse 
sorumlu tutulamaz. Kiracının sorumluluğu sözleşmeye aykırı davranıştan doğduğundan, hiçbir kusuru bulunmadığını 
BK.nun 96. maddesi uyarınca, kiracı ispat etmedikçe zarardan sorumludur; Y.11.HD.31.3.2011 T. 
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yetiştiremeyen yüklenici, süre sona erdikten hemen sonra ortaya çıkan mücbir sebebe de 

dayanamaz1748.  

 

           SAJ form md.8.1’de mücbir sebep klozunda yukarıda ifade ettiğimiz 

üzere liste halinde mücbir sebepler sıralandıktan sonra, yüklenici,alt yüklenici ve alt 

tedarikçilerin kontrolleri dışında olaylar da dahil edilirken, ‘yukarıda belirtilen listedeki 

sebeplerin yapısında(sınıfında) olsun olmasın’ ifadesi yer almaktadır. Bu eklemenin 

gerekçesi ejusdem generis1749 kuralıdır. Bu kural gereği bir sözleşme içerisinde belirli 

sayıda bir kelime belli bir sınıfa dahil ise, arkalarından genel kelimeler geliyor ise bu 

genel kelimelerin o sınıfı işaret ettiği kabul edilmektedir1750. Sözleşme taraflarının 

sözleşmede açıkça veya zımnen bu kuralın aksine düzenleme yapmaları ise 

mümkündür1751. Diğer yandan ejusdem generis kuralı aksine düzenleme sözleşmede 

zımnen veya açıkça yapılmamış olsa bile, ki AWES ve Norveç Formda yapılmamıştır, 

genel kelimelerden önce sıralanan kelimelerin aynı sınıfa mensup olarak aynı 

kategoride olmaları, bunun içinde bu kelimelerin ortak-baskın özelliklere sahip olmaları 

aranır1752. Bu açıdan bakıldığında zaten ne SAJ form, ne de gemi inşa sözleşmelerinde 

yaygın olarak kullanılan diğer standart formlarda liste halinde sayılan olayların aynı 

sınıfa dahil olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir1753. O halde SAJ formda yazılan 

ekleme olmasa dahi ejusdem generis kuralı standart formlardaki mücbir sebep 

klozlarına uygulanamaz.  

 

                                                                                                                                               
E:2009/4796,K:2011/3661(Kazancı İçtihat). Keza yine bir Yargıtay kararında ‘Bilirkişi raporunda da vurgulandığı 
üzere, davalı şirketin sahibi olduğu deponun daha önce de sık sık sele maruz kalan bir dere yatağında bulunması 
nedeniyle, sel olayının " mücbir sebep " ten kaynaklandığı ileri sürülemez. Söz konusu olayla ilgili emsal nitelikteki 
dairemiz kararı ve mahkemece alınan bilirkişi raporundaki tespitler nazara alındığında davalının mücbir sebep 
savunmasının reddi gerekir’ şeklinde karar verilmiştir,karar için bkz. Y.11.HD.14.2.2013 T. E:2012/1932, 
K:2013/2574(Kazancı İçtihat). 
1748 Curtis,s.137. 
1749 Ejusdem generis: ‘Aynı tür belge ve sözleşme yorum kuralı. Belli bir sınıf veya kategoride kişi veya şeyleri 
tanımlayan bir kısım kelime grubunu genel anlamlı kelimeler takip ediyor ise, aksi belirtilmedikçe genel kelimelerde 
kendinden önce gelen kişi veya şeyleri belirten kelimelerle aynı sınıfta yorumlanır;bkz.John Gray,Lawyer’s Latin A 
Vade Mecum, new edition , London 2006,s.51. 
1750 Wilmot-Smith QC,s.30,Curtis,s.145. 
1751 Curtis,s.145,Curtis,Force Majeure,s.146. 
1752 S.S. Magnhild v. McIntyre Brothers &Co 1920 3 K.B. 321,orada bkz.s.330 
1753 Aynı yönde Curtis,s.146. 
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           Ancak mücbir sebep klozu örneğin sadece ‘fırtına, sel, deprem,şimşek 

ve yüklenicinin kontrolü dışındaki diğer olaylar’ şeklinde ise, bu halde ejusdem generis 

kuralı gereğince,  yüklenicinin kontrolü dışındaki diğer olaylara örneğin işyerinde 

vukubulabilecek bir grev girmez. Zira grev ile fırtına,sel,deprem ve şimşek aynı sınıfa 

dahil değildir.Oysa tüm ülke geneline yayılmış bir grev normalde pekala önceden 

öngörülemiyor ve yüklenici kontrolü dışında ise mücbir sebep kavramı içinde girer.  

 

           Bir grevi salt engelleyememiş olmak veya sonuçlarını hafifletememiş 

olmak, yüklenicinin kendi işyerinde grev ve iş karışıklıklarını kontrol edebileceği 

düşünüldüğünde1754,   grevin yüklenicinin kontrolü dışında olduğunu,  göstermez1755. 

Gerçi SAJ form açıkça grevi bir mücbir sebep olarak kabul ettiğine göre yasalara uygun 

yapılan bir grev veya karşılığında lokavt SAJ gereğince birer haklı gecikme olarak 

mücbir sebep sayılmaktadır1756.SAJ formda yer alan doğal afetler(acts of god1757), aynı 

                                                 
1754 Bkz.Curtis,Force Majeure,s.142.Benzer görüşte bir Yargıtay kararı için bkz.‘Bir olayın mücbir 
sebepsayılabilmesi için aynı zamanda o olayın borçluya ait işletmenin dışında cereyan etmiş olması gerekir. Bu 
bakımdan Yargıtayın kökleşmiş içtihatlarına göre borçluya ait iş yerindeki mevzu grev mücbir sebep 
sayılmamaktadır. Çünkü grev işçilere tanınmış bir yasal haktır. Ancak yasal olmayan iş bırakmalar diğer şartları da 
haiz bulunduğu takdirde mücbir sebep olabilir. Bu bakımdan mahkemece grevin niteliği araştırılmalı, ayrıca grev 
kararını ne kadar bir süre önce alınmış olduğu soruşturularak davalı işletmenin önceden grev kararını bilmesine 
rağmen dava konusu gül gibi çabuk bozulacak bir malın taşıma işinin yüklenmemesi geğretiği üzerinde 
durulmaksızın davanın reddi cihetine gidilmesi isabetsiz ve davacıların temyiz itirazı yerindedir.’karar için bkz. 
Y.11.HD.3.12.1979 T. E:1979/5533,K:1979/5488(Kazancı İçtihat). İngiliz Mahkeme kararlarında da benzer görüşler 
mevcuttur.Örneğin bir davada davacı ile davalı arasında bir fuarda stand inşa anlaşması yapılmıştır. Davalı tecrübeli 
bir inşaat firmasıdır.Ancak bir müddettir devam eden işçileri ile kıdem tazminat anlaşmazlığı mevcuttur. Davalının 
standının inşaatı aşamasında davalı işçileri bu nedenle işi bırakma tehditinde bulunuyor. Standı açmak isteyen davacı 
ise fuar şirketi ile yaptığı anlaşmaya göre zamanında standı kuramaz ise yüklü tazminat ödemek zorunda kalacağı 
korkusu ile, işçilerin kıdem tazminatlarının yarısını davalıya ödemeyi teklif ediyor.Davalı bunu reddediyor, ancak 
sonra bu miktarı davacının ödemesi gereken inşaat sözleşme ücretine mahsuben avans olarak alıyor ve işçilerine 
ödeme yapmıyor.Neticede işçiler işi bırakıyor ve greve gidiyor. Davacı davalıdan ödediği parayı istiyor.Davalı bunun 
iş karşılığı olduğunu aradaki sözleşmede yer alan mücbir sebep olarak grev nedeni ile haklı gecikme ile korunduğunu 
iddia ediyor. Mahkeme ‘Davacının davalıya ödediği miktarı fuarı düzenleyen sözleşme dışı 3. taraf  şirketine karşı 
tazminat yükümlülüğü nedeni ile ekonomik baskı altında ödediğini, davalının bu parayı işçilerine kullandırarak grevi 
önleyebilecekken  ödenen miktarı bu amaçla kullanmaması nedeni ile meydana gelen  grev mücbir sebebine 
dayanamayacağına karar vermiştir;bkz. B&S Contracts and Design Ltd. v. Victor Green Publications Ltd. 1984 I.C.R. 
419(Court of Appeal),s.419.Diğer yandan haklı sebeple bir iş yerinde grev yapılıyor ise gecikme haklı gecikme 
sayılmalıdır ,aynı yönde Yargıtayın şu kararına bkz. ‘Yüklemede doğan dispeç süresi, boşaltmada doğan sürastarya 
süresinden düşülür. Sürestaryayı aşan süre için tazminata hükmedilir. Haklı sebebe dayanan grev nedeniyle, 
gönderilen boşaltma yapamıyorsa, bu süre starya veya sürestarya olarak sayılır.’ ;Y.11.HD.13.1.1975 T. 
E:1974/4656,K:1975/120(Kazancı İçtihat).. 
1755 Mandaraka-Sheppard,s.457-458. 
1756 İngiliz Hukuku’na göre,‘24 saatlik vardiyalar halinde çalışan rıhtım işçilerinin uyumlu olarak, daha iyi koşullarda 
çalışmak amacıyla işi bırakmaları bir grev sayılırken,bkz.Tramp Shipping Corporation v. Greenwich Marine 
Incorporated 1975 I.C.R. 261(Court of Appeal),s.261, ‘İşveren ve işçiler arasında genel anlamda bir sorun yok iken, 
sadece tersanede mevcut bulaşıcı bir hastalık nedeni ile çalışmanın reddini grev sayılmamıştır, Bkz.Curtis,Force 
Majeure,s.142(bkz.orada dpnt11 deki kararlar).  
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zamanda SAJ form md.8.1 de sayılan mücbir sebeplerden sel, deprem, tayfun, 

fırtına,büyük dalga,şimşek vb. doğa olaylarını da kapsayan genel bir ifadedir. Basit bir 

hava muhalefeti ise mücbir sebep değildir1758. 

 

             Gemi inşa sözleşmelerine göre mücbir sebebe dayanan taraf, bu mücbir 

sebep olayı gerçekleşince bunu iş sahibine ihbar etmekle yükümlüdür1759. İhbarın amacı 

hem iş sahibine mücbir sebebin varlığını ve gerçekliğini araştırmak ve gerekirse de 

buna itiraz edebilmek için zaman vermesi ve keza her iki tarafa da gecikme süresini 

hesaplama imkanı vermesidir1760. SAJ form md.8.21761 gereğince yüklenici mücbir 

sebebin başladığından 7 gün içinde ve mücbir sebebe ilişkin olayı da anlatarak iş 

sahibine yazılı olarak ihbar etmelidir.Keza aynı hükme göre, mücbir sebebin sona 

ermesinden itibaren 7 gün içinde de mücbir sebebin sona erdiğini ve gecikme süresi de 

iş sahibine yüklenici tarafından  bildirilmelidir. İş sahibi son ihbarı almasından 7 gün 

içinde itiraz etmez ise, mücbir sebep ve gecikilen süre aynen kabul edilmiş ve iş sahibi 

itiraz hakkından feragat etmiş olur. Bu iş sahibi yönünden ağır bir hüküm olup, iş 

sahibinin itirazı halinde uyuşmazlığın nasıl ve nerede çözümleneceği de belli değildir.  

 

              Bu son hükmün, iş sahibi açısından açık belirsiz yaratması, mücbir 

sebeplerin genel olarak buna dayanan taraf aleyhine dar olarak yorumlanması ve keza 

mücbir sebebe dayanan tarafın hem mücbir sebebi ve hem de mücbir sebep ile gecikme 

arasındaki illiyet bağını kanıtlaması gerektiği düşünüldüğünde, hükmün bu son cümlesi 

                                                                                                                                               
1757 Act of God Türkçe karşılığında mücbir sebep ifadesinin de geçtiği görülmekle birlikte, bu ifadenin tam karşılığı 
doğal felaket veya olağandışı doğa olayları olup, fors majör yani mücbir sebeb act of god terimini de kapsayan ve 
ondan geniş bir terimdir.Aynı yönde görüş için İngiliz Hukuku’nda bkz. Matsoukis v. Priestman&Co 1915 1 KB. 
681,s.686,Benjamins Sale of Goods,s.458. 
1758 Bir İngiliz Mahkeme Kararında, ‘Kötü hava,futbol maçı ve cenaze nedeni ile gecikmenin mutat olarak 
karşılaşılabilecek olaylar olduğu, bunların yüklenici tarafından dikkate alınması gerektiği’ şeklinde karar 
verilmiştir;bkz.Matsoukis v. Priestman&Co 1915 1 KB. 681,s.687. Keza aynı yönde’ …Bunun yanı sıra olay günü 
alışılmışın dışında bir fırtına olduğu şeklindeki mücbir sebep savunması tartışılıp değerlendirilmeksizin hüküm 
kurulması hatalıdır…’ diyen Yargıtay’da sıradan hava muhalefetinin değilde, alışılmışın dışında bir fırtına olup 
olmadığının incelenmesini buyurmuştur;bkz. Y.11.HD.18.1.2007 T. E:2005/13473, K:2007/443(Kazancı İçtihat). 
1759 Mandaraka-Sheppard,s.457,Turner/Potenzo,s.30,Kurt,s.116(Bkz ayrıca TBK md.472/3), Falkanger/ Bull/ 
Brautaset, s.93, Aynı yönde Danimarka Hukuku bkz.Clarke,s.86. 
1760 Curtis,s.149,Curtis,Force Majeure,s.149. 
1761 Diğer formlar için bkz.AWES md.6.d,Norveç Form md.9.2,MARAD md.6.a,NewBuildCon md.34.b, CMAC 
md.15.2, 



 
 

343

Türk Hukuku yönünden uygulanamaz niteliktedir. Diğer yandan SAJ  ve AWES 

yüklenicinin bu ihbar sürelerine uymaması halinde sonucun ne olacağını yazmamakla 

birlikte, ihbarın amacı düşünüldüğünde yüklenicinin mücbir sebebi ileri sürme hakkının 

düşmüş sayılması gerektiği kabul edilmelidir1762. Aynı yönde, MARAD md.6.a ve 

Norveç form md.9.2.a, açıkça ihbar olmaz ise yüklenicinin süre uzatım hakkını 

kullanamayacağını yazmaktadır. 

 

              (b)Diğer sebepler 

 

             Gemi inşa sözleşmelerinden doğan yüklenicinin haklı gecikme halleri 

sadece mücbir sebep klozu ile sınırlı değildir. Diğer haklı gecikme sebepleri de 

şunlardır, iş sahibinin plan ve çizimleri geç onaylaması1763, iş sahibinin ek iş ve iş 

değişikliği talebi1764 (modifikasyonlar) (SAJ md.5.1, AWES md.3,Norveç Form 

md.5.1,MARAD md.4.c.d.e, NewBuildCon md. 34.a.ii.2, CMAC md.12.1) klas ve diğer 

düzenleyici kuruluş iş değişiklik talepleri1765(SAJ md.5.2, AWES md.3.c,Norveç Form 

md.5.2, CMAC md.12.2,NewBuildCon md. 34.a.ii.3), iş sahibinin sözleşmeye göre 

temin etmesi gereken malzeme veya ekipmanları sözleşmede belirlenen sürede temin 

edememesi nedeniyle gecikme(SAJ md. 17.1.d,NewBuildCon md.34.a.ii.1,Norveç 

Form md.16.1.d,CMAC md.11.1.4), iş sahibinin sözleşme ücretini zamanında 

ödememesi nedeni ile gecikme(SAJ md. 11.3.a,AWES md.10/2, ,NewBuildCon 

md.34.a.ii.5,Norveç Form md.12.2.a, CMAC md.22.4), telef olan geminin yeniden 

inşası halinde gerekli olan süre(SAJ md. 12.2.b.i,AWES md.9/3, NewBuildCon 

md.34.a.ii.4,Norveç Form md.11.2.c.iv.c.,MARAD md.10.a) iş sahibinin sözleşme 
                                                 
1762 Aynı Yönde, Curtis,s.149,Curtis,Force Majeure,s.150. 
1763 Falkanger/Bull/Brautaset,s.92.Gemi inşa sözleşmelerinde plan ve çizimlerin iş sahibince onaylanacağı yazıyor, 
ancak süre düzenlemesi yoksa, makul sürede bunları onaylamayan iş sahibi, teslim tarihinin yüklenici yönünden haklı 
gecikmesine katlanmalıdır. Gerçi SAJ form md.4.1.b(Aynı şekilde Norveç form md.5.d,NewBuildCon 
md.20.e,CMAC md.8.1) gereğince böyle bir sorun yaşanmaz.Zira belirlenen sürede yükleniciye cevap vermeyen iş 
sahibinin itiraz hakkından feragat ettiği kabul edilir. Haliyle gecikme yaşanmaz. Aksine AWES md.2.b/2’nin 
md.6.e’ye yaptığı yollama sonucu plan ve çizim onay ve itiraz uyuşmazlıklarında kaybedilen süre müsaade edilen 
süre olarak yükleniciye haklı gecikme vererek teslim süresini uzatır,MARAD md.14.e gereğince tüm inceleme, test 
ve plan-çizim onaylamaları gecikmeye yol açmayacak tarzda yapılmalı demektedir. Hükmün aksi yorumundan 
gecikme halinde bunun sorumluluğunu iş sahibine verdiği anlamı çıkmaktadır. 
1764 Bkz.Clarke,s.78,Falkanger/Bull/Brautaset,s.92. 
1765 Falkanger/Bull/Brautaset,s.92. 
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gereği diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile gecikme(Norveç Form 

md.9.3). Bu hallerde haklı gecikme ile uzayan süre, ancak yükleniciye sebep olduğu 

gecikme kadar olduğu unutulmamalıdır. 

 

                (3) Temerrüde engel olan sebeplerin varlığı halinde bunların sonucu-

süre uzatımı 

 

               Temerrüde gerek genel hukuk ve gerekse de gemi inşa sözleşmeleri 

gereğince engel olan sebeplerin iki sonucu bulunmaktadır. İlk olarak temerrüde hukuka 

uygun bir engel, teslim süresinde haklı bir gecikmeye yol açacağından gecikme süresi 

kadar süre uzatımı sözkonusu olur1766. Süre uzatım klozları gemi inşa sözleşmelerindeki 

mücbir sebep klozlarında olduğu gibi ayrıntılı olarak yer alabileceği gibi, bu konuda 

sözleşme suskun da olabilir1767. Haklı gecikme  halinde, gecikme sebebinin ortadan 

kalkmasından sonra yüklenicinin işleri hızlandıracağına dair bir hüküm sözleşmede yer 

almıyorsa, işleri yüklenici hızlandırmak zorunda omadığı için, süre uzatım klozu 

olmayan gemi inşa sözleşmelerinde de, süre meydana gelen haklı gecikmeye uygun 

olarak makul biçimde uzar1768.Tarafların anlaşmak suretiyle sözleşmeye ek bir süre 

uzatım protokol ve anlaşması yapmaları da mümkündür1769. İkinci olarak ise bazen 

haklı gecikmeye neden olan sebep öyle bir hal alır ki, dürüstlük kuralları gereğince 

gecikme süresi tahammül edilemeyecek kadar uzar, bu durumda tarafların sözleşmeyi 

sona erdirebilecekleri kabul edilmelidir(TMK md.2).Keza sözleşmenin değişen şartlara 

uyarlanması şartlarının varolduğu hallerde hakimin TBK md.138 veya özel hüküm TBK 

md.480/2’yi uygulayarak sözleşmeyi sona erdirebileceği de unutulmamalıdır1770.   

                                                 
1766 Falkanger/Bull/Brautaset,s.92. 
1767 Kurt,s.103. 
1768 Kurt,s.103-104,Süre uzatım klozu bulunmayan eser sözleşmelerinde, bu konuda sözleşme  boşluğunun varlığı 
kabul edilir ve boşluk taraf  iradeleri esas alınmak suretiyle yüklenicinin yapmak zorunda olduğu çalışmayı yerine 
getirebilmesi için gerekli olan makul süre kadar uzar,bkz.aynı eser s.118-119,ayrıca aynı yönde bkz. 
Tandoğan,C.2,s.131,Aral/Ayrancı,s.349,Zevkliler/Gökyayla,s.485. 
1769 Sözleşmeden sonra yapılan ek süre uzatım anlaşması veya protokolünün uyugulanması kara avrupası hukuk 
sistemelerinde,örneğin Fransa,İtalya ve Türk İsviçre Hukuklarında, uygulanabilir ise de, İngiltere ve Amerika gibi 
common law ülkelerinde uygulanamayabilir,bkz.Clarke,s.78-79. 
1770 Bkz.Kurt,s.109-116. 
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                Bazen sözleşmelerde haklı gecikmelere ilişkin toplam bir tahammül 

tavanı belirlenir. Toplam tahammül tavanı aşılınca taraflar, ama çoğunlukla haklı 

gecikmeye katlanmak zorunda kalan taraf sözleşmeden dönebilir. Bu durum daima tüm 

gemi inşa sözleşmelerinde yer alır. Gemi inşa sözleşmelerinde süre uzatım maddesi 

genellikle mücbir sebep maddesi ile aynı kloz altında düzenlenmektedir. Örneğin SAJ 

md. 8’in başlığı ‘Gecikmeler ve Teslim Süresinin Uzaması(Mücbir Sebep)’ şeklinde 

olup, 1 ve 2 nolu fıkraları mücbir sebep ve mücbir sebebin ihbarı hakkında iken 3 ve 4 

nolu fıkraları ise süre uzatımı hakkındadır. Buna göre SAJ md.8.3 gerek mücbir 

sebepler ve gerekse de sözleşmede düzenlenen diğer haklı 

sebepler(örn.modifikasyonlar) dolayısı ile gecikilen sürenin yüklenici yönünden 

müsaade edilen(İzin verilen,Permissible Delay) gecikmeler olarak kabul etmekte ve bu 

halde SAJ md.3 gereğince sözleşme ücretinin likit tazminat ile değişmeyeceğini 

vurgular. 

 

              SAJ md.8.4 ile de ifade ettiğimiz tahammül tavanı belirlenmektedir. 

Bu fıkraya göre mücbir sebepler dolayısı1771 ile sözleşmede belirlenmiş olan teslim 

tarihinden itibaren gecikilen toplam süre 210 güne kadar ise teslim tarihi gecikilen süre 

kadar uzamaktadır. Yani taraflar SAJ form ile otomatik olarak tahammül tavanlı bir süre 

uzatım anlaşması da yapmış olmaktadırlar. Aynı fıkrada 2101772 günü aşan hallerde ise 

iş sahibine bir seçimlik hak verilmektedir. İş sahibi dilerse bu durumda sözleşmeden 

dönme hakkını kullanarak sözleşmeye son verebilir. Veya sessiz kalır ise, yüklenici iş 

sahibininden yazılı olarak bir seçim yapmasını, ya sözleşmeden dönmesini veya teslim 

tarihini ileri bir tarih olarak belirlemesini ister. Bu talebi alan iş sahibi 20 gün içinde 

                                                 
1771 Haliyle SAJ form, azami 210 günlük tahammül tavanına diğer gecikme hallerini dahil etmez. Anlamı şudur; 
Yüklenici, sel nedeni ile 60 gün, grev nedeni ile 120 gün ve iş sahibinin modifikasyon talebi ile de 45 gün gecikse, 
toplam tahammül tavanı, modifikasyon dolayısı ile gecikme dahil olmayacağından, aşılmamış olacaktır. Aynı yönde 
bkz. Curtis,s.151,Diğer yandan modifikasyon nedeni ile gecikme de haklı gecikme olduğu da unutulmamalıdır. 
1772 Norveç form ise tahammül tavanı hesabında SAJ’dan farklıdır. Norveç form md.4.1.c’ye göre  haklı 
olmayan,yani müsaade edilmeyen gecikmeler ile mücbir sebep dolayısı ile gecikmeler toplamı 270 günü aşar ise, iş 
sahibi sözleşmeyi sona erdirme hakkına kavuşur,NewBuildCon md.39.iii gereğince mücbir sebep nedeni ile 
gecikmede tahammül tavanı 180 gün iken, mücbir sebep ve müsaade edilmeyen gecikmeler toplamı tahammül tavanı 
270 gündür. Yani NewBuildCon’a göre gecikme mücbir sebep nedeni ile 181 gün veya mücbir sebep artı müsaade 
edilmeyen gecikme ile toplam 271 gün ise iş sahibi sözleşmeye son verebilir. 
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yükleniciye cevabını verir. İş sahibi cevap vermez ise ne olacağı SAJ formda 

yazmamaktadır. İş sahibi eğer yeni süre uzatımını seçer ise, bu süre sonunda gemi 

teslim edilmez ise, sözleşmeden dönme hakkı ilgili fıkraya göre tekrar canlanmaktadır. 

 

            e.Yükleniciye İhtar Yapılmış Olmalıdır 

 

            Yukarıda, eser sözleşmelerinde özel olarak borçlu temerrüdü ve 

sonuçları düzenlenmemiş olduğundan gerekli şartları ve gerekse sonuçları bakımından 

TBK md.117 vd. uygulanmaktadır diye belirtmiştik. O halde iş sahibi yükleniciyi 

temerrüde düşerebilmek için yukarıda sayılan şartlara ek olarak, genel kural olarak, 

eseri teslim borcunu ifa etmesi için uyarması, yani ihtarda bulunması 

gerekmektedir(TBK md.117/1)1773.İhtar, münasip yer ve zamanda(TMK md.2), yani iş 

saatlerinde, yükleniciye veya temsilcisine yönelik olarak yapılmalıdır1774. Kural olarak 

ihtar herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte gemi inşa sözleşmelerinde tarafların 

tacir olduğu düşünüldüğünde, bir tacirin sözleşmenin karşı tarafı olan taciri temerrüde 

düşürebilmesi için TTK md.18/3 gereğin ihtarı  taahhütlü mektup, noter marifeti, telgraf 

veya  elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılmalıdır1775. 

 

             Diğer yandan gemi inşa sözleşmelerinde1776 taraflar hemen daima bir 

teslim gününü kararlaştırmış olduklarından, TBK md.117/2 gereğince iş sahibinin 

yükleniciyi temerrüde düşürmesi için ihtar çekmesine gerek kalmaz1777. Bu hallerde 

sözleşmede yazan teslim tarihi gelip de teslim gerçekleşmez ise yüklenici temerrüde 

düşer1778. Fakat nadiren olsa da muğlak ve belli olmayan zaman dilimi yazılmış ise, 

örneğin yaz mevsimi gelince, gemi inşa ruhsatı alındıktan sonra, deniz çekilince veya 

                                                 
1773 Aral/Ayrancı,s.349 ,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.150,Yakuppur,s.77. 
1774 Yakuppur,s.78. 
1775 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.150,Yakuppur,s.79. 
1776 İnşaat sözleşmelerinde hemen daima bir teslim tarihi sözleşmede yer alır,bkz. Yakuppur,s.82. 
1777 Aral/Ayrancı,s.349. 
1778 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.150,Yakuppur,s.80. 
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geminin en son monte edilmesi planlanan önemli belli başlı ekipmanları yüklenici 

tersanesine gelince vs., yüklenici temerrüdünden bahsedebilmek için ihtar şarttır1779. 

Tüm bunların yanında yükleniciye ihtar çekilmesinin faydasız kalacağı hallerde de 

ihtara gerek olmadığı kabul edilmektedir(TBK md.124/1)1780. 

     

                6.Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüdünün Sonuçları 

 

                a.Türk Hukuku Bakımından 

 

               Gemi inşa sözleşmelerinde eser sözleşmesine ilişkin TBK  

hükümlerinde özel hüküm yer almadığından borçlunun genel temerrüdü 

hükümlerine(TBK md.117 vd.) göre belirleme yapılacağını belirtmiştik. Borçlu 

temerrüdünün gerçekleşmesi için genel olarak yüklenicinin kusurlu olması gerekmez, 

ancak gecikme tazminatı(TBK. md.118), ifa yerine talep edilen müspet zarar 

tazminatı(TBK md.125/2) ve sözleşmeden dönme halinde istenebilen menfi zarar 

tazminatı(TBK md.123/3) için yüklenicinin kusurlu olması aranır1781. Yardımcı kişilerin 

kusuru yüklenicinin kusuru olarak kabul edilir1782. 

 

               Yüklenici teslim borcunda temerrüde düşse dahi, halen eseri 

tamamlayarak teslim etme yükümlülüğü altındadır1783. Diğer bir ifade ile iş sahibi 

yüklenici gemiyi teslimde temerrüde düşmüş olsa dahi ondan gemiyi tamamlayarak 

kendine teslimini isteyebilecektir(TBK. md.125/1)1784.Zira alacaklının ifayı talep 

edebilmesi temerrüdün bir sonucu değil, zaten muaccel alacağın bir mutat bir 

                                                 
1779 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.150,Yakuppur,s.80. 
1780 Tandoğan,C.2,s.131-132, Aral/Ayrancı,s.349,Dürüstlük kuralı gereğince de aynı sonuca varılabilir,bkz.,Öz İnşaat 
Sözleşmesi,s.150. 
1781 Kurt,s.183-184,Tandoğan,C.2,s.133,Oğuzman/Öz,C.1,s.539. 
1782 Tandoğan,C.2,s.133. 
1783 Kurt,s.183,Eren,s.1099. 
1784 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.920,Eren,s.1099. 
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hükmüdür1785. Gecikmiş ifayı talep hakkı olan iş sahibi, yüklenici eğer kusurlu ise 

ondan gecikme tazminatı isteyebilir(TBK. md.118)1786. Gecikme tazminatı müspet 

zararın özel ve sınırlı bir çeşidi olup, fiili zararla yoksun kalınan kardan oluşur1787. 

Gecikme tazminatı ifa ile birlikte talep edilebileceği gibi, ifa temerrütten sonra yerine 

getirilmiş olsa ve ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olsa dahi talep edilebilir1788.  

 

                Yüklenici temerrüt halinde iken beklenmedik hal sebebi ile doğacak 

zarardan sorumludur(TBK. md.119/1). Bu nedenle temerrüt süresince meydana gelen 

kaza sonucu eserin sözleşmeye uygun biçimde tamamlanıp teslim edilmesini tamamen 

veya kısmen imkansız hale gelmesinin olumsuz sonuçları yükleniciye ait olup, yüklenici 

ya temerrüde düşmekte kendisinin kusuru olmadığını veya temerrüde düşmeseydi dahi 

beklenmeyen halin iş sahibinin zararına eserde vukubulacağını ispatlamak suretiyle 

beklenmeyen halden sorumluluktan kurtulabilir(TBK md.119/2)1789. Beklenmedik hal 

deyimi geniş anlamda umulmayan hal anlamında olup, dar anlamda umulmayan hal ila 

mücbir sebebi de kapsamaktadır1790. Haliyle temerrüde düşen yüklenici, kural olarak 

kusursuz imkansızlık hali temerrütten sonra ortaya çıkmış ise artık TBK md.136 kuralı 

uygulanamaz1791. 

 

               Teslim tarihine uyulması iş sahibi için büyük önem arz ettiği için eser 

sözleşmelerinde, özellikle inşaat sözleşmelerinde geç teslim halinde sözleşmelere cezai 

şart klozu koyulmaktadır1792. Borçlunun, asıl borcunu ilerde hiç veya gereği gibi ifa 

etmediği taktirde alacaklıya karşı ifa etmeyi önceden taahhüt ettiği hukuki işlem ile 

belirlenmiş ekonomik değeri olan edime cezai şart denir1793. Haliyle cezai şart asıl borca 

                                                 
1785 Oğuzman/Öz,C.1,s.513. 
1786Gecikme ihtar tarihinden başlar.İhtara ihtiyaç olmayan hallerde muacceliyet tarihi esas alınır, Tekinay/ 
Akman/Burcuoğlu/Altop,s.924 ,Oğuzman/Öz,C.1,s.514, Eren,s.1103-1104(Gecikme zararı için ihtar şarttır). 
1787 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.925,Oğuzman/Öz,C.1,s.514. 
1788 Oğuzman/Öz,C.1,s.514. 
1789 Kurt,s.189 ve 193-194,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.927 Oğuzman/Öz,C.1,s.516-517, Eren,s.1105-1106. 
1790 Eren,s.1105. 
1791 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.926(Zira eski kanun tabiri ile yüklenici temerrüt halinde kazadan dahi 
sorumludur). 
1792 Tandoğan,C.2,s.135. 
1793 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.341,Eren,s.1181,von Tuhr,s.763. 
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bağlı olarak ve ancak asıl borcun ihlali ile doğabilecek feri bir edimdir1794.Aksi 

sözleşmede belirlenmedikçe, ihtar olmasa bile sözleşme teslim tarihi geçildiği an cezai 

şart işlemeye başlar1795. Aksi sözleşmede belirlenmedikçe yüklenici gecikmede kusurlu 

olmadığını ispatlayarak cezai şart ödemekten kurtulabilir1796.  

 

              Cezai şart alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa dahi istenebilir(TBK 

md.180/1). Teslimde gecikme halinde cezai şart ödeneceği sözleşmede belirtilmiş ise, 

TBK md.179/2 gereğince gecikmiş teslimi ihtarizi kayıt koymadan, yani cezai şart 

istediğini belirtmeden, kabul eden iş sahibi cezai şart talep hakkını kaybetmektedir. İş 

sahibi bu konuda dikkatli olmalıdır, zira feragat niyeti olmasa dahi en geç teslim anında 

ihtirazi kaydını açıkça koymayan iş sahibinin cezai şart klozunu sonradan ileri sürmesi 

mümkün değildir1797. Tarafların sıklıkla gemi inşa sözleşmelerinde cezai şart yerine 

kullandıkları götürü tazminat niteliğinde olan likit tazminat klozları ise, cezai şart 

klozlarından farklı olarak, en geç teslim anına kadar bu kloz hakkını saklı tuttuğunu iş 

sahibi açıklamak zorunda değildir1798. 

 

              İş sahibi yüklenicinin temerrüdü karşısında, tek seçenek olarak 

gecikmiş ifa ve gecikmiş tazminatı talep etmek zorunda olmayıp dilerse, karşılıklı borç 

yükleyen sözleşmelerde1799 TBK md.125/2 ve 3 gereğince, aynen ifa ve gecikme 

tazminatından vazgeçtiğini derhal bildirerek müspet zararını isteyebileceği gibi, 

sözleşmeden dönmek suretiyle menfi zararını da isteyebilmektedir. Gemi inşa 

sözleşmeleri karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme olduğu için iş sahibi diğer iki 

seçimlik hakkını kullanabilirse de, bunun için yükleniciye kural olarak bir süre 

                                                 
1794 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.341, Eren,s.1182, von Tuhr,s.764. 
1795 Tandoğan,C.2,s.135,Karşı, Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.349. 
1796 Tandoğan,C.2,s.135,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.348. 
1797 Tandoğan,C.2,s.136 Eren,s.1185,von Tuhr,s.768. 
1798 Tandoğan,C.2,s.138 
1799 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.928 ve 944 vd.Oğuzman/Öz,C.1,s.513,Eren,s.1109. 
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vermelidir(TBK md.123).Böylece alacaklı iş sahibi borçlu yükleniciye bu süre içinde 

borcunu yerine getirmeye davet etmiş olur1800.  

 

            Gecikmiş ifa ve gecikmiş tazminat talebi için uygun süre vermek 

zorunda olmayan iş sahibi1801,diğer seçimlik hakların kullanabilmesi için yükleniciye 

son bir şans olarak1802 süre vermek mecburiyetindedir. Süre verilmesi hukuki işlem 

benzeri bir işlemdir1803 ve süre verilirken hukuki sonucun bildirilmesi zorunlu 

değildir1804. Süre tayini ihtar ile yapılabileceği gibi ondan sonra da yapılabilir1805. 

Verilen süre yeterli değilse yerine uygun bir süre işlemeye başlar1806. Zira kural olarak 

yükleniciye işin özelliklerine ve dürüstlük kuralına uygun bir süre verilmelidir1807.  

 

         TBK md.124.1. ve 2’ye giren durumlarda iş sahibinin süre vermesine 

gerek yoktur.Bununla birlikte yukarıda teslim zamanını incelerken vardığımız sonuç 

gereği gemi inşa sözleşmelerinde yazan teslim tarihi TBK md.124.3 anlamında 

sözleşmede borç için kesin bir vade değildir. Bu sebeple gemi inşa sözleşmelerinde 

alacaklı iş sahibi ifadan vazgeçip tazminat isteyecek veya sözleşmeden dönme niyetinde 

ise yükleniciye süre vermesi gerekmektedir. Yükleniciye süre  verilmesi gerektiği gemi 

inşa sözleşmelerinde hem fors majör,hem diğer haklı gecikme hallerini gösteren 

klozlarda ve yine sözleşmede belirlenen yüklenicinin karşılığında likit tazminat ödemek 

zorunda kaldığı belli haksız gecikme hallerini gösteren klozlarda da mutad olarak 

yazmaktadır. 

 

                                                 
1800 Oğuzman/Öz,C.1,s.536, Eren,s.1110,von Tuhr,s.620. 
1801 Tandoğan,C.2,s.133,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.946,Oğuzman/Öz,C.1,s.534 . 
1802 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.946 ,Oğuzman/Öz,C.1,s.536,von Tuhr,s.620. 
1803 Eren,s.1112,von Tuhr,s.620. 
1804 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.946 ,Oğuzman/Öz,C.1,s.536. 
1805 Tandoğan,C.2,s.132,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.948 Oğuzman/Öz,C.1,s.536 ,Eren,s.1111. 
1806Tandoğan,C.2,s.132-133,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.948, Eren,s.1112,Karşı, Oğuzman/Öz,C.1,s.537-538 
(Uygun süre kendiliğinden uygun olmayan süre yerine geçmez,yeniden bu kez uygun süre verilmelidir.),von Tuhr’a 
göre kendisine pek kısa süre verilen yüklenici buna itiraz etmez ise, bu mehil kafi sayılır,bkz.von Tuhr,s.621. 
1807 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.947,Oğuzman/Öz,C.1,s.537,Eren,s.1111,von Tuhr,s.621. 
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   Mütemerrit borçlu kendisine verilen süre içerisinde borcunu ifa etmez ise, 

aynen ifa ve gecikme tazminatı, ifadan vazgeçerek müspet zarar istemi ve son olarak 

sözleşmeden dönerek menfi zararını isteme hakları olmak üzere 3 seçimlik hakkı 

vardır1808.İş sahibi kural olarak zamanaşımı süresi sonuna kadar aynen ifayı talep 

edebilir1809.İş sahibi süre verirken ifadan vazgeçip müspet zararını isteyecek ise, süre 

sona erince derhal, bu yolu seçtiğini iş sahibine bildirmelidir1810. Bunun sebebinin iş 

sahibinin mütemerrit borçlunun edimindeki değişikliklere göre onun aleyhinde 

spekülasyon yapmasını önlemek olduğu ifade edilmektedir1811. Derhal bildirmek demek 

işlerin alışılmış ilerleyişine ve olaydaki özelliklere göre mümkün olan çabuklukla 

anlamındadır1812. İfadan vazgeçip müspet zararın istenmesi halinde, aslında ifa imkansız 

olmamakla birlikte, sanki imkansızlaşmış gibi, borçlu alacaklının zararını tazmin 

edecektir1813. Müspet zarar istemi seçilince aslında sözleşme muhafaza edilmiş ancak 

içeriği değişerek, asli edim yükümlülüğü yerine, yani gemi inşa tamamlama ve teslim 

yerine, tazminat ödeme yükümlülüğü girmiş olur1814.Müspet zararın kapsamına gecikme 

dolayısı ile uğranılan zararın girip girmediği tartışmalı olmakla birlikte Tandoğan ve 

Oğuzman/Öz’e1815 göre bu kalemde girmektedir. Müspet zarar tutarı hesap edilirken 

eserin ifadan vazgeçildiği anda taşıyacağı değer esas alınmalıdır1816.Müspet zarar 

tazmininde hakim görüş fark teorisinin esas alınması yönündedir1817. 

 

              Karşılıklı borç doğuran gemi inşa sözleşmesi gibi sözleşmelerde iş 

sahibine tanınan diğer bir hakta yüklenicinin kusurlu olup olmadığına bakmadan1818, 

                                                 
1808 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.954,Oğuzman/Öz,C.1,s.539, von Tuhr,s.624.Aslında aynen ifa ve gecikme 
tazminatı hakkı zaten var olduğu, yani aynen ifa talebi uygun süre içersinde yerine getirilmez ise TBK md.125/1 
gereği aynen ifa ve gecikme tazminatı her zaman talep edilebileceği için, iki seçimlik hakkı doğar; bunlar da,ifadan 
vazgeçip müspet zarar istemi ve sözleşmeden dönerek menfi zarar istemi,bkz. Eren,s.1115. 
1809 von Tuhr,s.625. 
1810 Tandoğan,C.2,s.139,Oğuzman/Öz,C.1,s.540, von Tuhr,s.625.Sözleşmeden dönme hakkını seçecek ise bunda da 
süre sona erince derhal vakit geçmeden bu istemini yükleniciye bildirmelidir, bkz. Tekinay/Akman/ 
Burcuoğlu/Altop,s.955, Eren,s.1116-1117. 
1811 Tandoğan,C.2,s.140,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.957 ,Oğuzman/Öz,C.1,s.540 ,von Tuhr,s.625. 
1812 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.955. 
1813 Oğuzman/Öz,C.1,s.544. 
1814 Eren,s.1117. 
1815 Tandoğan,C.2,s.140, Oğuzman/Öz,C.1,s.544. 
1816 von Tuhr,s.626,Tandoğan,C.2,s.140. 
1817 Eren,s.1118, Oğuzman/Öz,C.1,s.544. 
1818 Oğuzman/Öz,C.1,s.547. 



 
 

352

sözleşmeden dönebilme hakkıdır1819. Dönmenin amacı, sözleşme yapılmamış olsaydı, 

alacaklı hangi ekonomik durumda bulunacak idiyse o durumu sağlamaktır. Alacaklı iş 

sahibi ifadan vazgeçip sözleşmeden döndüğünü beyan ederse, borç ilişkisi geriye etkili 

ortadan kalkmış olur1820.Taraflardan birinin sahip olduğu hakka dayanarak tek taraflı bir 

beyanla ve geçmişe etkili olarak bir sözleşmeyi sona erdirebilmesine dönme 

denmektedir1821. Dönme beyanı borçluya ulaşır ulaşmaz sonuçlarını meydana 

getirmektedir1822. Dönme beyanı sözleşmeyi fesih beyanından farklı olup, fesih sürekli 

borç doğuran sözleşmelerde, sözleşmeyi ileriye doğru sona erdirmektedir1823. 

Sözleşmeden dönme ile, sözleşme sona erer, iş sahibi bundan sonra aynen ifayı 

reddebilir, taraflar önceden birbirlerine verdikleri edimleri geri isteyebilir ve dönmeden 

doğan zararını iş sahibi talep edebilir1824. Öğretiye1825 göre burada istenebilen tazminat, 

akit hiç kurulmamış olsaydı iş sahibinin uğramayacak olduğu zarar olan menfi zarardır. 

 

               b.Standart Formlar Bakımından 

 

               Gemi inşa sözleşmelerine ilişkin yaygın olarak kullanılan formlarda 

yüklenici tersanenin teslim borcunda temerrüdü halinde temerrüt sonuçları Türk 

Hukuku’ndan farklı olarak düzenlenmiştir. Bu formlarda genel olarak müsaade 

edilmeyen yani haklı olmayan gecikmeler halinde Türk Hukuku’ndaki cezai şart yerine 

götürü tazminat niteliğinde likit tazminatlarlar belirlenmiştir. Likit tazminatlar genel 

olarak gün başına ve sözleşmede yazan gün ve miktar limitine kadardır. Toplam gün 

limiti aşılınca iş sahibine Türk Hukuku’na benzer bir sözleşmeden dönme hakkı 

tanınmaktadır. Diğer yandan, haklı gecikmeler halinde yüklenicinin likit tazminat 

yükümlülüğü yoktur.  

 
                                                 
1819 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.962. 
1820 Oğuzman/Öz,C.1,s.547, von Tuhr,s.627. 
1821 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.964. 
1822 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.964. 
1823 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.965,Oğuzman/Öz,C.1,s.557. 
1824 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.967-969 
1825 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.969,Eren,s.1124. 
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             Gemi inşa sözleşmelerinde genel olarak toplam haklı gecikme gün 

sayısı belirlenerek, bunun aşılması halinde iş sahibine Türk Hukuku’na benzer bir 

sözleşmeden dönme hakkı tanınmaktadır. Standart formlarda genel olarak aynen ifa ve 

gecikme tazminatı yerine, sözleşmede belirlenen süre kadar mecburi aynen ifa talep 

hakkı ve haksız gecikme hallerinde belli gün ve miktar limitli götürü tazminat 

niteliğinde likit tazminat belirlenmiştir. Diğer yandan aynen ifadan vazgeçerek müspet 

zarar tazmini istem hakkı bulunmamaktadır. Sözleşmeden dönme hakkı Türk 

Hukuku’na yakın olmakla birlikte, menfi zarar istemi yoktur, onun yerine haksız 

gecikme halinde sadece likit tazminat hakkı bulunmaktadır. 

 

             SAJ form md.3.1.b’ye göre haksız gecikme 30 güne kadar ise 

yüklenicinin bir likit tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır. 31. Günden 210. Güne 

kadar 30’ar günlük periyotlarla artan oranda bir likit tazminat belirlemesi 

yapılabilmekte ve 211. Günden itibaren iş sahibi sözleşmeden dönebilmektedir. Ancak 

210 gün geçmesine rağmen sözleşmeden dönmeyen iş sahibinden yüklenici yazılı 

olarak, bir seçim yaparak ya sözleşmeyi iptal etmesini ya da daha ileri bir tarihte 

geminin teslimini kabul etmesini isteyebilir.SAJ form md.8.4’e göre mücbir sebepler 

nedeniyle haklı gecikme süresi en fazla 210 gün olabilmektedir. Bu süre aşılınca iş 

sahibinin sözleşmeden dönme hakkı doğmaktadır.  

 

             İş sahibinin sözleşmeden dönme hakkı SAJ form md.10’da 

düzenlenmektedir. İş sahibinin sözleşmeden dönmesi başlığı altındaki md.10.1’e göre iş 

sahibince sözleşmeden dönme anına kadar yapılan ödemeler avans niteliğindedir.İş 

sahibi sözleşmeden dönme beyanını yükleniciye yazılı olarak yöneltmeli ve 

bildirmelidir. Md.10.’a göre, md.13 gereği tahkim süreci başlatılmamış ise, 

sözleşmeden dönme beyanı üzerine, yüklenici derhal iş sahibinin ödediği bedeli ona 

geri ödemelidir.Geri ödeme tarafların sözleşmede kararlaştıracakları yıllık belli bir faiz 

eklenmek suretiyle yapılacaktır.Faiz ödemeleri iş sahibinin havaleyi çıkardığı tarihten 

itibaren yapılacaktır. Sadece mücbir sebep toplam süresinin aşılması hallerinde faiz 
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ödemesi yapılmayacaktır.Md.10.3 gereğince yüklenicinin iş sahibine geri ödeme 

yapması ile, tarafların sözleşmeden doğan tüm borçları, görev ve sorumlulukları da 

ortadan kalkmış olur. 

 

           AWES form md.6.c’ye göre taraflar haksız gecikme halindeki gün 

sayısını ve likit tazminat miktarını kendileri belirlemekle birlikte, haklı-haksız gecikme 

toplam 360 günü geçer ise iş sahibi sözleşmeyi sona erdirebilmektedir. AWES formda 

haklı ve haksız gecikmelerin toplam sınırını ayrı ayrı belirmemiş olması kafa 

karıştırıcıdır.Bu formda dönme(rescind) kelimesi yerine, sona erdirme(terminate) 

kelimesinin kullanıldığı göze çarpmaktadır. Diğer yandan yüklenicinin temerrüdü 

başlıklı md.11 altındaki düzenleme SAJ forma benzer olup, dönmeyi anlatmaktadır. 

SAJ formdan farklı olarak likit tazminat toplam sözleşme ücretinin %10’nunu 

geçememektedir(md.7.e). 

 

            Norveç formda SAJ gibi haksız gecikme halinde 30 günlük gecikmeye 

müsaade etmiştir. Md.4.1 gereği, 31.günden 180. Güne kadar, 30 ve 120 günlük 

periyotta artan oranlarda gün başına likit tazminat belirlenebilmektedir. Haksız gecikme 

toplam süresi SAJ’a göre daha azdır. 180. Günden itibaren iş sahibi sözleşmeyi 

iptal(cancel) edebilir.Bunun için md.12 gereğince iptal beyanında bulunmalıdır.185. 

güne kadar böyle bir beyanda bulunmaz ise iş sahibi, yüklenici ondan bir seçim yaparak 

ya sözleşmeyi iptal etmesini ya da daha ileri bir tarihte geminin teslimini kabul etmesini 

isteyebilir.Md.4.1.c gereği mücbir sebep nedeni ile haklı gecikmeler ve haksız 

gecikmeler toplam sınırı 270 gün olup, md.4.1.d gereği haksız gecikmelerde 180 gün ve 

mücbir sebep ve haksız gecikmeler toplamı 270 günün aşılması iş sahibine sözleşmeden 

dönme hakkı vermektedir. ‘Yüklenicinin Temerrüdü-Alıcı Tarafından Sözleşmenin 

İptali’ başlığı altındaki md.12.1, SAJ form md.10’nun hemen hemen aynısıdır. 
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            NewBuildCon’da SAJ ve Norveç formda olduğu gibi haksız gecikme 

halinde 30 günlük bir gecikmeye müsaade etmektedir(md.13).31. günden 180. Güne 

kadar ise gün başına likit tazminat belirlenmiş olmakla birlikte, SAJ ve Norveç formdan 

farklı olarak artan oranlarda değildir(md.13 ve kutucuk 18).180 günü aşan hallerde iş 

sahibinin sözleşmeyi sona erdirme(terminate) hakkı md.39.a.iii’e göre olmaktadır.Md. 

39.a.iii’e göre haklı gecikme-mücbir sebep gecikme toplam süresi 180 gün olup, bunu 

aşan hallerde iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır.Diğer yandan aynı 

hükme göre haklı ve haksız gecikmeler toplam 270 günü aşar ise, iş sahibinin yine 

sözleşmeden dönme hakkı vardır.Md.39.e gereğince iş sahibi tarafından sözleşmeden 

dönülünce, yükleniciye ödenen sözleşme ücretini faizi ile ona geri öder. 

 

           CMAC da diğer formlara uyarak yükleniciye haksız gecikme halinde 30 

günlük gecikme hakkı vermiştir.Md.6.5.2 gereğince 31. günden itibaren gün başına  

gecikilen gün için likit tazminat belirlenmektedir. Toplam gecikilebilecek gün sayısını 

CMAC taraflara bırakmıştır. Diğer yandan md.6.5.3 gereği taraflar haklı gecikme ve 

haksız gecikme toplam gün sayısını kendileri belirleyecek ve bunun aşıldığı andan 

itibaren sözleşme sona erdirilebilecek veya iptal edilebilecektir (terminate or 

cancel).Md.23.2 gereği sözleşmeyi haklı olarak iş sahibinin sona erdirmesi üzerine, 

yüklenici kendisine ödenen sözleşme ücretini ona geri ödemelidir.Md.27.3.a ve b’ye 

göre haksız gecikme ve mücbir sebep gecikme toplam gün sayıları ayrı ayrı 180 

gündür.Toplamda ise 270 gündür(md.27.13.c).Görüldüğü gibi her nekadar md.6.5.3 

gereği toplam süre taraflara bırakılıyor gibi gözükse de formun ileriki maddesi olan 27. 

madde haklı-haksız ve tüm gecikmeler için toplam gün sayılarını belirlemiştir. 

 

          Formlarda İngilizce dilinde olmak üzere iş sahibinin sözleşmeyi, 

sözleşme hükümlerinin kendisine izin verdiği hallerde sona erdirebilme hakkını 

göstermek üzere, farklı kelimeler olarak rescind, terminate ve cancel kelimeleri 

seçilmiş olsa bile, formların yüklenici temerrüdü sonuçlarını gösteren sözleşme 

maddeleri incelendiğinde, sözleşmelerin ileriye etkili fesih yolundan ziyade, geçmişe 
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etkili dönme yolunun bilinçli veya bilinçsiz olarak seçildiği görüldüğünden, fesih, sona 

erme veya iptal kelimleri yerine Türk Hukuku’na uygun olarak sözleşmeden dönme 

tabiri tarafımızca kullanılmıştır. Bu nedenlerle fikrimizce bu hükümleri yorumlayan 

Türk hakimi de buradaki kelimelerin Türkçe karşılıklarına bakmadan sözleşmeden 

dönme yoluna uygun belirleme yapmalıdır. 

 

             J. GEMİNİN MÜLKİYETİNİN DEVRİ BORCU 

 

             1.İnşa Halindeki Geminin Maliki 

 

            İnşa halindeki geminin, diğer bir ifadeyle yapı halindeki geminin 

mülkiyetinin devri bahsinden önce, ilk olarak yapının gemi inşa sözleşmesinin iki 

tarafından hangisinin mülkiyetinde olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. Akabinde ise 

yani ilk malikinin yüklenici tersane mi yoksa gemiyi sipariş veren iş sahibi mi olduğu 

belirlenince yapının mülkiyetinin devrini açıklamakta fayda vardır. 

  

            Geminin ilk maliki ve iş sahibinin mülkiyetine geçme anı gemi inşa 

sözleşmelerinde iki yönden mühimdir1826; 1) Yapının mülkiyetini elinde tutan taraf, 

karşı tarafın acz, iflas ve finansal güçlük hallerinde onun alacaklılarına karşı mülkiyet 

hakkı ile güvencededir, 2) Yapının mülkiyetini elinde tutan taraf onu güvence 

göstermek sureti(örneğin onu ipotek ederek) ile finansman sağlayabilir. Görüldüğü gibi 

inşa edilen geminin ilk maliki olmak o sözleşme tarafına oldukça yararlar sağmaktadır. 

Bu nedenlerle iş sahibi özellikle teslimden önce yapının mülkiyetini elde etmek ister1827. 

Uluslararası gemi inşa sözleşmelerinin büyük çoğunluğunda ise iş sahibine yüklenicinin 

kendisine ödenen sözleşme ücretini geri ödemesi güvencesi(refund guarantee) 

                                                 
1826 Bkz. Curtis,s.121,Edgar Gold/AldoChircop/Hugh Kindred,Maritime Law,Canada 2003,s.162. 
1827 Gold/Chircop/Kindred,s.162. 
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karşılığında inşa halindeki gemi teslim anına kadar yüklenicinin mülkiyetinde 

kalmaktadır1828. 

 

            Türk Hukuku’nda inşa halindeki geminin(yapı) mülkiyetinin ilk olarak 

kime ait olduğu öteden beri tartışmalıdır. Öğreti de görüşler genel anlamda ikiye 

ayrılmaktadır. Bir kısım yazar yapının ilk malikinin tespitinde Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerini esas alırken, bir kısım yazar da Türk Medeni Kanunu hükümlerini esas 

almaktadır. Kimi yazar ise kaideten ilk malikin kim olduğunu yazmıştır. 

 

            Türk Ticaret Kanunu’nu esas alan yazarlara1829 göre ETK md.859/1 ve 

860/2 kural olarak yüklenici tersanenin yapı halindeki geminin maliki olacağını ifade 

etmektedir. Diğer yandan bu mutlak bir kural olmayıp, ETK md.862/1 ve 863/2 

hükümlerinde tersane sahibi ve yapı maliki sicile beyanları gereğince iş sahibini de 

yapının maliki gösterebilmektedir. Bu görüşte olan yazarlardan Atamer, yeni Türk 

Ticaret Kanunu md.987/1,990/1 ve md.992 gereğince kanun koyucunun tersaneciye 

tanınan kanuni ipotek hakkı göz önüne alınarak, iş sahibinin kural olarak yapıya malik 

olduğunu kabul ettiğini ifade etmektedir. Kısaca bu yazarlarca, yapının mülkiyeti 

konusunda ilk malikin Türk Ticaret Kanunu esas alınarak belirlenmesi gerekir. Eski 

kanunda bu tersane sahibi iken, yeni kanunda iş sahibidir.  

 

                 Kimi yazar1830 ise ne TTK ne de TMK’yı gerekçe göstermeden 

kaideten, yani kural olarak tezgahlarda bulunan yani inşa halinde bulunan gemilerin 

malikinin yüklenici olduğunu ve ancak iş sahibine mülkiyet hakkının teslim ile 

geçeceğini ifade ederler. 

 

                                                 
1828 Curtis,s.121,Clarke,s.56,Bruce/Garrard,s.113. 
1829 Atamer,s.148 ,Kalpsüz,s.320(Son yazarın görüşü eski TK dönemine göredir).    
1830 İzveren,s.62,İzveren/Franko/Çalık,s.68, Durusoy,2.bölüm,s.581(Gerçi 6762 sayılı kanundan önce yazılan bu 
makalede yazar, ilk malikin mutat olarak tersane olacağını ifade etmektedir). 
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                Türk Medeni Kanunu’nu esas alan yazarlar1831 ise meseleyi ikiye 

ayırarak incelemektedir. Gemi sipariş olmaksızın yüklenici tarafından kendi hesabına 

inşa edilmekte ise doğal olarak yapının mülkiyeti de ona aittir1832.Yapı sipariş üzerine 

inşa ediliyor ise yapılan ayrıma göre; Eğer gemi yüklenicinin malzemesi ile inşa 

ediliyor ise her zaman yüklenici tersane yapının ilk malikidir1833 ve yapıyı 

tamamlayınca iş sahibine devretmekle yükümlüdür1834. Yok eğer yapı iş sahibinin 

malzemesi ile inşa ediliyor ise, bazı yazarlar1835 doğrudan yapının maliki iş sahibidir1836 

derken bazı yazarlar da1837 TMK md.775’i uygulayarak, bu hüküm gereğince eğer 

malzemeyi işleyen tersanenin emeğinin değeri o malzeme ile meydana gelen gemiden 

daha az değerli ise iş sahibi yapının ilk maliki olacaktır demektedir.  

 

               Yine TMK md.775’i uygulayan yazarlardan Çağa/Kender1838, hem iş 

sahibi ve hem de tersane tarafından malzemeler tedarik ediliyor ise, TMK md.776 

uygulanacağını, kural olarak yüklenici tersane ve iş sahibinin yapıya tedarik ettikleri 

malzemenin değeri ile orantılı olarak müşterek malik olacağını, hükmün ikinci fıkrasına 

göre ise ana malzemeleri temin eden ve temin ettiği şey asıl şey olarak değerlendirilen 

tarafın tek başına malik olacağını savunurlar. Bu hükmün uygulanmasının ön şartı 

olarak işleyen tersanenin emeği malzemelerin değerinden düşük olmalıdır. Zira ister iş 

sahibi yalnız malzeme tedarik etsin ister hem tersane ve hem de iş sahibi birlikte 

malzemeleri tedarik etmiş olsun emeğin değeri her zaman malzemelerin değerinden 

düşük olur.Hem iş sahibi ve hem de tersane malzeme tedarik ediyor ise TMK md.776 

uygulanacağı ifade edilse de, Akıncı1839, TMK md.776’nın ilk maliki bilinen asıl şeye 

karışan malzemeler hakkında çözüm getirdiğini, oysa konunun yapının ilk malikini 

                                                 
1831Çağa/Kender,s.103-104,Sözer,s.269,Akıncı,Gemi Mülkiyeti, s.44vd.,Açıkel,s.162. 
1832Çağa/Kender,s.103,Akıncı,Gemi Mülkiyeti,s.44,Okay,s.162.Amerikan Hukuku’na göre de malzemeler tamamen 
iş sahibince sağlanmadıkça ve yüklenici sadece emeğini ortaya koyan olmadıkça yapının ilk maliki 
yüklenicidir,bkz.Confield/Dalzell,s.10. 
1833 Sözer,s.269. 
1834 Çağa/Kender,s.103,Akıncı,Gemi Mülkiyeti,s.44, Okay,s.164-165, Aksoy, s.15, Açıkel, s.162. Aynı yönde İtalyan 
Hukuku için bkz.Manca,s.84. 
1835 Sözer,s.270,Akıncı,Gemi Mülkiyeti,s.46,Okay,s.163. 
1836 Aynı yönde İtalyan Hukuku için bkz.Manca,s.84.Yabancı hukukta da genel olarak aynı görüş hakimdir, 
bkz.Clarke,s.48. 
1837 Çağa/Kender,s.103,Aksoy,s.15. 
1838 Çağa/Kender,s.103. 
1839 Akıncı,Gemi Mülkiyeti,s.46. 
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belirlemek olduğunu ve zaten ortada bir malikin henüz olmadığını, haliyle bu hükmün 

konumuz bakımından uygulanamayacağını savunmaktadır. 

  

                2.Görüşlerin Değerlendirilmesi 

 

                İnşa halindeki geminin ilk malikinin tespitinde eski ticaret kanunu 

hükümleri olan md. 859/1 ve 860/2 yi esas alan görüş mehaz kanun olan Alman 

Hukuku’ndaki Türk Hukuku’ndaki açık farklı düzenlemeleri gözden kaçırmaktadır. 

Şöyle ki, Türk Medeni Kanunu md.775’in Alman Medeni Kanunu’ndaki(BGB) karşılığı 

olan §950’ye göre malzeme tersane sahibine ait olmasa bile yapının mülkiyeti yine de 

tersane sahibine aittir1840. Yani BGB §950.  emeğin değerinin o şeyin değerinden fazla 

olması şartını aramamaktadır1841. Alman Medeni Kanunu’ndaki bu durumu esas alan ve 

teyit eden Alman Gemi Sicil Kanunu md.69/2’de tersane sahibinin ister sipariş üzerine 

malzemesi iş sahibince veya isterse tersane tarafından verilmiş olsun veya tersane 

tarafından kendi hesabına imal edilsin, her zaman tersane sahinin malik olacağını 

belirtir1842. Türk Ticaret Kanunu md. md.860/2, Alman Gemi Sicil Kanunu md.69/2’nin 

ticaret kanuna aynen alınmış halidir1843. Maalesef Alman Gemi Sicil Kanunu md.69/2 

eski ticaret kanunu md.860/2’ye aynen alınırken TMK md.775 ve BGB  §950  

arasındaki farklılık gözden kaçırılmıştır. 

 

                  Diğer yandan yapının ilk malikinin belirlenmesinde ticaret 

kanununu esas olan Atamer’in1844 TTK sisteminde yapının malikinin kim olduğunun 

duraksamalara yol açtığı, özellikle ETK 859/1 ve 860/2 gereği tersane sahibinin malik 

olarak kabul edilmesine rağmen, md.877/1 gereği tersane sahibinin ipotek hakkına sahip 

olması, yapının mülkiyetine iş sahibinin sahip olması halinde anlam ifade edeceği, 

                                                 
1840 Akıncı,Gemi Mülkiyeti,s.44. 
1841 Aksoy,s.15. 
1842 Akıncı,Gemi Mülkiyeti,s.45. 
1843 Çağa/Kender,s.103(orada bkz. dpn.80). 
1844 Atamer,s.148. 
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yüklenicinin zaten kendi mülkiyetinde bulunan yapı üzerinde ipoteğinin bir anlam ifade 

etmeyeceği gerekçeleri ile oluştuğunu ileri sürdüğü sorunun, yeni ticaret kanunu bilim 

komisyonu görüşmelerinde dile geldiği ve sorunun kanunun tersaneciye sağlanan 

kanuni ipotek hakkını gözeterek, iş sahibinin yapıya malik olmasını kural olarak kabul 

ettiğini belirtmektedir. Biz Atamer’in görüşüne katılamıyoruz. Bir kere eski TTK 

md.859 ve 860’a gerekçe oluşturan mehaz kanun BGB §950,Alman Gemi Sicil Kanunu 

md.68 ve TMK md 775 arasında açık bir hüküm farkı yer almaktadır. Bu hüküm farkı 

gözetilmeden eski TTK’nunun peşinen yüklenici tersaneyi ilk malik kabul ettiğini 

söylemek zor görünmektedir.  

 

                  Bir an için eski TTK md.859 ve 860 esas alınmak suretiyle, eski 

kanun zamanında yüklenici tersane ilk malikti demek ne kadar doğru olur? Bir kere eski 

TTK md.859 ve 860 maddeleri eşya hukuku anlamında mülkiyet esasları koyan 

maddeler olmadığı gibi, ticaret kanunumuz da genel anlamda gemi ile ilgili mülkiyet 

esası kuralları da koymamaktadır. Haliyle mülkiyetin kapsamı ve belirlenmesi 

konusunda esas alınması gereken, istisnalarda ticaret kanunu öncelikli olmakla birlikte, 

medeni kanundur.  

 

               Zira dikkat edilir ise ETK md. 859 ve 860 deniz ticaret kitabının 

üçüncü kısmında ‘Gemi Sicili’ başlığı altında gemiyi sicile kayıt anında talep hakkını ve 

sicilin nasıl kaydedileceğini gösteren usul düzenlemeleridir. Oysa biz maddi hukuk 

anlamında inşa edilmekte olan bir yapının ilk malikini arıyoruz. Hiçbir gerekçe sadece 

sicile kayıt zamanında sicil memurluğuna yönelik şekli ve usuli talep hakkını gösteren 

hükümlere dayanarak maddi hukuk anlamında ilk malikin tespitine yol açamaz ve 

açmamalıdır. Diğer yandan yeni TTK md.987 gerekçesinde ‘6762 sayılı Kanunu’nun 

859. maddesinden tersane sahibinin yapının maliki olduğu intibaını uyandıran birinci 

fıkrasının ikinci cümlesi çıkarılmak suretiyle alınmıştır. Esasen birinci cümlede yapının 

tescilini talep yetkisinin yapının malikine tanınmış olması karşısında böyle bir hükmün 

sevkine ihtiyaç kalmamıştır’ denmesi de bizi doğrulamaktadır. Gerekçeye dikkatli 
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bakıldığında kanun koyucunun da zaten eski ticaret kanununda tersane sahibinin ilk 

malik olmadığını ancak, böyle bir intiba olmasını engellemek adına ilk sahibin 

belirlenmediğini ifade etmektedir. Gerekçenin devamında da artık yapının maliki ifadesi 

kullanılarak, tescili talep hakkının ister tersane ister sipariş veren iş sahibi olsun hangisi 

yapının maliki ise ona ait olduğunu, yani bir belirleme yapılmadığını ifade etmektedir. 

Nitekim TTK md 987 vd. hiçbir madde de Atamer’in belirttiğinin aksine ‘kural olarak iş 

sahibinin yapının maliki olduğu’ ne ortaya çıkmış ve ne de belirlenmiştir.Sonuç olarak 

ne ETK ve ne de TTK gereğince ilk malikin belirlenmesini doğru değildir. 

 

               Geminin ilk malikini belirlemede TMK’yı esas alan görüşe gelince; 

İlk olarak bir tersane sipariş olmadan gemi inşa ediyor ise o tersanenin yapının ilk 

maliki olduğu konusunda zaten duraksama yoktur.Diğer yandan sipariş üzerine gemi 

inşasında bizce de malzemesi yüklenici tarafından sağlanıyorsa inşa edilen geminin ilk 

maliki yüklenicidir. Zira bir kimse kendi malzemesini işleyerek bir eser vücuda 

getiriyor ise mülkiyeti de ona ait olacaktır1845. Ancak bir kimse başkasına ait olan 

malzemeleri işleyerek bir eser meydana getiriyor ise bu şekilde işlenen bir geminin ilk 

malikinin belirlenmesinde TMK md.775’in esas alınması da uygun değildir. Zira 

başkasının taşınır eşyası, aralarındaki bir hizmet veya eser sözleşmesi gibi bir hukuki 

ilişkiye dayanarak işlenmiş ise bu durumda md 775 değil, aralarındaki hukuki işlem 

esas alınmalıdır1846. Gemi inşa sözleşmesinde bir hüküm yok ise malzemesi iş sahibi 

tarafından malzemeler temin ediliyor ise sözleşme boşluğu TMK kıyasen uygulanarak 

775. maddeye göre çözülür ve hemen daima iş sahibi ilk malik sayılır1847. Tekrar edelim 

ki, ticari gemi inşa sözleşmelerinde ancak çok istisnai olarak malzemeler tek başına iş 

sahibince karşılanır. 

 

                Tüm bu açıklamalarımız yanında, günümüz modern ticari gemi inşa 

sözleşmelerinin çoğunlukla yabancı unsurlu ve kompleks sözleşmeler olduğu ve hemen 
                                                 
1845 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.600. 
1846Akipek/Akıntürk,s.600,Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.600,Gürsoy/Eren/Cansel,s.666.Şahin,s.66, Öz,s.166. 
1847 Aynı yönde Sözer,s.270, Benzer görüşte Açıkel,s.163,Malzemesini iş sahibinin sağladığı taşınır eserlerin 
mülkiyetinin daima iş sahibine ait olacağı fikrinde bkz.Kurt,s.80. 
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hemen her konunun müzakere edilmek suratiyle ve standart formlar esas alınmak 

suretiyle oluşturulduğu bir gerçektir. Haliyle sıklıkla sözleşme tarafların gemi inşa 

sözleşmesinde ilk maliki ve mülkiyetin geçiş anını da özgürce belirleyebileceği de 

unutulmamalıdır1848. Bu hallerde yukarıda da ifade ettiğimiz gibi gemi inşa 

sözleşmelerinde sıklıkla yüklenici tersane ilk malik olmaktadır1849. Ancak istisnaen, 

sözleşme iş sahibini de ilk malik kabul edilebilir. Uluslararası gemi inşa sözleşmelerinin 

büyük çoğunluğunda yüklenici teslim ve kabul anına kadar geminin maliki olarak 

kalmaktadır1850. İngiliz Hukuku’na göre, aksine bir düzenleme gemi inşa sözleşmesinde 

yok ise SGA 1979 md.18.5.1 gereğince teslim ve kabul anına kadar gemi yüklenicinin 

mülkiyetindedir1851.Kanada Hukuku’nda da aynı durum sözkonusudur1852.Ayrıca gemi 

inşa sözleşmelerine dair yaygın olarak kullanılan standart formlarda da ilk malik 

yüklenici olup, teslim ve kabul anına kadar da yapının mülkiyeti onda kalmaktadır1853. 

  

                 3.Mülkiyetin Devri      

 

                Mülkiyetin devri sadece yüklenici ve iş sahibince önem arz etmez, 

ayrıca o geminin inşasını finanse eden gemi inşa sözleşmesi tarafları dışındaki üçüncü 

kişiler bakımından da önemlidir1854. Diğer yandan geminin mülkiyetini elinde tutan 

                                                 
1848 Hodges/Hill,s.66,Mandaraka-Sheppard,s.444,Turner/Potenzo,s.27,Lowe/Reidy,s.116. 
1849SAJ,md.7.5,AWES md.8.b,Norveç Form md.8.4,NewBuildCon,md.31,CMAC md.16,Karşı MARAD 
md.24(MARAD’a göre ilk malik iş sahibidir). 
1850Curtis ,s.121-122, Clarke, s.48, Bruce/Garrard,s.113, Lowe/Reidy, s.116, Sjur Braekhus, International 
Shipbuilding Contracts-Particularly Legal Problems Connection with Finance and Security,International Bar 
Association Sixth Conference of The International Bar Association,Oslo Norway,July 23-27,1956,Summary of 
Proceedings International Code of Ethics for The Legal Profession,Selected Paers and List of 
Authors,Confrees,Patrons and Committee Members,The Hague Martinus Nijhoff,1957(Shipbuilding),s.29,Edward 
Yang Liu,Transfer of Property in The Construction and Sale of a Newbuild Vessel,Dragon Pearl Night Club 
Restaurant Ltd. v. Leung Wan Kee Shpyard Ltd.,Case no:CACV277/2010,High Court Hong Kong,International 
Maritime Law Journal,Vol.17,Issue 5,2011,s.339,Brunsvig,s.453. 
1851Curtis, s.123, Hodges/Hill, s.66,, Hill, s.76, Mandaraka-Sheppard, s.444, Lorenzon/Coles,,s12. Sadece gemi inşa 
sözleşmelerinde değil, satış için anlaşma(gelecekteki malların satışı) halinde de  malın mülkiyeti satıcıdadır,bkz. 
Sealy/Hooley,s.215,Benjamin’s Sale of Goods,s.249,Aynı yönde Kanada,Fransız,Alman ve Japon Hukukları için 
bkz.Clarke,s.48-49,Breakhus,Shipbuilding,s.29,Malezya Hukuku için bkz.,Edward/Joseph,s.66,Portekiz Hukukuna 
göre de Gemi Yasal Rejimi(Vessel Legal Regim,VGA.) yasası md.16.1 gereği aksi sözleşmede belirtilmemiş ise ilk 
malik yüklenicidir,bkz. Silva,s.83.İlk malikin iş sahibi olarak kabul edildiği ülkeler; Norveç, Danimarka, İsveç, bkz. 
Clarke,s.50-51, Breakhus,s.30. 
1852 Gold/Chircop/Kindred,s.162. 
1853 SAJ. md.7.5, AWES md.9.b,Norveç Form md.8.4 ve 9.1, NewBuildCon md.31,CMAC md.16. 
1854 Clarke,s.47. 
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taraf yukarıda da ifade edildiği üzere diğer tarafın finansal aczine karşı bir garanti elde 

ettiği gibi, morgıç ve ipotek gibi finansman yolları imkanına da sahip olmaktadır1855. 

 

                 İnşa halindeki gemi, sözleşmenin kurulmasından itibaren iş sahibine 

ait olduğu istisnai haller haricinde1856 mülkiyetinin iş sahibine devri bahsi sözkonusu 

olur. Yüklenici meydana getirdiği inşa eseri olan geminin mülkiyetini iş sahibine 

geçirmek zorundadır1857. Yüklenicinin gemi gibi taşınır bir eseri meydana getirmeyi 

üstlendiği sözleşmelerde teslim taşınır eserin mülkiyetinin iş sahibine nakledilmesi ile 

gerçekleşir ve tamamlanır1858. Malzemesini yüklenicinin temin ettiği taşınır eser 

sözleşmelerinde, satış sözleşmesine kıyasen, yüklenicinin mülkiyeti devir borcu olduğu 

kabul edilmektedir1859. Sadece malzemesini yüklenicinin üstlendiği sözleşmelerde değil, 

yukarıda ifade ettiğimiz gibi önce aradaki hukuki ilişki olan gemi inşa sözleşmesine 

bakılarak, ilk malikin yüklenici kabul edildiği veya sözleşmede boşluk olması halinde 

TMK  md.775 uygulanarak istisnai olarak yüklenicinin ilk malik bulunduğu1860 her 

halde de yüklenicinin teslim yanında mülkiyeti devir borcu, yani iş sahibinin 

mülkiyetini sağlama borcunun varlığı kabul edilmelidir.Gemi inşa sözleşmesi eserin 

mülkiyetinin geçirilmesinin hukuki sebebidir1861. 

 

                 Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi hem standart formlarda ve hem de 

uluslararası gemi inşa sözleşmelerinde geminin teslim anına kadar mülkiyeti 

yüklenicide olmaktadır. Ancak bazen yüklenici bir geri ödeme güvencesi(refund 

guarantee) veremiyor ise, yapının mülkiyeti inşa sırasında veya başından itibaren iş 

sahibine geçebilmektedir1862. Ancak bu hallerde lex situs’a1863 dikkat edilmelidir1864. 

                                                 
1855 Bruce/Garrard,s.113, Falkanger/Bull/Brautaset,s.99-100. 
1856 Bu halde teslim iş sahibinin gemiye zilyed kılınması ile sağlanır,mülkiyetin devrine ihtiyaç kalmaz, 
bkz.Kurt,s.80,Zevkliler/Gökyayla,s.481. 
1857 Eren,İnşaat Sözleşmesi,s.73. 
1858 Öz,s.166,Kurt,s.80,Şahin,s.65. 
1859 Şahin,s.65,Tandoğan,C.2,s.127. 
1860 Açıkça ifade edelimki, malzemesini iş sahibinin sağladığı sözleşmelerde her zaman iş sahibi malik 
olmalıdır.Yüklencinin malik olması bu halde nerdeyse sadece teorikte mümkündür. Zira TMK md.775 gereğince 
malzemesini iş sahibinin sağladığı bir taşınır eser sözleşmesinde yüklenici nasıl iyiniyetli olabilir ki?. 
1861 Eren,İnşaat Sözleşmesi,s.73. 
1862 Curtis,s.121,Clarke,s.57,Bruce/Garrard,s.113. 
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Lex situs’a göre malın bulunduğu yer hukuku yapının inşa anında veya sözleşmenin 

başından beri iş sahibine geçmesine engel olabilir1865.Bu nedenle taraflar sözleşme 

hukukunu hangi hukuk seçmiş olurlarsa olsun mülkiyetin geçişi meselesi geminin inşa 

edildiği yer hukukuna tabidir1866. Yabancı unsurlu sözleşmelerde taşınırlar üzerindeki 

ayni haklar konusunda da lex situs yani lex rei sitae yani işlem anında eşyanın 

bulunduğu yer hukuku yetkilidir(MÖHUK md.21/1)1867. Geminin inşası anı, ‘işlem 

anında’ terimini barındırır.Geminin inşa edildiği yani işlem anında malın buluğu yer 

Türkiye ise, yabancı unsurlu olup, yabancı hukukun sözleşme hukuku olduğu 

sözleşmeler de dahi mülkiyetin devri konusunda Türk Hukuku uygulanır. O halde bir 

Türk tersaneci ile bir İngiliz iş sahibi arasındaki gemi inşa sözleşmesinin hukuku İngiliz 

Hukuku olsa bile, o geminin mülkiyeti Türk Hukuku’na uygun geçmelidir. Yani 

geminin mülkiyetinin devrinde sözleşme hukuku değil, geminin inşa edildiği yer 

hukuku uygulanır.Sadece mülkiyetin devri konusunda değil aynı zamanda aşağıda 

inceleyeceğimiz üzere mütemmim cüz ve teferruat konusunda nelerin bunların 

kapsamında olduğu da eşyanın bulunduğu yer hukukuna tabiidir1868. 

 

               Diğer yandan 1999 öncesi AWES formlarında yer aldığı gibi1869, 

zaman zaman gemi inşa sözleşmelerinde ödenen sözleşme taksitleri ile aynı anda 

orantılı olarak yapının mülkiyetinin iş sahibine gemi inşa edilirken aşama aşama devam 

eden şekilde geçebildiği de görülmektedir. İngiliz hukukunda 19. yüzyıl boyunca, 

sözleşmeye göre gemi inşa ücretinin taksitler halinde ödendiği ve iş sahibinin inşa 

aşamalarını denetlediği, ancak sözleşmede yapının mülkiyetinin ilk malikinin 

belirtilmediği hallerde, ilk malik ve mülkiyetin geçişi konusunda önceleri mahkemeler 

iş sahibinin aşama aşama devam eden bir malik olma sürecini kabul ederken1870, 

                                                                                                                                               
1863 Lex situs;Malın bulunduğu yer hukuku.Özellikle arazi ve taşınmazlarda uygulanan bir kuraldır, bkz.Gray,s.85. 
1864 Bruce/Garrard,s.113,Teslimden önce yapının mülkiyetinin iş sahibine geçmesi lex situs’a bağlıdır; Clarke,s.57. 
1865 Curtis,s.122. 
1866 Clarke,s.47. 
1867 Nomer,s.291,Çelik/Erdem,s.300. 
1868 Nomer,s.293,Çelik/Erdem,s.298. 
1869 Curtis,s.125. 
1870 Lord Watson’a göre İngiliz Hukuku’na göre geminin sözleşme ücreti karşılığında aşama aşama iş sahibine 
geçebilmesi için tarafların niyetine ve sözleşmeye bakılmalıdır. Gemi inşa ücretinin taksitler halinde ödendiği ve iş 
sahibinin inşa aşamalarında inşaatı denetleme yetkisi olduğu sözleşmelerde, eğer taksitler tam olarak ödeniyor ise 
yapının mülkiyeti teslimden önce  sözleşme ücretinin ödenmesi ile inşaat devam ettiği müddetçe aşama aşama iş 



 
 

365

sonradan bunu reddetmişler ve yapının ilk malikini bu hallerde dahi yüklenici olarak 

kabul etmişlerdir1871. 

 

               İlk malikin iş sahibi olması veya teslimden önce inşa devam ederken 

aşama aşama mülkiyetin iş sahibine geçiyor olması, yüklenici iflas edip de işi yarım 

bırakması halinde, iş sahibine o işi tersanede tamamlama hakkı vermemektedir1872.Diğer 

yandan teslimden önce mülkiyeti iş sahibinin elde ediyor olması, onun gemiyi çeşitli 

sebeplerle reddemeyeceği, kabul etmek zorunda olduğu anlamına da gelmemektedir1873. 

İş sahibinin ödediği taksitler ile geminin o aşamaya kadar olan değeri 

karşılaştırıldığında, çoğu zaman yapı ödenen taksitlerden daha değerli olacağından, 

aşama aşama mülkiyetin geçmesi iş sahibi yönünden gerçek bir güvencedir1874.  

 

              Diğer yandan ilk malikin iş sahibi olması veya teslimden önce aşama 

aşama mülkiyeti elde etmesi ona her zaman bir güvence de sağlamayabilir. Şöyleki, 

gemi inşaatının özellikle ilk aşamalarında mülkiyet hakkının kapsamına pek değerli bir 

yapı girmez. İngiliz mahkemelerinin önüne gelen bir olayda1875  iş sahibi sözleşme 

taksitlerini ödeme aşamaları ile eş olarak aynı zamanda yapının gelinen aşamasına kadar  

malik kabul edilmiştir. Henüz ilk taksit ödendiğinde yapının o aşamasındaki mülkiyetini 

elde etmesi gerekse de, yüklenici henüz malzeme siparişi bile vermemişti. Bu halde iş 
                                                                                                                                               
sahibine geçtiği kabul edilebilir;bkz.Seath v.Moore 1886 H.L.(Sc.) Vol.11, 350(House of Lords),s.380.Bir Amerikan 
Yüksek Mahkemesi kararına göre de ‘Tarafların sözleşmedeki niyetlerine göre teslimden önce ilk taksidin ödenmesi 
ile ve iş sahibininde denetim hakkının varlığı halinde aşama aşama mülkiyet geçişi kabul edilmektedir, bkz. United 
States v. Ansonia Co. 218  U.S. 452(Aktaran Confield/Dalzell,s.11). Bununla birlikte farklı sonuca ulaşan 
Amerikan Mahkeme Kararları da vardır ve Rodgers’e göre Amarikan Hukuku’na göre inşaat devam ederken 
mülkiyetin geçip geçmediği sadece tarafların niyetine göre belirlenir, yoksa sözleşme ücretinin taksitler halinde 
ödenmesi veya alıcının inşaatı denetleme veya onay yetkisine bağlı değildir.Bkz. Churchill Rodgers,Ship 
Construction Financing-Particularly Legal Problems Relating To Security Under American Law,The Business 
Lawyer,January 1957,,s.144. 
1871 ‘ Eğer gemi inşa sözleşmesinde geminin ancak deniz denemesi sonrasında, tüm hız,yakıt tüketimi vs. 
özelliklerinin kabulü ve teslimi şartı varsa o gemi bu aşamaya gelmeden tamamlanmış olmaz ve sözleşmede taksitle 
sözleşme ücretinin ödeneceği yazsa da, tarafların teslim öncesi mülkiyetin iş sahibne geçeceğini niyetlendikleri 
anlamı çıkarılamaz’; bkz.Sir James Laing&Sons Ltd. v. Barclay, Curle&Co.,Ltd. 1907 AC 35,s.35. Bir başka kararda 
da sözleşmenin tamamlanmış geminin satışı olduğu, tamamlanmayan geminin mülkiyetinin geçemeyeceği şeklinde 
hükme varılmıştır bkz.Reid v.Macbeth 1904 AC 223,s.223 ve Earl of Halsbury LC görüşü s.229. 
1872 Curtis,.126. 
1873 Gold/Chircop/Kindred,s.162,Hodges/Hill,s.74,Hill,s.83,ayrıca bkz.McDougall v.Aeromarine of Emsworth Ltd. 
Queen’s Bench Division (1958) 1. W.L.R. 1126,s.1126. 
1874 Braekhus,Shipbuilding,s.25. 
1875 McDougall v.Aeromarine of Emsworth Ltd. Queen’s Bench Division (1958) 1. W.L.R. 1126,s.1126. 
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sahibinin bir güvencesi yoktu. Diğer yandan aynı olayda, teslim öncesi mülkiyetin iş 

sahibine geçiyor olması, ayıp halinde gemiyi reddetme hakkını ortadan kaldırmayacağı 

da haklı olarak hükme bağlanmıştı1876.  

 

              İnşa aşamasında sözleşme ücretinin taksitler halinde ödenmesi 

karşılığı, mülkiyetin aşama aşama iş sahibine geçmesi halinde acaba sahiplik oranı nasıl 

belirlenecektir? Örneğin yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede, götürü ücret üzerinden 

bir gemi inşa sözleşmesi mevzu bahis ise, sahiplik oranı ödenen sözleşme ücretine göre 

mi yoksa yüklenicinin yaptığı masrafa göre mi olmalıdır? Yani bir tanker gemisi 50 

milyon dolara sipariş edilmiş olsun. Sözleşmede 5 taksit olduğunu düşünelim. İlk taksit 

yani 10 milyon dolar ödendiğinde, geminin biten aşamasına 11 milyon dolar harcanmış 

olsun. Bu halde 10 milyon dolar karşılığı o ana kadar inşa edilen yapının tamamı mı, 

yoksa gerçek yüklenici maliyeti ve yapının o aşamaya kadar olan değeri 11 milyon mu 

esas alınmalıdır? Clarke1877 yüklenici lehine yorumu tercih ederek, yüklenicinin yaptığı 

gerçek inşa harcaması esas alınmalıdır demektedir. Bu yorum halinde iş sahibi 10 

milyon karşılığı daha fazla sahiplik oranına kavuşacakken, o aşamaya kadar yapının 

değeri daha fazla olduğundan daha az,yani inşa edilen yapının o ana kadar ki tamamına 

değil de, gerçek harcama değeri ile ödediği ilk taksit oranlamasına göre yapıya malik 

olur. Fikrimizce Clarke’ın düşüncesinin haklı ve hukuki bir yanı yoktur. Götürü ücrette 

asıl risk yüklenici de iken ve sözleşmede açıkça her taksit ödemesinde kararlaştırılan 

aşamaya kadar mülkiyet iş sahibine geçecek ise, sözünü tutarak zamanında ödeme 

yapan iş sahibi cezalandırılamaz kanaatindeyiz. Diğer yandan pekala taraflar 

sözlşemede yoruma izin vermeyen açıklıkta, bu muhtemel sorunu çözebileceklerini de 

unutmayalım. 

 

             Ancak örneğin Amerika’da ödenen sözleşme ücreti ile harcanan masraf 

değeri karşılaştırmasına göre sahiplik oranı hesap edilmektedir1878. Tabi böyle bir 

                                                 
1876 McDougall v.Aeromarine of Emsworth Ltd. Queen’s Bench Division (1958) 1. W.L.R. 1126,s.1126. 
1877 Clarke,s.59. 
1878 Bkz.Braekhus,Shipbuilding ,s.29,Rodgers,s.145. 
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hesaplama zordur, zira her geçen gün inşaat yükselmekte, masraflar artmakta, böylece 

örneğin 2 milyon dolarlık taksit ödendiğinde, 1 milyon masraf yapılmış iken diğer taksit 

ödene kadar 3 milyon masrafa çıkabilir ve böylece sahiplik değişmektedir1879. 

Manca1880 ise bu tarz sözleşmelerde yüklenici ve iş sahibinin yapılan iş ve ödenen 

sözleşme ücreti oranlanmak sureti ile müşterek bir mülkiyete sahip olacaklarından söz 

etmektedir. Gerçekten de biraz önceki verdiğimiz örneğe göre ilk aşamada iş sahibi o 

inşaatın sahibi iken, ikinci halde yani yüklenicinin masrafı 3 milyona çıkınca yapının 

2/3 mülkiyetine sahip olmaktadır1881.   Son olarak iş sahibinin senet veya çek ile ödeme 

yapması kararlaştırıldığında hangi an esas alınmalı; çekin keşide anı mı veya senedin 

düzenlenme anı mı, yoksa karşılıklarının çıktığı an mı esas alınmalıdır? Bu sözleşmenin 

hukukuna göre değişmekle birlikte Türk Hukuku gereği karşılığın çıktığı an esas 

alınmalıdır1882. 

 

              İnşa halindeki gemilerin mülkiyeti onun gemi olarak kabul edildiği 

ana kadar ve gemi olarak kabul edilmesinden sonra olmak üzere farklı şekillerde 

mülkiyetin devrini gerektirebilir1883. Bununla birlikte gerek yapı halinde ve gerekse de 

tamamlanıp gemi haline gelince, mülkiyetin devri yukarıda ifade ettiğimiz yabancı 

unsurlu gemi inşa sözleşmeleri dahil(MÖHUK md.21/1) Türk Hukuku esas alınacaktır. 

 

               6762 sayılı eski kanundan farklı olarak yeni ticaret kanunumuz 

md.1010 ve 1011 ile yapı halindeki gemilere özgü sicile kaydedilmemiş yapılar 

hakkında, sicile kayıtlı olmayan gemiler hakkındaki hükümlere ve  yapı halindeki 

gemilere özgü sicile kaydedilmiş yapılar hakkında da sicile kayıtlı olan gemiler 

hakkındaki hükümlere atıf yapmak suretiyle yapı halindeki gemilerde mülkiyetin devri 

                                                 
1879 Rodgers,s.145. 
1880 Manca,s.84. 
1881 Bkz.Rodgers,s.145. 
1882 Borçlu çek vermekle bir ödeme teşebbüsünde bulunur, çekin alınması ifa yerine geçemez.Bu halde ancak ifa 
amaçlanmış olabilir,bkz.Fırat Öztan,Kıymetli Evrak Hukuku,Güncelleştirilmiş 16.bası,Ankara 2009,s.233.Benzer 
yönde İtalyan Hukuku için bkz.,Clarke,s.59. 
1883 Clarke,s.47. 
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konusunu çözümlemiştir. O halde yapı halindeki gemiler ile tamamlanmış gemiler 

arasında mülkiyetin devri konusunda fark kalmamıştır. 

 

               TTK md. 997/1 gereğince sicile kayıtlı olmayan gemiler hakkında 

TMK’nın taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle sicile kayıtlı olmayan 

yapılar ve gemilerde mülkiyetin hukuken devri için TMK md.763 uygulanır1884. Bu 

hüküm gereği sicile kayıtlı olmayan gemi ve yapılarda mülkiyetin nakli için zilyedliğin 

devri şarttır1885. Zilyedliğin devri ifadesi kullanılmış olduğu için zilyedliğin teslim yolu 

ile devri yanında teslim olmadan, hükmen teslim veya zilyetliğin havalesinde olduğu 

gibi, teslim bulunmadan zilyedliğin havalesi de mümkündür1886. Diğer yandan geçerli 

bir zilyedliğin devri için ayni anlaşma ve zilyedliği devredenin buna yetkili olması 

gerekir1887. Devir alanın zilyedliği devir anında iyiniyetli bulunması da şarttır1888. 

 

               Gemi siciline kayıtlı bir gemi ve yapı siciline kayıtlı yapı halindeki 

geminin mülkiyetinin devri TTK md.1001/1’e göre mülkiyetin devri konusunda 

anlaşma ve zilyedliğin devri ile olmaktadır.TTK md.1001/2’ye göre ise anlaşma yazılı 

ve tarafların imzaları noter onaylı olmak zorundadır. Maddenin gerekçesinde sicile 

kayıtlı gemilerde mülkiyetin devri konusunda TMK’nın taşınır hükümlerine uygun 

düzenleme yapıldığı ve şekil şartı içinde gemilerin ekonomik büyüklüğünün göz önüne 

alındığı ifade edilmektedir. Bu nedenlerle sicile kayıtlı olmayan gemiler ve yapılar 

hakkında ifade ettiklerimiz sicile kayıtlı olanlar hakkında da geçerlidir.                

 

                                                 
1884 Çağa/Kender,s.100. 
1885 Akipek/Akıntürk,s.584. 
1886 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.589, Akipek/Akıntürk,s.584. 
1887 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.589,Çağa/Kender,s.100,Akipek/Akıntürk,s.585. 
1888 Çağa/Kender,s.100. 
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             Sicile kayıtlı gemiler ve yapılar yönünden TTK md.1001 ile getirilen 

zilyetliğin devri ve anlaşmanın şekle bağlanması öğretide1889 haklı olarak 

eleştirilmektedir. Zira bir kere malik gemisini hemen elden çıkarmak isteyeceği veya 

istemek zorunda kalacağı hallerde, buna imkan bulamayacaktır. Zira zilyedliğin devri 

ve anlaşma için özel şekil şartı buna imkan vermez. Bu kurallar denizcilik örf ve 

adetleri ile uyumlu değildir. Diğer yandan sicile kayıtlı gemilerde, sicile güven 

prensibini zedeleyecek şekilde zilyedliğin devri şartı getirilmesi de doğru değildir.  

 

             Nitekim sicile güvenerek bir gemiyi sicile kayıtlı malikten devralmak 

isteyen iyiniyetli kimse, sicilde kayıtlı gözüken aynı zamanda gemiye zilyed ise bir 

sorun olmayacak ise de, TTK md. 1001 gereğince sicile kayıtlı gemi ve yapılarda 

geçerli bir mülkiyetin devri konusunda anlaşma ve zilyedliğin devrinin yeterli 

görülmesi karşısında sicilde kayıtlı olmayan bir kimseden ama gemiye dolaysız emin 

sıfatıyla zilyed olan kimseden iyi niyetle devralan kimsenin iyi niyetinin TMK md.985  

ve 988 karşısında korunmayacağını söylemek mümkün müdür? Sorunun cevabının evet 

veya hayır olması bunun gerçekten hukuka uygun olduğunu göstermez. Zira 

kanaatimizce hem sicile kayıtlı olsun ve hem de sicile kayıtlı olmayan gemiler gibi 

olsun anlamında olan mevcut kanun, hukuki karmaşıklık yaratmaktan öteye 

gitmemektedir1890. Diğer yandan sicile kayıtlı malik gemisini devrettikten sonra, TTK 

md.9831891 ve 974 gereği sicile güvenen ve sicilde kayıtlı görülen malikten(gemiyi 

kanuna uygun devretmekle birlikte halen sicile kayıtlı gözüken eski malik) gemiyi 

devralanın hakkı ne olacaktır1892? Doğal olarak TTK md.983’e rağmen,TTK md.1001 

karşısında iyiniyeti korunamaz, zira zilyedliği devralmamıştır1893. Bu nedenlerle TTK 

                                                 
1889 Bkz. Kender/Çetingil/ Yazıcıoğlu,s.64-65, Ergon A.Çetingil/Rayegen Kender/Samim Ünan/Emine Yazıcıoğlu, 
TTK Tasarısının ‘Deniz Ticareti’ Başlıklı 5. Kitabında Yer Alan Hükümler Hakkında,Deniz Hukuku Dergisi, Türk 
Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler,Özel Sayı,İstanbul 2006,s.47-50. 
1890 Açıkel,s.168. 
1891 Yapı halindeki gemilere özgü sicile kayıt edilmiş olan yapılar hakkında, TTK md.991/3 atfı ile TTK md.983 
gereği sicile güven ilkesi uygulanacağı belirtilmiştir. 
1892 Kender/Çetingil/ Yazıcıoğlu,s.65 
1893 Aynı yönde Çetingil/Kender/Ünan/Yazıcıoğlu,s.48. 
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md.1001 ila md.974 ve 983 birbiri ile uyumsuz olup1894, hukuk güvenliği için uyumlu 

hale getirilmek mecburiyetindedir. 

 

                 4.Gemi Mülkiyetinin Kapsamı-Bütünleyici Parçalar ve Eklenti 

 

                 Birden fazla parçanın suni ve mekanik olarak birleştirilmesinden 

meydana gelen eşyalara bileşik eşya denir1895. Gemi bir çok parçanın birleşmesi ile 

meydana gelen bileşik bir eşyadır1896. Bileşik eşyalarda da, asıl şey ile bunun 

bütünleyici parçaları bir bütün teşkil ettikleri ve hepsi bir bütün olarak belirli eşya 

vasfını taşıdığı ve bir bileşik eşya ancak bütün halinde bir mülkiyet konusu olabileceği 

için, asıl şey üzerinde bir kişinin, bütünleyici parça üzerinde başka kişinin mülkiyetinin 

bulunması mümkün değildir1897. Bu nedenle gemi gibi bileşik eşyalarda bileşik eşye 

içindeki bir eşyanın ne zaman bütünleyici parça olabileceği belirlenmelidir. 

 

                 Bütünleyici parça tanımı TMK md.684’de yapılmıştır. Tanıma göre 

bir şeyin bütünleyici parça sayılabilmesi için bir şeyin asıl şeyle ya sıkı bir maddi 

bağlantısı olmalı ve maddeten asıl şeyden o şeyin ayrılması ancak asıl şeyin yok olması, 

zarar uğraması veya yapısını değiştirmesi ile mümkün olmalı veya maddi bağlantı bu 

kadar sıkı olmasa da yerel adetler bağlanan şeyi asıl şeyin temel unsuru 

saymalıdır1898.Ayrılmanın asıl şeye zarar vermesi halinde bağlanan eşya bütünleyici 

parça vasfını kazanır1899. Bu durum sıkı maddi bağlantıyı gösterir. Yerel adetlere göre 

belirleme de ise, asıl şey ile bütünleyici parça arasındaki ekonomik bağlılık ifade edilir 

ki, asıl şey ile bütünleyici parça tahsis edildikleri ekonomik amacı gerçekleştirecek bir 

                                                 
1894 Kender/Çetingil/ Yazıcıoğlu,s.65 Açıkel,s.168. 
1895 Gürsoy/Eren/Cansel,s.375. 
1896 Çağa/Kender,s.48,Sözer,Gemi,s.62,Kalpsüz,s.88. 
1897 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.241,Gürsoy/Eren/Cansel,s.375, Çağa/Kender,s.48. 
1898 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.241,Okay,s.100,Sözer,Gemi,s.52-53,karşı Hatemi/Serozan/Arpacı,s.81. 
1899 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.242. 
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ekonomik birlik teşkil eder ve bütünleyici parça asıl şeyin tahsis amacına sürekli olarak 

hizmet eder1900. 

 

               İster sıkı maddi bağlılık veya ister yerel adetlere göre tespit olsun, 

bütünleyici parça ile asıl arasındaki bağlantı sürekli nitelikte olması gerekir1901.Sıkı 

maddi bağlantı şartında o şey asıl şeyden ancak asıl şeye maddi zarar vererek 

ayrılabiliyor iken, yerel adetlere göre bütünleyici parçalarda ise maddi zarar vermeden 

ayrılma mümkün olsa da, ayrılma asıl şeyin ekonomik bakımdan tahsis amacını 

sağlayamayacak duruma düşmesine sebep olur1902. Örneğin geminin ana motorları 

günümüz teknolojisinden gemiye hiçbir maddi zarar vermeden gemiden ayrılabilirken, 

bu ayrılma geminin ekonomik bakımdan tahsis amacının mahfına sebeb olacağından, 

geminin ana motorları onun bütünleyici parçasıdır1903. 

 

                Deniz ticaret hukuku öğretisinde yazarların hakim görüşüne göre 

denizcilik örfü bütünleyici parçayı belirlemede esas alınır1904. Bize göre TMK 

md.684’de yer alan yerel adetler tanımı ile denizcilik örfü birbiri yerine geçebilen 

kavramlar değildir. Bir kere denizcilik örfü bırakın yerel olmasını ulusal bile 

olmayabilir ve çoğu zaman uluslararası niteliktedir1905. Yerel adetler, her olay ve gemi 

için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Yerel adetleri algılama ve tanımlamada denizcilik 

örfünden ziyade o somut durum ve olaya göre, geminin tür, sınıf, kullanım amacı ve 

fiilen kullanım şekli gibi gemi işletmeciliği anlayışına göre belirleme yapmak daha 

                                                 
1900 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.243.  
1901 Sözer,Gemi,s.54. 
1902 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.243,Sözer,Gemi,s.54. 
1903 Okay,s.101. 
1904Bkz.Çağa/Kender,s.48,Okay,s.99,Hirş,s.758,Can’a göre ise denizcilik ile ilgili çevrelerin görüşleri esas 
alınır,bkz.s.21.Can’ın görüşü bizim görüşümüze daha uygundur.Zira denizcilik ile ilgili çevrelerin görüşü, denizcilik 
örfüne göre daha somut olarak her geminin özeline göre belirleme yapmaya imkan tanır.Oysa denizcilik örfü yerel 
olmayabileceği için gemiye ve somut duruma özel bir belirleme yapmayı mümkün kılmayabilir. 
1905 Sözer,Gemi,s.66. 
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uygun olacaktır1906.Bunun yanında geminin bulunduğu yerde yerleşmiş telakkiler de 

dikkate alınmalıdır1907. 

 

               Yerel adetler konusunda denizcilik örfünün anlaşılması gerektiğini 

kabul eden Okay’da1908 öncelikle sözkonusu geminin cins ve nevine bakmak 

gerektiğini, bir gemi için esaslı unsur sayılan şeyin diğer gemi için böyle 

sayılamayacağını kabul etmektedir.Nitekim bir gemi için bir parça bütünleyici parça 

iken diğer bir tür gemi de bütünleyici parça teşkil etmeyebilir. Hatta aynı sınıf iki kuru 

yük gemisi için dolum ve boşaltım yaptığı limanlarda kullanılan liman teçhizatına uyum 

için bazı parçalar o geminin bütünleyici parçası telakki edilebilirken, başka limanlarda 

daha gelişmiş teçhizatlar nedeni ile onlara uyum sağlamak adına diğer gemide farklı 

parçalar bütünleyici parça telakki edilebilir. Keza  vinçler konvansiyonel yük gemileri 

için bütünleyici parça iken, tankerler için ve konteyner gemiler için değildir1909. Genel 

olarak kazan,pervane,dümen ise bütünleyici parça sayılmaktadır1910. 

 

               Bütünleyici parçaya ilişkin kurallar ilke olarak emredicidir1911.Bir 

şeye malik olan kimse TMK md.684 gereği o şeyin bütünleyici parçlarına da malik 

olacağı için, bütünleyici parçanın bağımsız hukuki varlığı olmadığı gibi kaderi asıl şeye 

hukuken bağlıdır1912.Gemi üzerindeki tüm tasarruflar bütünleyici parçayı da 

kapsar.Bütünleyici parça haline gelen şey üzerinde mülkiyet hakkı da sona 

ermektedir1913. Bundan dolayı mülkiyeti muhafaza şartıyla satılan bir mal gemiye 

bütünleyici parça olunca, satıcının mülkiyet hakkı sona erer1914. 

 

                                                 
1906 Aynı yönde Sözer,Gemi,s.69. 
1907 Kalpsüz,s.92. 
1908 Okay,s.100. 
1909 Sözer,Gemi,s.68. 
1910 Çağa/Kender,s.48, Kalpsüz,s.92. 
1911 Gürsoy/Eren/Cansel,s.382. 
1912 Sözer,Gemi,s.55,Çağa/Kender,s.48,Gürsoy/Eren/Cansel,s.382-383, Hatemi/Serozan/Arpacı,s.81,Can,s.21. 
1913 Hatemi/Serozan/Arpacı,s.87. 
1914 Sözer,Gemi,s.55,Okay,s.101. 
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              Eklenti(Teferruat) kendine özgü bağımsız varlığını yitirmeksizin, 

herhangi bir taşınır veya taşınmaz malın ekonmik amacına beklenildiği gibi erişmesini 

ve fonksiyonlarını yerine gerektiği gibi getirmesini sağlamak için o mal ile birleşen, ona 

takılan bir taşınırdır1915. Eklenti ancak taşınır mal olup1916, asıl şeyin ekonomik amacına 

tabi kılınmış ve asıl şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan yarar sağlanması için 

sürekli bir tarzda asıl şeye özgülenmiş olması gerekir1917.Zaman zaman bunların 

değiştirilmelerinin gerekmesi onları eklenti olmaktan çıkarmaz1918. Bir şeyin asıl şeyin 

ekonomik amacına  özgülendiği yerel adetlerden ve malikin açık arzusundan 

anlaşılmalıdır1919. Yerel adetler çerçevesinde belirleme yapılamaz ise malikin açık 

arzusuna bakılmalıdır.1920Yerel adetler konusunda bütünleyici parça hakkında 

söylediklerimiz burada da geçerlidir.  

 

               Eklentide özgüleme sürekli olmalı ve özgülenmenin dışa karşı maddi 

bir bağlantı ile görünür hale gelmesi de gerekir1921. Bununla birlikte maddi bağlantı için 

illa bütünleyici parçada olduğu gibi asıl şeye monte edilmiş, takılmış veya birleşmiş 

olmaları zorunlu olmayıp, yeterki dışarıdan bakan bir kişi eklenti ile asıl şey arasında 

tahsis gayesine uygun bir bağlantıyı görebilsin1922.Kısaca asıl şeye tabi kılınma bağlantı 

için yeterli olmaktadır1923. Örneğin gemide bulunan mobilyalar, gemiye monte 

edilmemiş olsa da eklenti sayılabilir. Diğer yandan tersane içinde ofis alanında bulunan 

mobilyaların geminin eklentisi olmadığı, bağlantı şartı eksikliğinden, mümkün 

değildir1924. Genel olarak gemi filikaları, gemiyi sevk ve idare aletleri, gemi 

jurnali,gemi evrakı eklenti olarak kabul edilmektedir1925. 

 

                                                 
1915 Sözer,Gemi,s.57. 
1916 Kalpsüz,s.94. 
1917 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.248,Sözer,Gemi,s.70. 
1918 Sözer,Gemi,s.69,Hatemi/Serozan/Arpacı,s.92,Can,s.22,Kalpsuz,s.94. 
1919 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.248,Hatemi/Serozan/Arpacı,s.92,Sözer,Gemi,s.69-70,Can,s.22, Kalpsüz,s.95. 
1920 Can,s.22. 
1921 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.249. 
1922 Kalpsüz,s.96. 
1923 Hatemi/Serozan/Arpacı,s.91. 
1924 Okay,s.102. 
1925 Çağa/Kender,s.48,Can,s.22,Kalpsüz,s.95. 
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               Bütünleyici parçadan farklı olarak, eklentiler üzerinde ayrı bağımsız 

mülkiyet sözkonusu olabilir1926. Bununla birlikte TMK md.686 ve TTK md.1002 gereği 

asıl şey yani gemi üzerindeki tasarruflar, onun eklentisini de kapsamaktadır. Yani asıl 

şey üzerinde yapılan tasarruf kendiliğinden otomatik olarak eklentiyi de kapsar ve 

eklentide o tasarruf kapsamına dahil olur1927. Bu durumda mülkiyeti muhafaza kaydıyla 

satılmış gemi mutfağı, gemiye monte edildikten sonra, emin sıfatıyla zilyed olan gemi 

sahibi gemiyi satsa ve TTK md.1001 gereğince uygun devir yapsa ve sicile kaydı 

gerçekleşse, satın alan TMK 988,989 ve 991 gereği mobilya  satıcı malikin elinden 

rızası dışında çıkmamış ve gemiyi devralan da kötüniyetli olmadıkça gemi üzerindeki 

satış işlemi, eklenti olan mobilyayı da kapsar ve geçerli hale getirir(TTK 

md.1002/2)1928. Ancak taraflar bütünleyici parça kuralından farklı olarak, eklentiyi satış 

sözleşmesinden istisna edebilmektedirler1929.Hatta sadece eklenti tasarruf işlemine konu 

da edilebilmektedir1930. 

 

             Yakıt, su, kumanya, yağ, vb. tüketim malları ise ne bütünleyici parça 

ve ne de eklenti sayılırlar1931 ve gemi hakkında yapılan temliki tasarruflara ayrıca 

belirtilmedikçe eklenti ve bütünleyici parçadan farklı olarak kendiliğinden dahil 

olmazlar1932. 

              5.Mülkiyetin Kapsamını Belirlemenin Gemi İnşa 

Sözleşmelerindeki Önemi 

 

              İnşa halindeki gemi, henüz yapı halindeyken doğal olarak onun inşası 

için tersaneye çok çeşitli malzeme ve ekipman gelmektedir. Bu malzeme ve 

ekipmanların birleştirilmesi, takılması, monte edilmesi veya işlenmesi suretiyle yapı 

                                                 
1926 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.250,Çağa/Kender,s.49. 
1927 Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.250. 
1928 Bzk.aynı yönde Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir,s.251-252, Can,s.23. 
1929 Çağa/Kender,s.49,Hatemi/Serozan/Arpacı,s.94(Eklenti mülkiyeti, mülkiyeti muhafaza şartıyla sözleşme ile asıl 
şey olan(gemi) eşya devredilirken istisna edilebilir),Can,s.23,Sözer,Gemi,s.58,Kalpsüz,s.89,Hirş,s.758. 
1930 Hatemi/Serozan/Arpacı,s.94. 
1931 Can,s.22,Kalpsuz,s.95,Okay,s.103. 
1932 Sözer,Gemi,s.7,Çağa/Kender,s.48-49. 
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gemi halini almaktadır.Tersaneye getirilen veya henüz getirilmemiş olup, yüklenici 

tarafından geminin inşası için sipariş edilmiş olan veya inşa edilen gemi için değil de 

başka gemiler için tersaneye getirilmiş malzeme ve ekipmanların sahipliği konusunda 

tartışmalar yaşanabilmektedir. Gerçi her şey iyi giderken taraflar bunu pek 

umursamazlar. Ancak özellikle yüklenicinin iflası veya acz haline düşmesi 

durumlarında, özellikle iflas masasına karşı iş sahibi malzeme ve ekipmanlar üzerinde 

sahiplik iddiasında bulunmak isteyecektir. Bir kere bunun ilk ve asli şart, ya sözleşme 

veya lex situs gereği o yapı üzerinde mülkiyet hakkı iş sahibine verilmiş olmalıdır. 

Yoksa malzeme ve ekipmanlar üzerinde ancak sözleşme gereği kendisinin tedarik ettiği 

ve bizzat satın aldığı malzeme ve ekipmanlar üzerinde maliklik iddiası hukuken 

mümkün olur. 

 

              Bilinmelidir ki, çoğu zaman henüz daha inşaat devam ederken, 

tersaneye getirilen veya henüz getirilmemiş olan malzeme ve ekipmanlar, yapıdan daha 

değerlidir1933. Bu yüzden iş sahibi, yüklenicinin alacaklılarına veya iflas masasına karşı 

elini güçlü tutmak ister.Hatta çoğu zaman, tersaneye gelen malzeme ve ekipmanlar, 

tedarikçinin mülkiyeti muhafaza şartıyla malzeme ve ekipmanı satması halinde, 

tersanenin bile mülkiyetine girmemiş olurlar1934. Sözleşmelerde buna ilişkin 

düzenlemeler olmakla birlikte, tekrar edelim ki sözleşmedeki düzenlemelerin geçerliliği 

lex situs’a, gemi Türkiye’de inşa ediliyor ise Türk Hukuku’na tabiidir. Bu nedenle 

tersaneye geminin inşası için getirilmiş veya başka bir gemi için getirilmiş veya inşa 

edilen gemi için sipariş edilmiş olmakla birlikte henüz tersaneye getirilmemiş,örneğin 

taşıyıcıda bulunan, malzeme ve ekipmanlar konusunda yukarıda ifade ettiğimiz TMK 

hükümlerinin esas alındığı bütünleyici parça ve eklenti’ye dair kurallar uygulanacaktır. 

Tüm belirleme sadece yukarıda belirttiğimiz kurallara göre yapılmalıdır.Ticaret 

kanunumuzda ipotek ile ilgili durum haricinde(TTK md.1056/1) bu konuyu düzenleyen 

bir hüküm olmadığından TMK esas alınmalıdır. 

 

                                                 
1933 Curtis,s.126. 
1934 Curtis,s.126. 



 
 

376

                Bu nedenle tersaneye getirilmiş ancak henüz yapıya monte 

edilmemiş, her türlü malzeme, üzerine geminin adı yazılmış, ve hatta satın alma 

faturalarından bu belli olsa da gemi ile bağlantılı değilse o yapının ne eklentisi ne de 

bütünleyici parçası sayılır1935. O halde ister mülkiyeti muhafaza şartıyla tedarikçilerce 

satılmış olsun ister olmasın, bütünleyici parça veya eklenti haline gelmemiş malzeme ve 

ekipman, yapının kaderini takip etmez. Ancak yapıya bütünleyici parça olarak 

bağlantısı yapılmış ise artık o malzeme veya ekipman yapının kaderini takip edebilir. 

Eklenti de ise bir ayrım yapmak gerekir. Eklenti olan bir malzeme veya ekipman, 

mülkiyeti muhafaza şartıyla tersaneye tedarikçi tarafından satılmış ise, tersanenin iflası 

halinde, tedarikçi o eklenti üzerinde mülkiyet iddiasında bulunabilir. Ancak yapının 

eklentisi haline gelmiş olan malzeme veya ekipman, tedarikçi tarafından yükleniciye 

mülkiyeti muhafaza şartıyla satılmış olsa bile, yapının mülkiyeti  TTK ve TMK’ya 

uygun olarak iş sahibine devredilmiş ve TMK 988,989 ve 991 gereği malzeme veya 

ekipman  satıcı-tedarikçi malikin elinden rızası ile çıkmış ve gemiyi devralan da 

kötüniyetli olmadıkça gemi üzerindeki devir işlemi, eklentiyi de kapsar.Zira burada 

yüklenici tersane emin sıfatıyla zilyettir1936. 

 

              İngiliz hukukuna göre de sözleşmede aksine açık hükümler olmadıkça, 

inşa edilen gemi için niyetlenilerek ilgili yapıya tahsis edilerek tersaneye getirilmiş ve 

hatta üzerlerinde gemi adının yazılmış ve  işaretlenmiş olsalarda geminin parçası haline 

getirilmemiş olan malzeme ve ekipmanlar yapıya ait sayılmazlar1937. Amerikan 

Hukuku’na göre ise bir gemi için getirilen malzemeler, eğer büyük miktarlar halinde ve 

genel bir depoya konmuş iseler  onlar o inşa edilen gemiye bağlanmış sayılmazlarsa da, 

eğer bu genel depodan ayırt edilerek  tersanede inşa edilen geminin yanına getirilmiş ve 

özellikle bu inşa edilen gemi için özel olarak yapılmış ve tersane deki başka bir şey için 

imal edilmedikleri anlaşılıyor ise bunların üzerindeki mülkiyet gemiye bağlanır, eğer 

                                                 
1935 Aynı yönde Kanada Hukuku için bkz. Gold/Chircop/Kindred,s.162. 
1936 Bkz.Açıkel,s.177. 
1937 Curtis,s.127-128(Bkz.oradaki kararlar). 
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inşa edilen geminin maliki halihazırda iş sahibi ise, bu malzeme ve ekipmanların 

mülkiyeti gemiye monte edilmeden iş sahibi alıcıya geçer1938. 

 

             6. İnşa Halindeki Geminin Hasara Uğraması 

 

              a.Türk Hukuku’na Göre Hasar 

 

             Gemi inşa projeleri dahil olmak üzere tüm inşaat projelerinde riskin 

sözleşmedeki taraflardan kimin üzerinde olduğu işin başında belirlenmesi uygundur. 

Riskin kötü yönetimi işin başında iş sahibi ve yüklenicinin bunu düşünmemiş 

olmasından ileri gelir1939.Sadece teslimde gecikme riski değil, aynı zamanda hasar riski 

de iyi düzenlenmelidir. Hasar riski söz konusu eşya kaybolur, telef olur,zarar görür veya 

kötüleşir ise ortaya çıkar1940. Eser sözleşmelerinde, sözleşmenin rizikosu genel olarak 

teslimden önce yükleniciye aittir1941. 

 

             Türk Borçlar Kanunu’nda hasar riski ve konusu, satış sözleşmesi 

hükümlerinin aksine, eser sözleşmesinde sözleşmeyi sona erdiren hükümlerin arasında 

düzenlenmekle birlikte aynı zamanda her zaman sözleşmeyi sona erdirmeyen bir hal 

olarak ve hasarın intikalini de düzenleyen md.483’de düzenlenmektedir1942. Bu hüküm 

gereği eser, taraflara yüklenemeyen, yani mücbir sebebin de dahil olduğu umulmayan 

bir olay nedeniyle kısmen veya tamamen yok olmalıdır(telef olmalıdır)1943.Ancak 

hükümde yok olma ifadesinin aynı zamanda eserin sözleşmede kararlaştırılan 

                                                 
1938 Rodger,s.150. 
1939 Murdoch/Hughes,s.9. 
1940 Benjamin’s Sale of Goods,s.301. 
1941 Becker,s.639, Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.97. 
1942 Tandoğan,C.2,s.316-317,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.96,Zevkliler/Gökyayla,s.559. 
1943 Aral/Ayrancı,s.380,Eren,İnşaat Sözleşmeleri,s.97,Zevkliler/Gökyayla,s.560,Gümüş,C.2,Yeni,s.91,Hüseyin 
Altaş,Eserin Teslimden Önce Telef Olması,Ankara 2002,s.57 ve 60,66,67. 
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niteliklerinden daha düşük bir nitelik taşıması halini de kapsadığı kabul 

edilmektedir1944.  

 

               Tamamlanınca  ferdi ile belli olan ve yenisinin yapılması mümkün 

olmayan bir eser bitirilip de teslim edilmezden önce her iki tarafa da yüklenemeyen bir 

sebeple telef olursa, yüklenici yönünden TBK md.136/1 gereğince kusursuz ifa 

imkansızlığı doğacağı için onun borcu ortadan kalkacağı gibi, hasar da md.483/1 

gereğince ona ait olur, yani ücret alacağı sona ererken, yeniden inşa ve teslim borcu da 

sona ermiş olur1945. Bu durumda ücrete ilişkin hasara yüklenici katlanmış 

olur1946.Yüklenici yaptığı masrafları isteyemeyeceği gibi, daha önceden aldığı sözleşme 

ücretini de iş sahibine geri vermekle yükümlüdür1947.  

 

               Diğer yandan ücret hasarından farklı olan ve eseri yeniden meydan 

getirme yükümlülüğü doğuran edim hasarına katlanma yükümlülüğü ancak yüklenicinin 

eseri meydana getirmesi objektif olarak mümkün ise vardır1948.Oysa ücret hasarında 

telef olan eserin yeniden meydana getirilip getirilmemesi önem taşımaz1949. Örneğin 

çeşidi ile belli olacak eser sözleşmelerinde tam tersine kusursuz imkansızlık, 

tamamlanmadan önce veya tamamlanıp da teslimden önce telef olan şeylerde sözkonusu 

olmaz ve o şeyi yeniden meydana getirmek yükümlülüğü mümkün oldukça devam 

eder1950.Diğer yandan malzemesi yüklenici tarafından sağlanan ferdi ile belli olan eser 

                                                 
1944 Altaş,s.58. 
1945 Tandoğan,C.2,s.317,Yavuz/Acar/Özen,s.965,Aral/Ayrancı,s.382,Zevkliler/Gökyayla,s.561,Altaş,s.113. 
1946 Aral/Ayrancı,s.381,Altaş,s.113. 
1947 Tandoğan,C.2,s.317-318. 
1948 Aral/Ayrancı,s.381, Öz’e göre inşaat sözleşmelerinde yüklenici sorumlu olmadığı kazalardan dolayı olsa da, 
inşaatı tekrar yapmaya muktedir oldukça, ifa imkansızlığı sözkonusu olmaz,bkz.Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.187, Gümüş, 
Md. 483/1’in ücret hasarının sonuçlarını gösterdiği ancak edim hasarının riskini kimin taşıyacağına ilişkin açık bir 
hüküm içermediğini belirtmekte ve  hakim görüşün eserin yeniden meydana getirmesi yüklenici yönünden objektif 
olarak mümkün olduğu ölçüde, yüklenici telef olan eser yerine yenisini meydan getirmekle yükümlü olduğunu,yani 
teslime kadar edim hasarına yüklenicinin katlanacağını kabul ettiğini belirtmektedir, bkz. Gümüş,Yeni,C.2,s.93. 
1949 Altaş,s.59. 
1950Tandoğan,C.2,s.319,Yavuz/Acar/Özen,s.965,Zevkliler/Gökyayla,s.559,Altaş’a göre ise teslimden önce 
umulmayan olay nedeniyle telef olan bir çeşidi ile belli olan bir eserin sözkonusu olduğu hallerde, yüklenicinin iki 
seçimlik hakkı doğar.İlk olarak yüklenici dilerse ferden belli eserlerde olduğu gibi eseri yeniden meydana getirmeyip, 
ücret ve edim hasarına katlanarak yükümlülüklerinden kurtulur.Bunun için eserin tekrar meydana gelmesi objektif ve 
subjektif yönden mümkün olmamalıdır.Yüklenicinin ikinci seçimlik hakkına göre ise, eseri yeniden meydana getirip, 
ücret alacağına kavuşmaktır,bkz.Altaş,s.114-116. 
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sözleşmelerinde de, eser taraflara isnad olmayan bir nedenle, tamamlanmadan önce telef 

olur veya tamamlandıktan sonra ama teslimden önce telef olursa, yeniden imal 

edilebiliyor ise yüklenicinin borcu sona ermez, telef olan malzeme ona ait olduğu için 

zarara da o katlanır(md.483/1,2.cümle) ve bu durumda yüklenicinin telef anına kadar ki 

emek ve malzeme giderleri boşa gidecektir1951. Ekonomik risk yükleniciye aittir1952.Bu 

durumda yüklenici götürü bedel ile anlaşılan eser sözleşmelerinde TBK md.480/21953 

veya diğer eser sözleşmelerinde genel kural md.138/1’e başvurmak suretiyle 

sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını, bu mümkün olmuyor ise sözleşmeden 

dönebilmeyi hakimden isteyebilecektir. Gemi inşa sözleşmelerinde de md. 480/2 ve 

138/1 gereğince  hakimin gemi inşa sözleşmesini değişen şartlara uyarlayabileceğini, 

yeniden inşayı ve ücret artırımı seçeneğini1954 takdiren kullanabileceğini kabul etmek, 

sadece hukuka değil ticari hayata da uygun olacaktır. 

 

               Fikrimizce genellikle olduğu gibi geminin malzemesi yüklenici 

tarafından sağlanıyor ise gemi inşa sözleşmesinin konusunu teşkil eden gemi 

tamamlandığında ferdi ile belli olabilecek(bununla birlikte fikrimizce inşa halinde iken 

bir gemi cins borcu oluşturur), ancak yenisinin yapılması mümkün olan bir eşya olmuş 

olur. İşin başlangıcında inşa edilecek gemiye ilişkin malzemelerin her biri cins 

borcunun konusunu oluşturan şeylerdir. Ancak gemi yukarıda değindiğimiz gibi 

mürekkep yani bileşik bir eşyadır, yani basit eşya değildir. Bir çok şeyin bileşiminden 

doğan geminin başlangıcında cins borcunu doğuran şeylerden meydana geliyor olması 

hasar konusunun tayininde önemsizdir.  

 

               Uygulama şöyle olmalıdır; Bir kuru yük gemisi inşa sözleşmesinde 

geminin malzemeleri yüklenici tersane tarafından karşılanıyor ise ve deprem nedeniyle 

tersanenin yıkılması ve inşa edilen kuru yük gemisinin teslimden önce  bu yolla telef 

olması halinde, bu kuru yük gemisinin malzemelerinin yüklenici tarafından tekrar 
                                                 
1951 Tandoğan,C.2,s.318 ,Yavuz/Acar/Özen,s.965. 
1952 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.188. 
1953 Aral/Ayrancı,s.382. 
1954 Aynı yönde, Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.188 . 
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sağlanması ve bu nedenle geminin objektif olarak yeniden inşasının mümkün olması 

hayatın olağan akışına uygun olduğundan, yüklenici tersanenin borcu TBK md.136/1 

gereğince sona ermez ve teorikte yüklenici gemiyi tekrar inşa etmek 

yükümlülüğündedir. Ancak pek çok defa tam telef halinde yüklenicinin md. 138/1 

ve/veya 480/2 haklarından faydalanabileceği pek tabiidir. Genel olarak yüklenicinin 

yeniden inşa zorunluluğu kısmen hasar hallerinde de mümkündür. 

 

             Diğer yandan malzemesi kısmen veya tamamen iş sahibince karşılanan 

sözleşmelerde ise yukarıdaki kural aynen uygulanamaz. Zira taraflara yüklenemeyen 

sebeplerle geminin telef olması halinde TBK md.483/1 son cümle gereği malzemeye 

gelen hasara iş sahibi katlanır. Diğer yandan bu halde yukarıda kabul ettiğimiz ilkeye 

göre bir an için yüklenicinin yeniden inşa etme yükümlülüğü devam eder düşüncesi 

zuhur edebilirse de pratikte bu her zaman uygun bir düşünce değildir. Zira sadece 

motoru iş sahibince diğer malzeme ve ekipmanları yüklenici tarafından sağlanan 

sözleşme gereği bir gemi tamamlandıktan ancak teslimden önce taraflara yüklenemeyen 

bir sebeple telef olması halinde, kabul ettiğimiz düşünce sistemine göre hasara yüklenici 

katlanacak, eğer malzemelerin hepsini yüklenici sağlasaydı, gemiyi yeniden inşa etme 

yükümlüğü(md.480/2 ve 138/1’e bağlı olarak) olacakken, geminin motoru olmadan inşa 

edilmesinin bir anlam ifade etmeyeceği,yani motoru olmadan geminin hiçbir zaman 

tamamlanamayacağı düşünüldüğünde, tedarik ettiği malzeme olan motorun telef 

hasarına  katlanmak zorunda olan iş sahibi olduğundan, yüklenicinin motoru da temin 

etmek suretiyle yeniden gemi inşa yükümlülüğü olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Bu durumda ancak iş sahibinin motoru tekrar temin ettiği ve dürüstlük kuralları 

gereğince uygun bir ücret artırımına razı olduğu hallerde yüklenicinin yeniden inşa 

yükümlülüğü olduğunu kabul etmek yerinde olur. 

 

              Diğer yandan malzemenin tamamının iş sahibince sağlandığı(nerdeyse 

hiç olmaz) gemi inşa sözleşmelerinde ise malzemeye gelen hasara iş sahibi katlanırken,  

ücret hasarına ise yüklenici katlanır. Bununla birlikte ücret hasarının iş sahibine ait 
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olduğu belli hallerde ise edim hasarına da iş sahibi katlanır ve yüklenicinin eseri 

yeniden meydana getirme yükümlülüğü olmaz1955. Sonuç olarak ifade edelim ki, eserin 

yeniden inşa edimi imkansız olmadıkça, md.483/2 halleri hariç olmak üzere, eserin telef 

olması kural olarak sözleşmenin kendiliğinden sona ermesine yol açmaz, yüklenicinin 

meydana getirme borcu devam eder1956. 

  

             Görüldüğü gibi gemi inşa sözleşmelerinin dahil olduğu eser 

sözleşmelerinde genel prensip, hasara teslime kadar yüklenicinin katlanacağı 

yönündedir. Bu genel prensip aşağıda göreceğimiz gibi hem uluslararası gemi inşa 

sözleşmeleri(ve standart formlar) ve yabancı hukukun önemli bir kısmı ile uyumludur. 

Türk Hukuku gereğince hasara teslime kadar yüklenicinin katlanmasının istisnaları da 

sözkonusudur. TBK md.483/1 gereğince iş sahibinin eseri teslim almakta temerrüde 

düştüğü alacaklı temerrüdü hallerinde hasar iş sahibine geçmektedir1957. Diğer yandan iş 

sahibinin alacaklı temerrüdünün ortadan kalktığı an hasar riski tekrar yükleniciye 

geçer1958. Bu durumda hakim, hasar, alacaklı iş sahibinin temerrüdü halinde iken mi 

yoksa, sona erdikten sonra mı olduğunu tespit eder.Tandoğan’a1959 göre yüklenicinin 

borçlu temerrüdü durumunda iken eser telef olursa TBK md.119/1’e kıyasen, yüklenici 

tazminat da ödemekle yükümlü olmalıdır.Yüklenici borçlu temerrüdünde iken, iş 

sahibine yüklenilebilen sebeple eser telef olsa bile TBK md.119 gereği  yüklenici hasara 

katlanır1960. İstisnalardan diğeri de, yukarıda ifade ettiğimiz gibi malzemeyi iş sahibi 

temin etmiş ise malzeme hasarına da o katlanması halidir(483/1.son cümle)1961. 

Malzemeyi yüklenici temin ediyor ise, bu durumda md.483/1 uygulanacağından,  

malzeme hasarına onun katlanıyor olması pek bir şey ifade etmemektedir1962. 

 

                                                 
1955 Aral/Ayrancı,s.382. 
1956 Altaş,s.113,143-144,Zevkliler/Gökyayla,s.563. 
1957 Alacaklı temerrüdü aynı zamanda md.483/1’e göre hasarın intikalinin olumsuz şartıdır,bkz.Altaş,s.79. 
1958 Tandoğan,C.2,s.321,Yavuz/Acar/Özen,s.966. 
1959 Tandoğan,C.2,s.321-322. 
1960 Altaş,s.141. 
1961 Borçlu yüklenici temerrüdü halinde md.483’ün uygulanmayacağı görüşü hakkında bkz. Eren,İnşaat 
Sözleşmeleri,s.98. 
1962 Altaş,s.124. 
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               Eser iş sahibine yüklenebilen sebeplerle telef olur veya kısmen hasara 

uğrar ise hasara iş sahibi katlanır1963. Aslında hukukumuzda hasara katlanma taraflara 

yüklenemeyen sebeplerle olmaktadır. Haliyle taraflardan birine ait olan sebeplerle telef 

veya zarar görme halinde aslında buna sebep olan bundan sorumlu olacağından, iş 

sahibine yüklenebilen sebeplerle geminin telef veya zarara uğramasında, hasarın 

yükleniciye ait olması genel prensibinin bir istisnası sayılmaz1964. İş sahibine 

yüklenebilen sebeplerden dolayı hasara iş sahibinin katlanacağı TBK md.483/2’de yer 

almaktadır. Bu hükme göre; eserin telef olması, iş sahibinin verdiği malzeme veya 

gösterdiği arsanın ayıbından kaynaklanıyor veya işin iş sahibinin talimatına uygun 

yapılmasından kaynaklanıyor ve her halde yüklenici bunlardan doğabilecek zararları 

zamanında iş sahibine bildirmiş yani uyarmış1965 ise, hasara iş sahibi katlanır ve 

yüklenici yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebileceği gibi, iş 

sahibi kusurlu ise ayrıca tazminata da hakkı vardır. Burada yüklenici tam bir ücret 

alamasa da, harcadığı emek de boşa gitmemiş olmalıdır1966. Öğretide Tandoğan1967, md. 

483/2’nin kıyasen, fıkrada sayılmayan ama kıyas yapılabilen olay ve durumlara da 

uygulanabileceğini kabul etmektedir1968.  

 

                TBK md.483/2 gereği iş sahibine isnadı kabil nedenler için iş 

sahibinin kusurlu olması gerekmez(md.483/2.son cümle). Gerçi yüklenici kendisini 

uyarmasına rağmen, aynı şeyde ısrar eden iş sahibi genelde kusurlu olacaktır1969. 

Örneğin ayıplı malzeme temin etmek iş sahibinin kusurlu olduğunu göstermezse de, 

yüklenici bunun ayıplı olduğunu ihbar ederek, iş sahibini uyarmış ise buna rağmen o 

malzemenin kullanılmasında ısrar etmiş olan iş sahibi, artık ayıplı malzeme sağlayarak 

                                                 
1963 Tandoğan,C.2,s.322,Zevkliler/Gökyayla,s.563,Altaş,s.93. 
1964 Tandoğan,C.2,s.323. 
1965 Yüklenicinin ihbar yükümünü ihlal etmesi ancak, malzemenin veya talimatın uygunsuzluğunu bildiği veya 
bilmesi gerektiği  hallerde sözkonusu olur,Altaş,s.105-106. 
1966 Becker,s.640. 
1967 Tandoğan,C.2,s.323. 
1968Aynı görüşte,Altaş,s.69,Karşı Yavuz/Acar/Özen,s.966(Yazarlara göre hasarın iş sahibine geçmesini sağlayan 
sebepler kanunda sınırlı bir şekilde sayılmıştır. Zira bu hükümde hasarın iş sahibine geçmesi için kusurlu olması 
gerekmez.Oysa hukukumuzda prensip, sorumluluğun kusura dayalı olması yönünde olduğuna göre, hükümde olduğu 
gibi kusursuz sorumluluk hali öngörülen hükümlerin dar yorumlanması gerekir). 
1969 Tandoğan,C.2,s.324. 
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eserin telef olmasının hasarına katlanır ve kusurlu sayılır1970. Kusur halinde istenen 

tazminat  müsbet zarar tazminatı olacaktır1971. Yavuz/Acar/Özen’in1972 haklı olarak 

belirttiği gibi iş sahibinin kusurlu olduğu her durumda, hasara iş sahibi katlanmalı ve 

yüklenicinin müspet zararını karşılamalıdır.Yüklenici kusurlu olmadığını ispatla 

yükümlüdür1973.  

 

              Yüklenici md.483/2 gereğince yaptığı işin değerini ve bu değere 

girmeyen giderlerini isteyebileceğine göre, bu fıkraya göre ücrete ilişkin hasara iş sahibi 

katlanmış olmaktadır. Bu hallerde eser tamamlandıktan ama teslimden önce telef olmuş 

ise yüklenici onu yeniden meydana getirmek zorunda kalmaz, eser sözleşmesi sona erer, 

o ana kadar olan ediminin karşılığını yüklenici alır1974. İşin daha başında olduğu 

hallerde özellikle, yüklenicinin sadakat borcu gereği, iş sahibinin uygun bir ücret 

artırımı karşılığında yüklenici işi tamamlamayı kabul etmeli, tersine yüklenicinin 

kısmen telef olmuş eseri, uygun bir ücret artırımı karşısında tamamalama teklifi, iki 

taraf menfaatlerine dürüstlük kuralları gereğince uygun ise, iş sahibi kabul etmelidir1975. 

 

              Son olarak öğretide hasara yüklenicinin katlanmasının istisnaları 

arasında TBK md.485 ve 486’da gösterilmektedir. Biz bu konulara yukarıda 

değindiğimizden burada değinmiyoruz. Bununla birlikte her iki hüküm hem hasarın 

yükleniciye ait olmasının birer istisnasıdır ve hem de özel düzenlenmiş imkansızlık 

hallerini belirlemektedir1976. 

 

                                                 
1970 Becker,s.640. 
1971 Tandoğan,C.2,s.325, Yavuz/Acar/Özen,s.967. 
1972 Yavuz/Acar/Özen,s.967. 
1973 Becker,s.640. 
1974 Tandoğan,C.2,s.325,Altaş,s.135. 
1975 Tandoğan,C.2,s.325. 
1976 Hatta hasarın intikalini düzenleyen md.483’de özel olarak düzenlenmiş bir imkansızlık halidir,bkz.Öz,İnşaat 
Sözleşmesi.s.182.Zira hasarın intikaline ilişkin olan bu düzenleme, hem sözleşmenin imkansızlaşması halinde ve hem 
de sözlşemenin hükümlerini devam ettirmesi halinde karşılaşılabileck bir durumdur,s.187.Ayrıca 
bkz.Becker,s.639,Aynı yönde Zevkliler/Gökyayla,s.559. 
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              b.Karşılaştırmalı Hukuk ve Standart Formlara Göre Hasar 

 

              Genel olarak gemi inşa sözleşmelerinde, geminin inşaatı süresinde 

teslime kadar mülkiyetin geçip geçmediğine bakılmaksızın, onun telef olma veya hasar 

görme riskinin yükleniciye ait olduğu kabul edilmektedir1977. Bu anlayış, hem gemi inşa 

sözleşmesinin bir satış sözleşmesi kabul edildiği ve hem de eser sözleşmesi olarak kabul 

edildiği hukuk sistemlerinde bu şekildedir.1978. Diğer yandan yüklenicinin inşa halindeki 

gemiyi inşa edip tamamlayıncaya kadar yapının yükleniciye ait tersane içinde olduğu ve 

kendi çalışanlarının fiillerinin veya ihmallerinin hasara sebep olma ihtimallarinin 

yüksekliği de, inşa edilen geminin hasar riskinin teslim ve kabul anına kadar 

yüklenicide kalmasını haklı çıkarır ve iş sahibine karşı adaletsiz sonuçların önüne 

geçer1979. Riskin iş sahibi veya yüklenici üzerinde bırakılması halinde farklı sonuçlar 

ortaya çıkabilmektedir. Şöyle ki, eğer risk yüklenici üzerinde ise sözleşme ücreti daha 

yüksek, yok eğer iş sahibi üzerinde ise daha az belirlenebilmektedir1980. 

 

              Bazı hukuk sistemlerinde hasar, mülkiyetin geçişi ile karşı tarafa 

geçerken bazı hukuk sistemlerinde ise Türk Hukuku’ndaki gibi teslim ile karşı taraf 

geçmektedir. Amerikan1981, İngiliz1982, Fransız, Portekiz1983 ve Hollanda hukuk 

sistemlerinde eşyaya kaza ile gelen hasar riski mülkiyetin devri ile geçerken, Alman ve 

İskandinav hukuklarında, mülkiyetin geçişinden bağımsız olarak, genel kurala göre 

teslim ile hasar riski alıcı iş sahibine geçmektedir1984. 

 

                                                 
1977 Curtis,s.129,Bruce/Garrard,Falkanger/Bull/Brautaset,s.90 ve 101,s.114,Braekhus,Shipbuilding ,s.32, Clarke, s.61, 
Mandara-Sheppard,s.461,Turner/Potenza,s.27,Edward/Joseph,s.66. 
1978 Bkz.Clarke,s.61. 
1979 Curtis,s.129,Hill,s.79,Edward/Joseph,s.66. 
1980 Murdoch/Hughes,s.9. 
1981 Lowe/Reidy,s.114. 
1982 Bkz. Benjamin’s Sale of Goods,s.206, Edwin Peel(editor),Treitel On The Law of The Contract,.13th edt.,London 
2011,s.927(Bundan sonraTreitel Contract),Turner/Potenza,s.27. 
1983 Bununla birlikte aksine sözleşme yapılabilir,bkz.Silva,s.83. 
1984 Braekhus,Shipbuilding,s.32(Yazar gemi inşa sözleşmeleri özelinde değil de genel olarak satılan maldaki hasar 
esas alarak belirleme yapmıştır),Eser sözleşmelerinde Alman Hukuku’na göre ücret riskinin teslim ile geçtiğine 
ilişkin bkz.Altaş,s.79. 
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             Örneğin Fransız MK. md.1138 ve İngiliz SGA 1979 md.20.1 gereğince 

hasar ve telef riski aksine sözleşmede açık veya zımni bir belirleme yapılmamış ise 

mülkiyet iş sahibine geçene kadar yükleniciye aittir1985. Belirtelimki İngiliz Hukuku’na 

göre  riskin geçişi ile mülkiyetin geçişi aynı anda olması kuralı bir emredici kural da 

değildir1986.  Ayrıca SGA md.20.2’ye göre ise teslimde gecikme hangi tarafa ait ise 

hasar ve telef riski de ona aittir. Bu fıkraya göre iş sahibi gemiyi haklı sebep olmaksızın 

teslim almayarak alacaklı temerrüdüne düşer ise, o andan itibaren risk de ona ait 

olur1987. Bununla birlikte Treitel1988, İngiliz Hukuku’nda inşaat sözleşmelerinde riskin 

aksine sözleşme yok ise, teslim anına kadar yüklenicide olduğunu ifade etmektedir. 

Tarafların sözleşme özgürlüğü çerçevesinde hasara kimin katlanacağını 

belirleyebilecekleri de çeşitli hukuk sistemlerinde de kabul edilmektedir1989.  

 

              Hasar ve telef riskinin kime ait olduğu yaygın olarak kullanılan 

standart formların hepsinde belirlenmiştir. SAJ md.7.5’e1990 göre geminin sözleşmeye 

uygun tamamlanıp, teslim ve kabulü ile telef ve hasar riski iş sahibine geçmektedir. 

Aynı hükümde savaş,deprem ve büyük dalga riskleri hariç olmak üzere teslim ve kabul 

anına kadar geminin telef ve hasar riskinin yükleniciye ait olduğu kabul 

edilmektedir1991. Haliyle aynı zamanda md.8.1 gereğince yüklenici lehinde haklı 

gecikme sebebi olan bu 3 mücbir sebep, iş sahibi aleyhine olarak geminin telef olma ve 

hasara uğrama riskini yükleniciden alıp, iş sahibine vermektedir. Her nekadar md. 12.1 

gereği yüklenici, inşaatın başladığı andan tamamlanıp teslim ve kabul anına kadar 

geminin tüm makine, materyal, ekipman, yedek parça ve donanımını, tedarikçilerin 

sağladıkları da dahil olmak üzere sigortalatmak mecburiyetinde ise de, yine aynı hükme 

                                                 
1985 Curtis,s.130,Clarke,s.62 
1986 Hodges/Hill,s.71. 
1987 Curtis,s.130, Edward/Joseph,s.66,Demby Hamilton&Co Ltd. v Barden Kings Bench Division 28 January 1949 
Case Analysis 149 WL 9850,Reported at 1949 1 All E.R. 345; Bu davada SGA 1893’ün SGA 1979 md.20.2 ile aynı 
maddesi olan md.20 incelenmiş ve sözleşme gereği elma suyu tedarikinde bunların teslimi için gerekli teslim 
bilgilerini vermediği için, elma sularının bozulmasına sebep olan alıcı, elma sularının mülkiyeti teslime kadar satıcı 
da bulunmasına rağmen alacaklı temerrüdü nedeni ile elma suyunun bozulması hasarından sorumlu tutulmuştur. 
1988 Treitel Contract,s.927. 
1989 Bkz.Braekhus,Shipbuilding ,s.32,Mandara-Sheppard,s.44. 
1990 Aynı şekilde Norveç Form md.8.4 ve 11.2.a,MARAD md.9,NewBuildCon md.31,CMAC md.16,Benzer şekilde 
AWES md.8.b/2, 
1991 AWES md.8.b/2’de yüklenicinin mesuliyeti konusunda bir istisna getirilmemekle birlikte md.9/1 gereğince savaş 
riski sigorta kapsamı dışındadır. 
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göre deprem, grev, savaş riskleri için, ancak iş sahibi masrafını karşılar ise yüklenicinin 

sigortalatma yükümü vardır. Oysa örneğin grev MARAD md.9 gereği yüklenici 

yükümlülüğünde sigortalanması gereken bir risktir.SAJ’daki bu hükmün sebebi hikmeti 

Japon Yüklenici Risk Sigortası poliçesinin savaş,deprem vs. hususları kapsam dışında 

tutmasıdır1992. 

 

               Hasar ve telef riski teslim ve kabule kadar yüklenicide olduğu 

için,örneğin  teslimden bir gün önce yanan ve tamamen telef olan gemi dolayısı ile 

yüklenici sözleşme ücretini isteyemez, almış ise de iş sahibine geri ödemek zorunda 

kalır1993. Yok gemi kısmen hasara uğramış ise, yüklenici masrafı kendisine ait olmak 

üzeri gemiyi tamir etmek zorunda kalır1994. Ancak tersine hasar riski iş sahibinde iken, 

gemi telef olursa, iş sahibi sözleşme ücretini yine ödemek zorunda kalır1995. Bu nedenle 

de hasar riskinin geçiş anı, sigorta yönünden önem arz etmektedir1996. İşte gemi inşa 

sözleşmelerinde yüklenici bu risklere karşı, özellikle deniz risklerine ve benzerlerine 

karşılık sigorta yaptırmaktadır1997. İş sahibi özellikle savaş riski konusunda ancak 

kendisi ayrıca masrafını karşılarsa, inşaatın başından itibaren gemi bu riske karşı 

sigortalanabilmektedir1998. Bazı ülkelerde gemilerin sigortalanmasına has standart 

sigorta poliçeleri ile gemi sigortalanmaktadır1999.İş sahibi özellikle SAJ formda 

olabildiği gibi, yüklenicinin muafiyet klozlarına karşı teslim ve kabul anına kadar, kendi 

lehine bu muafiyetlerden doğan aleyhine risklere karşı sigorta yaptırmalıdır2000. 

 

               Yüklenici, sigorta poliçesindeki risklerden biri meydana gelir ve gemi 

kısmen telef olur, yani hasara uğrar ise, klas kuruluşu onayına ve sözleşme-
                                                 
1992 Curtis,s.130. 
1993 Falkanger/Bull/Brautaset,s.101, Benjamin’s Sale of Goods,s.301. İngiliz hukukuna göre,malı yeniden temin etme 
yükümlülüğü ferden tayin edilmiş olanlarda yok iken, sözleşme konusu misli mal olanlarda ise yeniden temin etme 
yükümlülüğü vardır,bkz.Treitel Contract,s.927. 
1994 Falkanger/Bull/Brautaset,s.90. 
1995 Benjamin’s Sale of Goods,s.301. 
1996 Braekhus,Shipbuilding,s.32. 
1997 Curtis,s.129,Falkanger/Bull/Brautaset,s.101,Clarke,s.62,Hodges/Hill,s.71,Edward/Joseph,s.66. 
1998 Çoğunlukla savaş riskine karşı sigortalanma gemi suya indirildekten sonra yapılmaktadır;Clarke,s.63,bkz. ayrıca 
AWES md.9/1. 
1999 Clarke,s.63. 
2000 Bruce/Garrard,s.114 
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spesifikasyona uygun olarak zarar gören kısmı, sigortadan alacağı sigorta parası 

karşılığı tamir etmekle yükümlüdür(SAJ md.12.2.a,AWES md.9/2,Norveç Form 

md.11.2.c.iii,NewBuildCon md.38.b.i,CMAC md.28.2.1). Tamir halinde teslimde 

meydana gelen gecikme tamir süresi kadar haklı gecikme sayılmaktadır(AWES 

md.9/3). Geminin tam veya yapısal telef olması halinde ise taraflar 2 türlü anlaşma 

yapabilmektedirler(SAJ md.12.2.b,Norveç Form md.11.2.c.iv, NewBuildCon 

md.38.b.ii, CMAC md.28.2.2); ya anlaşarak sigortadan gelecek para ile gemiyi 

yüklenici, yeni teslim tarihine kadar ve hatta yeni sözleşme ücreti ile yeniden inşa eder 

ve tamamlar, ya da iş sahibinin ona o ana kadar ödediği tüm sözleşme ücretlerini geri 

öder ve sözleşme sona erer. Taraflar geminin telef olmasından iki ay(NewBuildCon 

md.38.b.i.2 gereğince iki ay yerine daha uygun olarak makul sürede denmiştir.CMAC 

md.28.2.2/b gereğince süre 30 gündür.) içinde anlaşma yapabilirler.AWES md.9/4 

gereğince ise kural olarak tam telef veya yapısal telef halinde yüklenici yeniden inşa 

etme anlaşması yapmadan doğrudan, sigorta parasından iş sahibinin ödediklerini ona 

geri ödeyerek mahsup eder, artanı yükleniciye ait olur2001. 

 

              K.YÜKLENİCİNİN DİĞER BORÇLARI 

 

             Yüklenicinin ana ve esaslı borçları yukarıda sayılanlar olmakla birlikte, 

gemi inşa sözleşmelerinde yer alan diğer bazı borçları da şunlardır; 

 

                -Yüklenici geminin inşaatının başlamasından2002, geminin iş sahibine 

teslim ve onun tarafından kabulüne kadar geçerli olmak üzere, iş sahibinin tedarik ettiği 

malzeme ve ekipmanlar dahil, geminin tüm makine teçhizat, ekipman, malzeme ve 

donanımını kapsayacak şekilde sigorta ettirmek mecburiyetindedir(SAJ 

                                                 
2001 Benzer şekilde bkz.MARAD md.10.b. 
2002 Gemi inşaatına başlamak olarak çevrilen keel laying  ifadesi geniş bir anlamdadır ve kesinliği yoktur. Daha doğru 
bir ifade ile NewBuildCon md.38.a ve CMAC md.28.1 sigorta başlama anını ilk çelik levhanın(…from first steel 
cutting) kesilmesi olarak koymuştur. 
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md.12.1,NewBuildCon md.38.a) Sigortanın değeri en azından iş sahibinin ödeyeceği 

sözleşme ücretini kapsamalıdır(SAJ md.12.1,Norveç Form md.11.2.b ,CMAC md.28.1). 

SAJ md.12.1’e göre bu sigorta kapsamına deprem,grev ve savaş riskleri dahil olmayıp, 

dilerse iş sahibi bunların masrafını ödemek şartıyla yükleniciden talep edebilir.AWES 

md.9 gereğince geleneksel olarak tüm riskler savaş riski hariç sigortalanmalıdır. Norveç 

Form md.11.2.b’ye göre yüklenicinin sigortası ‘Tüm Riskler’ sigortası olmalı ve aksine 

anlaşma olmadıkça iş sahibinin temin ettikleri hariç olmak üzere, malzeme ve 

ekipmanların yangın ve taşıma sigortaları da yaptırılmalıdır.Norveç forma göre de savaş 

riski sigortası, ancak iş sahibinin isteği ve onun bedelini karşılaması halinde 

sigortalanır(md.11.2.e). 

 

               -Yüklenici inşa edilen gemi ile ilgili tersanenin bulunduğu ülke 

mevzuatına göre tüm vergi ve resimleri ödemek yükümlülüğü altındadır (SAJ 

md.15.1,AWES md.13,Norveç Form md.14.1, CMAC md.7.1). 

 

                -Gemiler ve donanımı, malzemeleri, ekipmanları vs. üzerinde patent, 

marka ve copyright hakları bulunabilir. Yüklenici bu hakları korumak ve ihlal 

etmemekle yükümlüdür(SAJ md.16.1,Norveç Form md.15,CMAC md.29).Yüklenici 

bunlardan bir zararın iş sahibine gelmesi halinde onun zararını karşılamakla 

yükümlüdür(AWES md.14,CMAC md.29). Bu yükümlülüğe iş sahibinin temin ettikleri 

dahil değildir (Norveç Form md.15,CMAC md.29). NewBuildCon md.40.a ile aynı 

zamanda spesifikasyon,plan ve çizimler üzerindeki fikri mülkiyet haklarının da 

taraflarca korunması borcu yüklenmektedir. NewBuildCon md.40.b ile de bu hakları 

ihlal eden sözleşmenin diğer tarafının zararını karşılamakla sorumlu tutulmaktadır. 

 

                 -Yüklenici hiçbir zaman iş sahibinin temin ettiği malzeme ve 

ekipmanların kalite,yeterlilik ve/veya performanslarından sorumlu olmamakla birlikte, 

iş sahibince gemi inşa sözleşmesi gereği temin edilen bu malzeme ve ekipmanları, 
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masrafları ona ait olmak üzere tersane de tutmak veya gemiye monte etme konusunda 

sorumlu olup, gerekli özeni göstermekle yükümlüdür(SAJ md.17.2,Norveç Form 

md.16.2,NewBuildCon md.21.b/i, CMAC md.11.2). 

 

                 -Yüklenici gemiyi inşa ederken IMO’nun kurallarına uygun şekilde 

doğaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde gemiyi inşa etme borcu altındadır(CMAC 

md.4). 

 

              II.İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI 

 

              A.SÖZLEŞME ÜCRETİNİ ÖDEME BORCU 

 

              1.Sözleşme Ücreti  

 

              Gemi inşa sözleşmesi dahil inşaat sözleşmeleri eser sözleşmeleri gibi 

karşılıklı edimler içeren sinallagmatik bir sözleşmedir2003.Bir inşaat sözleşmesinde, 

yüklenici belirlenmiş olan eseri inşa edip tamamlamak ve bunun içine gereken dizayn 

dahil tüm işleri yerine getirmek borcu altında iken, diğer yandan iş sahibi ise sözleşme 

bedelini ödemekle yükümlüdür2004. Sözleşme ile üstlenilen inşaat edimleri para ile 

ölçülebilen bir değere sahiptir2005.İş sahibinin sözleşmeden doğan ana ve en önemli 

borcu, yüklenicinin sözleşme gereği yaptığı iş ve temin ettiği malzemeler karşılığında 

ve yine sözleşmeye göre bedelini(sözleşme ücretini) ödemektir2006. Bununla birlikte 

                                                 
2003 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.53. 
2004 Uff,s.268. 
2005 Kaplan,Seminer,s.165. 
2006 Adriaanse,s.220,Lorenzon/Coles,s.12,Dayınlarlı,s.160,Aral/Ayrancı,s.367,Tunçomağ,s.1048, Kaplan, İnşaat 
Sözleşmeleri,s.165,Kaplan,Seminer,s.125,Gümüş,C.2,Yeni,s.73,Murdoch/Hughes,s.207. 
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ücretin miktarı sözleşmenin objektif esaslı bir unsuru olmadığından taraflar sözleşmenin 

kurulması için ücretin miktarını sözleşmede belirtilmek zorunda değildir2007.  

 

              Diğer yandan bir eser sözleşmesinde ücretin miktarının belirlenmesi 

sonraya bırakılabilirse de, tarafların bir bedel ödeneceği konusunda hem fikir olmaları 

zorunlu olup(açıkça veya zımnen), bedelsiz yani karşılıksız bir eser(inşaat) sözleşmesi, 

eser sözleşmesi hükümlerine tabi olamaz ve olsa olsa çok seyrek şekilde o da kıyasen 

bağışlama(TBK md.285 vd.) sözleşmesi hükümlerine tabi olur2008. Dolayısı ile TBK 

gereği eser sözleşmesinin meydana gelmesi için teslim edilecek eser karşılığında iş 

sahibinin yükleniciye bir sözleşme ücreti ödemesi konusunda tarafların anlaşması şarttır 

ve ancak  sözleşme ücreti tutarını belirlemek ise tarafların takdirine bırakılmıştır2009. 

 

             Sözleşmeye göre ödenecek para hukuk dilinde sözleşme ücreti2010 

olarak adlandırılmaktadır. Bizde bundan sonra sözleşme gereği iş sahibinin ödeyeceği 

parayı, kısaca ödeme yükümlülüğünü ifade ederken sözleşme ücreti terimini 

kullanacağız. İnşaat sözleşmelerinde genellikle tamamlanacak olan iş karşılığı bir 

sözleşme ücreti belirlenmektedir2011. Tartışmalar genelde, yüklenicinin nezaman işi 

tamamlamış ve böylece ne zaman iş sahibinin sözleşme ücretini ödemesi gerektiği, ne 

miktarda ödemesi gerektiği noktasında toplanmaktadır2012.Diğer yandan iş sahibinin 

sözleşme ücretini ödeme borcu hakkında taraflar hukukun belirlediği sınırlar içerisinde, 

çeşitli düzenlemeler yapabilmekte, nekadar olacağını ve nezaman ödenmesi gerektiğini 

belirleyebilmektedirler2013. 

 

 

                                                 
2007 Kaplan, İnşaat Sözleşmeleri,s.169 Kaplan,Seminer,s.128. 
2008 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.54. 
2009 Gümüş,C.2,Yeni,s.73. 
2010 Aynı zamanda teklif bedeli, sözleşme bedeli vb. isimleri de verilmektedir;bkz.Adriaanse,s.221. 
2011 Uff,s.269. 
2012 Uff,s.268. 
2013 Adriaanse,s.220,Edward/Joseph,s.66. 
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                2.Sözleşme Ücreti Çeşitleri 

 

                Bir eserin meydana getirilmesi çeşitli tarzlarda yüklenilebilir2014. 

Ücret, sözleşme ile belirtilebileceği gibi, belirtilmemiş de olabilir2015 ve kural 

olarak(TBK’ya göre) iki türü olduğu kabul edilmektedir2016. Bunlar götürü ücret ve 

yaklaşık ücret olarak ifade edilmektedir2017. 

 

                a.Götürü Ücret(Götürü Bedel) ve Çeşitleri 

 

                Büyük ve önemli inşaat işlerinde sözleşme ücretinin götürü ücret 

olarak tayini yaygındır2018. Örneğin İngiliz İnşaat Sözleşmelerinde sıklıkla kullanılan 

Joint Contracts Tribunal(JCT) standart formlarda götürü ücret tayini 

sözkonusudur2019.Taraflar eserin bir bütün olarak sözleşme ile önceden belirlenmiş sabit 

bir tutar için  imali ve teslimi konusunda anlaşmış iseler ortada götürü ücret mevzu 

bahis olur2020.Ücretin götürü olarak tespit edilmesi, onun önceden ve kesin surette tespit 

edilmiş olduğunu göstermektedir2021. Bu nedenle götürü ücrete sabit(fixed) ücret adı da 

verilmektedir2022. Götürü ücret tayini yapan taraflar, olağanüstü haller hariç bunun 

değişmeyeceğine yani sabit kalacağına karar vermiş olurlar2023. Yani taraflar bir kere 

götürü ücret konusunda anlaşmış iseler, bundan sonra işçilik, çelik veya geminin başka 

                                                 
2014 Becker,s.630. 
2015 Eser sözleşmesinde ücret önceden kararlaştırılmak zorunda değildir;bkz.Damla Gürpınar, Eser Sözleşmesinde 
Ücretin Arttırılması ve Eksiltilmesi,İzmir 2006,s.47. 
2016 Tandoğan,C.2,s.234,Aral/Ayrancı,s.367,Zevkliler/Gökyayla,s.528. 
2017 İngiliz Hukuku’nda da aynı durum geçerlidir,bkz.Adriaanse,s.222. 
2018 Dayınlarlı,s.163. 
2019 Uff,s.269. 
2020 Gürpınar,s.55,Uff,s.269. 
2021 Tandoğan,C.2,s.234,Yavuz/Acar/Özen,s.1012,Dayınlarlı,s.163, Aral/Ayrancı,s.368 , Zevkliler/ Gökyayla, s.528, 
Tunçomağ,s.1053,Erman,s.63,Olgaç,s.81. 
2022 Uff,s.269. 
2023 Dayınlarlı,s.162. 
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parçalarının fiyatları büyük oranda artsa bile, sözleşme ücreti sabit kalmaktadır2024. 

Haliyle sadece azami bir fiyatın belirlenmesi götürü ücret sayılmaz2025.  

 

                Miktarı kesin olarak kararlaştırılmış olduğu için götürü ücret hem 

azami ve hem de asgari belirlenmiş miktardır2026. Bunu TBK md.480/1 ifadesinden 

çıkarmaktayız. Zira, TBK md.480/1 gereği yüklenici götürü ücret dışında başka ücret 

alamazken, iş sahibi de daha az emek ve masraf olduğu iddiası ile daha az ücret 

ödemeyi talep edemez(TBK md.480/3)2027. Haliyle götürü ücretli eser sözleşmelerinde 

işin kar ve zararı, yani riski esasen yükleniciye aittir2028. Yani işin daha pahalıya 

çıkmasının tehlikesi iş sahibince yükleniciye geçirilmektedir2029.Doğaldır ki yüklenici 

eser sözleşmesini yaparken imal edeceği şeyin masrafını ve çalışma günlerini iyice 

hesap etmeli, çünkü hata ederse zararını kendi çeker2030. Bundan dolayı da götürü 

bedelin iş sahibi lehine olduğu kabul edilir2031. 

 

                Ücretin götürü olarak tespiti yapılmış ise artık yüklenicinin işe 

başladıktan sonra yaptığı masraflara veya tamamlanan eserin değerine göre bir tespit 

yapılmaz(karşı bkz.md.481)2032. Diğer bir ifadeyle götürü ücretin olduğu sözleşmelerde 

artık yüklenicinin o eseri imal ederken ki gerçek masraflarına bakılmaz2033. Ücretin bu 

şekilde götürü olarak tespiti toptan bir rakamın sözleşmeye yazılması suretiyle 

olabileceği gibi, birim fiyatı üzerinden de belirlenebilmektedir2034. Bunlara toptan 

götürü ücret ile sabit birim fiyatlarla belirlenen götürü ücret adları verilmektedir2035. 

 
                                                 
2024 Lowe/Reidy,s.116. 
2025 Olgaç,s.81. 
2026 Zevkliler/Gökyayla,s.528,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.170,Kaplan,Seminer,s.129. 
2027 Olgaç,s.81. 
2028Dayınlarlı,s.163,Zevkliler/Gökyayla,s.528,Gürpınar,s.59,Kaplan,Seminer,s.130,Öz,İnşaatSözleşmesi,s.56,Fisher, 
s.16,Turner/Potenza,s.28,Falkanger/Bull/Brautaset,s.93. 
2029 Tunçomağ,s.1056,Kaplan, İnşaat Sözleşmeleri,s.171,Erman,s.65. 
2030 Olgaç,s.81. 
2031 Aral/Ayrancı,s.368,Kaplan,Seminer,s.130,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.56. 
2032 Tandoğan,C.2,s.235,Yavuz/Acar/Özen s.1012, Tunçomağ,s.1053,Erman,s.63. 
2033 Adriaanse,s.222. 
2034 Tandoğan,C.2,s.234, Yavuz/Acar/Özen,s.1012, Becker,s.630 Uff,s.26,Falkanger/Bull/Brautaset,s.93. 
2035 Aral/Ayrancı,s.368. 
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                Toptan götürü ücret(Gerçek Anlamı ile Götürü Ücret2036) anahtar 

teslim ücret olarak da adlandırılan ve eserin tamamı için önceden tespit edilen tek bir 

meblağın ödenmek zorunda olduğu ücret çeşididir2037. Bu anlamda ücret, satış 

sözleşmesindeki gibi sabit olup daha işin başında bilinmektedir2038. Tespit edilen ücret 

eserin meydana getirilmesi için sarf edilen emek ve masraftan bağımsız olup2039, 

maliyetlerin artması, yüklenicinin beklediği karı elde edememiş olması, zarara uğramış 

olması gibi unsurlar kural olarak bedelin değişmesine sebep olmazlar2040.Sabit birim 

fiyatlarla belirlenen götürü ücret çeşidinde ise, taraflar eserin meydana getirilmesinde 

gerekli birimler için önceden sabit fiyat oluşturmak suretiyle ücret 

belirlenmektedir2041.Bu tarz ücret belirlemesinde yapılacak inşaat birimler olarak 

gösterilmekte ve her birimin karşılığında yapılacak ödeme ayrı ayrı belirtilmektedir2042. 

Yüklenicinin ifa etmesi gereken her değişik edimin birimi başına düşen ücret olan birim 

ücret sabit bir ücrettir2043.Birim fiyatın içinde yüklenicinin malzeme ve işçilik giderleri 

ile kalan masrafları ve kazanç payıda bulunmaktadır2044. Haliyle her birim fiyatı sabit 

bir miktara tekabül eder.Sabit birim fiyatlarla belirlenen götürü ücret, yapılan işin ve 

kullanılan malzemenin miktarına göre, her bir kalemin miktarı ile sözleşmede 

kararlaştırılan birim fiyatlar çarpılmak ve belirlenen her kalem toplanmak suretiyle 

belirlenmektedir2045. Birim fiyatla çarpılacak iş kaleminin miktarını ispat külfeti 

yükleniciye aittir2046. İnşaat işlerinde birim fiyatlı ücret belirleme yaygın olarak 

kullanılmaktadır2047. İnşaat sözleşmelerinde taraflar inşaat işlerinin poz numaraları ile 

birlikte birim fiyat cetvelleri şeklinde liste hazırlayıp bunu sözleşmeye eklerler ve 

eklenen bu listenin HMK gereği münhasır bir delil sözleşmesi olduğu kabul 

edilmektedir2048. 

 

                                                 
2036 Gürpınar,s.56.Veya ‘Yalın Götürü Bedel’ bkz. Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.56. 
2037 Aral/Ayrancı,s.368,Zevkliler/Gökyayla,s.530,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.170,Kaplan,Seminer,s.129. 
2038 Gürpınar,s.56,Zevkliler/Gökyayla,s.530. 
2039 Gürpınar,s.57,Aral/Ayrancı,s.368. 
2040 Zevkliler/Gökyayla,s.530,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.170. 
2041 Aral/Ayrancı,s.368,Zevkliler/Gökyayla,s.533,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.173,Kaplan,Seminer,s.132. 
2042 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.56. 
2043 Gürpınar,s.64. 
2044 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.56. 
2045 Zevkliler/Gökyayla,s.533,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.175. 
2046 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.175,Kaplan,Seminer,s.134. 
2047 Zevkliler/Gökyayla,s.533,Gürpınar,s.67,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.173. 
2048 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.173-174,Kaplan,Seminer,s.132-133. 
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                  Toptan götürü ücrette ücretin götürü yani sabit oluşu açık olmakla 

birlikte belki birim fiyat üzerinden götürü ücrette ücretin sabitliği hakkında kuşku 

duyulabilirse de, bu kuşku yersizdir. Zira birim fiyatlı götürü ücrette de, sonradan 

masraflara veya işin değerine göre bir değişiklik yapılamadığından, ücretin götürü 

olarak tespitinin açık olduğu ifade edilmektedir.2049.Ancak birim fiyatlı bir işte, iş 

miktarı ilk baştan belirlenebiliyor ise, götürü ücretli sözleşmeye eş sayılmalı, ancak işin 

ölçüsü önceden kesin olarak belirtilmemiş ise tespit yapılana kadar ortada götürü ücret 

olduğu şüpheli görülebilir2050. Diğer bir ifade ile, kaç birim kullanılacağı işin 

tamamlanmasından sonra ortaya çıkan hallerde, eser tamamlanıp iş bitirilene kadar iş 

sahibi ne kadar ücret ödeyeceğini bilemediğinden, bu hallerde birim fiyatlı ücretin 

götürü ücret özelliği zayıflamaktadır2051. Bazen ise götürü bedel kavramına göre biraz 

esnek olabilir, bu hallerde hakimin takdirine başvurulur2052. Tüm bunlara rağmen her bir 

ayrı edimin birimi başına düşecek miktar önceden belirli olduğunda, birim ücreti, götürü 

ücretin bir çeşidi saymak yerindedir2053. Zira hem toptan götürü ücret ve hem de birim 

fiyatlı götürü ücrette kural olarak birer sabit ücretir ve her ikisinde de yüklenicinin 

yaptığı inşaat çalışmaları önceden tam olarak daha işin başındayken belirlenmiş 

olup2054, taraflar ücretin ne azını ne de fazlasını talep edemezler2055.  

 

                   Sonuç olarak esasen sabit birim fiyatlarla belirlenen götürü ücrette, 

toptan götürü ücretten farklı olarak, meydana getirilecek eserin karşılığı ödenecek 

miktar değil de, her bir birimin miktarı sabittir2056.Önceden de değindiğimiz gibi, 

ücretin birim fiyata göre tespit edildiği hallerde önceden kararlaştırılan birim tutarı ile 

birim fiyat çarpılarak ödenecek tutar bulunurken, bunu ispat yüklenici de olup2057, 

taraflar ölçümleri birlikte yapıp bu bir belge ile ortaya da koyarlar2058. Tespitin yapıldığı 

                                                 
2049 Tandoğan,C.2,s.235. 
2050 Gürpınar,s.64,Bu durumda Becker’ e göre, birim fiyatların yükseltilmesine veya sözleşmeden dönmeye izin 
verilmelidir,bkz.Becker,s.630-631. 
2051 Zevkliler/Gökyayla,s.534Tunçomağ’a göre bu hallerde ortada bir götürü ücret yoktur,bkz. Tunçomağ, s.1054. 
2052 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.57. 
2053 Gürpınar,s.64,Erman,s.63. 
2054 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.56-57. 
2055 Kaplan,Seminer,s.137,Erman,s.65-67. 
2056 Zevkliler/Gökyayla,s.535. 
2057 Zevkliler/Gökyayla,s.534. 
2058 Tandoğan,C.2,s.236-237. 
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belge yüklenicinin ispat külfetini tersine çevirmez ise de, tespit edilen tutarın doğruluğu 

hakkında fiili bir karine oluşturur2059. 

 

                  Yukarıda sayılan iki çeşit götürü ücret haricinde öğretide global 

götürü ücret(Değişken Götürü Bedel2060) adında diğer bir çeşit götürü ücret olduğu ifade 

edilmektedir. Global götürü ücret çeşidinde, emek ve malzeme maliyetlerindeki artış ve 

azalış ücrete yansıtılmakta olup, maliyetlerdeki bu değişiklikler genel olarak malzeme 

ve enflasyon artış ve azalışlarından kaynaklanmaktadır2061.Bu çeşit ücrette, borçlanılan 

şeyin miktarına bakılmadan, sözleşmeye konulan bir kayıt ile taraflar, ücretler ve 

malzeme fiyatları artar ise sözleşme ücretinin de paralel olarak artacağını saklı tutar2062. 

Bu nedenle bu tür sözleşmeler pahallılık kaydına bağlı götürü ücretli sözleşmeler olarak 

ifade edilmektedir2063.  

 

                Bu tarz bir ücret belirlemesi, sözleşmeye konulan ve adına pahalılık 

kaydı(escalation clause),sözleşme ücreti değişikliği kaydı(contract price adjustment 

clause) veya dalgalanma-değişim kaydı(fluctation) denilen sözleşme kayıtları ile ve 

özellikle de enflasyon nedeni ile malzeme ve işçilik masraflarındaki gelecekteki artış-

azalışların seviyesinde belirsizlik olduğu hallerde uygulanmaktadır2064. Tabiki 

yüklenicilerin böyle durumlarda önceden tahmin ederek sözleşme ücretlerini pahalılığı 

ekleyerek belirlemeleri mümkündür, ancak bu tahmini yapmak hem zordur ve hem de 

gelecek pahalılığı eklemek sözleşme ücretini şişirmek anlamına geldiği için alıcı iş 

sahibini kaçırabilmektedir2065.Bu nedenle sabit bir ücret ve yanına ek olarak pahalılık 

kayıtlı sözleşmelere ihtiyaç olabilmektedir.  

 

                                                 
2059 Tandoğan,C.2,s.237 
2060 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.58. 
2061 Zevkliler/Gökyayla,s.531-532. 
2062 Gürpınar,s.62,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.172-173,Kaplan,Seminer,s.131,Fisher,s.17. 
2063 Falkanger/Bull/Brautaset,s.93. 
2064 Clarke,s.21,Mandaraka-Sheppard,s.440. 
2065 Clarke,s.21. 
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               Bununla birlikte bu tarz kayıtlarda iş sahibinin nekadar ek ödeme 

yapacağını bilmemesi ona dezavantaj olduğu için pahalılık kaydının basit bir 

hesaplamaya dayanması önerilmektedir2066. Tarafların meydana gelebilecek 

uyuşmazlıkları baştan önlemek adına, sözleşmede fiyat farkı ödenecek kalemleri 

ayrıntılı yazmaları2067 veya resmi kurumların endekslerine2068 dayanmaları, veya liste 

halinde sözleşme sırasında malzemelerin ücretlerini yazmaları2069(böylelikle ne kadar 

artış olduğunu rahat görürler) tavsiye edilmektedir. Bunun yanında taraflara ayrı ayrı 

tavsiye  vermek gerekirse, yüklenici açısından böyle bir kayıt mümkün olduğu kadar 

geniş olmalı, diğer yandan iş sahibi bakımından ise böyle bir kayıt dikkatlice 

düzenlenmiş ve dar kapsamlı, son sınırı belirtilmiş şekilde düzenlenmelidir2070. Bu tür 

kayıtların genişliği ve darlığı, kapsamı pazarın durumuna,mevcut enflasyona ve 

tarafların müzakere güçlerine dayanmaktadır2071. Sözleşmeler eklenen pahalılık 

kayıtlarında çelik fiyatları, işçilik saatlik ücretleri veya daha genel endeksler yer 

alabilmekte ve bunların etkileri de farklı olabilmektedir(örneğin bazıların doğrudan 

ekstra ödeme olurken, bazılarında ise toplam sözleşme ücretine oranlı olarak 

eklenir)2072. 

 

                    Öğretide2073 haklı olarak global götürü ücrette sabit bedel 

karakterinin bizzat sözleşme ile bozulduğu ifade edilmektedir. Gerçektende bu çeşit bir 

götürü ücret tipinde gerçek sabit ücret karakteri bozulmakta, belirlenmiş olan ücret, artış 

ve azalışlarla değişmektedir. Buna rağmen yine öğretide2074 bu çeşit ücretin pahalılık 

kaydı ile özellik kazanmış bir götürü ücret olduğu ve pahallık zammı ve fiyat farkı 

ödenmesinin yüklenici lehine saklı tutulduğu bir götürü ücret çeşidi olduğu 

                                                 
2066 Clarke,s.22. 
2067 Gürpınar,s.62,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.173,Kaplan,Seminer,s.132 . 
2068 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.173,Bakanlar Kurulunca yayınlanan fiyat farkı kararnameleri, Gürpınar’a göre bu 
global ücret altında değilde, götürü ücretin bir başka istisnası olarak kabul edilmelidir, bkz.Gürpınar, s.62 Amerikan 
gemi inşa sözleşmelerinde de sıklıkla CRU Plate Index(Çelik) ve İşçilik Bürosu İstatistikleri tarafından yayınlanan 
endekslerin hesaba katıldığı fiyat artış ve pahalılık kayıtlarına rastlanmaktadır, bkz . Lowe/Reidy,s.116. 
2069 Clarke,s.22. 
2070 Mandaraka-Sheppard,s.440. 
2071 Mandaraka-Sheppard,s.440. 
2072 Falkanger/Bull/Brautaset,s.93. 
2073 Zevkliler/Gökyayla,s.532. 
2074 Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.172,Kaplan,Seminer,s.131-132, Gürpınar,s.62. 
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savunulmaktadır. Öz2075 bu tarz bir ücret belirlenmesi halinde, bunun TBK 

md.480/1’deki götürü ücret özelliklerine uydurulması gerektiğini, örneğin yüklenicinin 

sözleşmeye göre bedele yansıtılacak enflasyon oranının zararını karşılamayacağını ileri 

sürmek suretiyle daha fazla bedel artırımı talebine hakkı olmadığını belirtmektedir. Bu 

tarz pahalılık kayıtlı global görürü ücret tiplerinde, ilk olarak bir sabit ücret ve diğer 

yandan da değişken şekilde malzeme ve işçilik masrafları bulunmaktadır2076. 

 

                   Nerdeyse büyük ölçekteki tüm gemi inşa sözleşmelerinde yüklenici 

tarafından teklif edilen, öncelikle müzakere aşamasında ve sonrada geminin teknik 

şartnamesinin ortaya çıkması üzerine kesinleşen bir sabit ücret üzerinden anlaşma 

yapılmaktadır2077. Dolayısı ile gemi inşa sözleşmelerinde ücretin kesin ve sabit olduğu, 

tüm malzeme ve işçilik masraflarını da içine alacak şekilde bir götürü ücret üzerinden 

sözleşmeler yapılmaktadır2078. Amerikan Hukuku'nda da gemi inşa sözleşmelerinde de 

belirli bir bedel üzerinden anlaşma yapılmakta, masraf tahmini üzerinden yapılan 

anlaşmalar görünürde uygulanmamaktadır2079.  

 

                 Genel anlamda gemi inşa sözleşmelerinde ücret üçe ayrılmaktadır; 

a)temel ücret, b)taraflarca, düzenleyici veya klas kuruluşlarınca geminin inşasının 

tamamlanmadan ve tesliminden önce yapılan ve istenen değişiklikler (modifikasyon) 

masrafları, c)geminin gerçek performansı ila sözleşmede taahhüt edilen performansı 

arasındaki farklar(ayıp ve eksiklikler) nedeni ile ücretin değişmesi2080. İşte bu üç ücret 

birlikte gemi inşa sözleşmesi ücretini oluşturmaktadır. Örneğin, sözleşmede belirlenen 

götürü ücret, projenin genel masrafları ile, çizim ve dizayn masrafları, deniz denemesi 

ve testi ve düzenleyici ve klas kuruluşlarının denetim ve sertifika vermesi ile ilgili tüm 

masraflar dahil olmak üzere kapsamaktadır2081.Bu nedenle gemi inşa sözleşmelerinin 

                                                 
2075 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.58. 
2076 Clarke,s.22-23. 
2077 Curtis,s.33,Bruce/Garrard,s.101. 
2078 Turner/Potenza,s.28. 
2079 Lowe/Reidy,s.116. 
2080 Clarke,s.17. 
2081 Curtis,s.33,Bruce/Garrard,s.101,Turner/Potenza,s.28. 
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genel olarak toptan götürü ücret üzerinden kurulduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Belirtelim ki belirlenen bu sözleşme ücreti normalde iş sahibinin tedarik masrafları ila 

teslim üzerine geminin sicile kayıt masraflarını kapsamaz2082. Gemi inşa 

sözleşmelerinde birim fiyat üzerinden toptan götürü ücret yapılmamaktadır. Bununla 

birlikte nadir olsa da, kara inşaat sözleşmelerinde olduğu gibi pahallılık 

kayıtlı(escalation clauses) gemi inşa sözleşmeleri de kurulabilmektedir2083. Özellikle 

yüksek talebin olduğu zamanlarda demir/çelik fiyat artış kayıtları gemi inşa 

sözleşmelerine koyulabilmektedir2084. Bu tür gemi inşa sözleşmeleri global götürü 

ücretli sözleşmeler olarak kabul edilmelidir.Ancak birazdan da değineceğimiz gibi ne 

SAJ ve ne de AWES ve MARAD formlarda pahallılık kaydına rastlanmamaktadır2085. 

 

                   SAJ md.2.1 gereği sözleşme ücret toplam net bir bedel üzerinden 

ve kur olarak Japon Yeni2086 üzerinden belirlenmektedir. Bu belirlenen ücrete alıcı iş 

sahibinin tedarik ettiklerinin masrafı dahil değildir.Aynı maddede belirlenmiş olan bu 

ücretin sözleşmede yer alan bazı maddelerle değişime uğrayabileceği şeklindedir. Yani 

biraz önce belirlediğimiz gibi bu belirtilen ücret bir temel ücrettir ve sözleşmeye göre 

değişebilmektedir. Hemen belirtelim ki bu kesinlikle yaklaşık masraf tahminine dayalı 

bir belirleme değildir. Şöyleki örneğin SAJ md.2.1 de inşa edilecek ticari geminin 

bedeli için 20 milyon Amerikan Doları yazıyor olsun. Bu kesin ve sabit bir ücrettir. 

Hukukumuzda buna götürü ücret adı verilmektedir. Ancak yine aşağıda değineceğimiz 

gibi götürü ücret mutlak ücret olmadığından ek iş, iş değişikliği, ayıplı eser veya 

teslimde gecikme nedenleri değişebilmektedir. Aynı şekilde SAJ md.3.1 gereği geç 

teslimde yüklenicinin ödemesi gereken likit tazminat, keza md.3.2 hız,md.3.3.yakıt 

tüketimi ve md.3.4 deadweight eksiklik ve ayıplarında da likit tazminat yükümlülüğü 

                                                 
2082 Curtis,s.33. 
2083 Curtis,s.34,Turner/Potenza,s.28. 
2084 Turner/Potenza,s.28. 
2085 Curtis,s.34,Clarke,s.21-22. 
2086 Taraflar bunu elbette değiştirip başka bir döviz cinsi veya TL üzerinden yapmakta serbestir.Zaten diğer formlarda 
para birimi taraflara bırakılmaktadır,bkz.AWES md.7.a,Norveç form md.3.2,NewBuildCon md.7;CMAC md.5.1 ve 
5.2’de para birimi taraflara bırakılmış iken, md.5.3 de taksitler Amerikan Doları cinsinden yazılmıştır,;MARAD form 
da ise md.3.a gereğince Amerikan Doları cinsinden belirleme vardır. 
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mevcuttur2087. İşte bu yüklenicinin sorumluluğuna yol açan likit tazminatlar işin 

sonunda sözleşme ücretinden mahsup edildikten sonra, sözleşme ücreti ödenmektedir. 

Genellikle taksitlerle ödeme yapıldığı için son taksit ödemesinde, yani teslim anında 

yapılan taksit ödemesinde, örneğin son taksit beş milyon Amerikan doları ise ve 

yüklenicinin likit tazminat yükümlülüğü bir milyon dolar ise, iş sahibi son taksidi dört 

milyon dolar olarak öder2088. Gemi inşaatı devam ederken iş sahibi inşaatta bazı 

değişiklikler talep edebilir. SAJ md.4.12089 gereğince bu eğer yüklenicinin işi önemli 

ölçüde ters etki yapmıyor ise, değişiklik nedeni ile sözleşme ücreti etkilenebileceğinden, 

bu değişikliğin kabulü için ayrıca sözleşme ücretinde değişikliğinde alıcı tarafından 

kabulü gerekmektedir. Aynı şekilde bazen gemi inşaatı devam ederken gerek klas 

kuruluşlarınca ve gerekse de düzenleyici kuruluşlarca da bazı değişiklikler gemi 

inşasında talep edilebilmektedir. İşte bu değişiklikler ister zorunlu ister ihtiyari olsun, 

gerçekleşmesinin bir şartı da sözleşme ücretinin değişmesidir. Bu değişiklikler gemi 

inşa sözleşmelerinde modifikasyonlar olarak belirlenirken, Türk Hukuku yönünden 

bazen iş değişikliği bazen ise ek iş kavramı içinde yer alırlar ve bu nedenlerle yapılan 

sözleşme ücreti değişiklikleri, sözleşme ücretinin götürü ücret karakterini ortadan 

kaldırmaz.SAJ forma göre belirlenen ücret toptan götürü ücret olup, pahalılık kaydı 

bulunmamakta veya sabit birimlere göre belirleme yapılmamaktadır. Diğer standart 

formlarda da hemen hemen aynı durumlar sözkonusu olup burada ayrıntılı olarak 

incelemeyeceğiz. 

 

                Götürü ücret şeklinde belirlenen sözleşme ücretinde, belirttiğimiz 

üzere fiili masraflar ve eserin ortaya çıktığındaki değerine göre bir hesaplama yapılamaz 

ise de, götürü ücretin tespiti genel olarak malzeme ve işçi fiyatları gibi maliyet 

unsurları, daha önce yapılmış benzer işlerden elde edilen tecrübelerden yararlanılarak, 

bir miktar da genel masraf, amortisman ve kar payı konularak yapılır2090.Ancak götürü 

ücret tipinde taraflar öyle bir ücret üzerinde anlaşmıştır ki, bu belirlenen sabit ücret tüm 

                                                 
2087 Benzer hükümler için bkz.AWES md.5a.b.c.d ve md.6.c, MARAD md.7, Norveç Form,md.4.1.2.3.4.5, 
NewBuildCon md.8,9,10,11 ve 13, CMAC md.6. 
2088 Bkz.NewBuildCon md.15.c’ye göre likit tazminatlar teslimden önce belirlenir ve son taksitte mahsup edilir. 
2089 Benzer hükümler için bkz. AWES md.3,MARAD md.4,NorveçForm md.6,NewBuildCon md.24, CMAC md.12. 
2090 Tandoğan,C.2,s.236. 
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maliyet ve giderleri kapsıyor olduğu gibi, kar payını da kapsadığı da 

unutulmamalıdır2091.Yukarıda ifade ettiğimiz gibi gemi inşa sözleşmelerinde belirlenen 

götürü ücret projenin genel masrafları ile, deniz denemesi ve testi ve düzenleyici ve klas 

kuruluşlarının denetim ve sertifika vermesi ile ilgili tüm masraflar dahil olmak üzere 

kapsamaktadır. 

                  

               Her nekadar götürü ücret bir sabit ücret olarak anılıp, değişmez olsa 

da, bir çok hukuki sebeple değişebilmektedir2092. Şöyle ki; götürü ücretli eser ve inşaat 

sözleşmelerinde tarafların anlaşarak ek işe karar vermeleri sözleşme ücretinin götürü 

ücret özelliğini bozmaz2093. Sipariş değişikliğinde de aynı durum söz konusu olup, 

mevzu bahis olan sipariş değişikliğine rağmen ücret bağlayıcı kalmaya devam eder2094, 

ama kararlaştırılmış olan götürü ücretin karşılamadığı bu fazla harcamalar yüzünden 

yüklenici ek bir ödemeyi talep edebilmektedir2095. Götürü ücret karşılığında yapılan eser 

için ek işlerin emredilmesi ve yapılması halinde kararlaştırılan ücret türü aynı kalırken, 

ek olarak yani fazla yapılan işler için ayrıca ücret ödenir2096. Gemi inşa sözleşmelerinde 

belirlenen götürü ücret de sözleşme veya teknik şartnamenin(spesifikasyon) ek iş veya 

iş değişikliği talimatı ile(modifikasyon) veya inşa edilen gemideki ayıp/eksiklik2097 veya 

geç teslim nedeni ile likit tazminat ödenmesi gereken hallerde değişime tabi olup2098 bu 

sözleşmenin götürü ücret özelliğini bozmaz.Ek iş miktar sapması olmayıp, başlangıçta 

sözleşme ile öngörülmemiş bir edime ilişkindir2099.Yüklenici de yapılan bu işlerin ek iş 

olduğunu ve götürü ücret içinde yer almadığını bir uyuşmazlık halinde ispatla 

yükümlüdür2100.  

 

                                                 
2091 Gürpınar,s.55. 
2092 Uff,s.269,Murdoch/Hughes,s.207 ve 210.. 
2093 Tunçomağ,C.2,s.1054,Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.172,Erman,s.64. 
2094 Gürpınar,s.60, Kaplan, İnşaat Sözleşmeleri,s.172,Erman,s.64. 
2095 Gürpınar,s.96. 
2096 Becker,s.637,Gürpınar,s.60,Erman,s.64. 
2097 ‘Götürü ücret pek tabi geminin eksik veya ayıplı olması halinde de likit tazmnita bağlı olarak değişebilmektedir’, 
bkz. Falkanger/Bull/Brautaset,s.96-97. 
2098 Curtis,s.34,Bruce/Garrard,s.101 Turner/Potenza,s.28, Murdoch/Hughes,s.207 (Sözleşme ücretinin en çok 
spesifikasyonlarda yapılan değişiklik nedeni ile olmaktadır). 
2099 Gürpınar,s.97,Kaplan, İnşaat Sözleşmeleri,s.185,Erman,s.64. 
2100 Tunçomağ,s.1054, Kaplan,İnşaat Sözleşmeleri,s.172,Kaplan,Seminer,s.131,Aksi görüş için bkz. Gürpınar, s.98. 
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              (1)Türk Hukuku bakımından götürü ücretin sabit olmasının istisnası 

 

              Yukarıda götürü ücreti incelerken vurguladığımız husus, sözleşme ile 

belirlenmiş olan bu ücretin esas olarak kesinliği, sabitliği ve değişmezliği 

idi2101.Yüklenici bu sabit ücret ile işi tamamlamak zorunda olup, işin birim fiyatına göre 

veya toptan götürü ücret şeklinde belirlenmiş olması durumu değiştirmemektedir2102. 

Hem yüklenici ve hemde iş sahibi yönünden durum buydu. Bu bir esas kuraldır. Ancak 

kanun koyucu bu kuralın istisnasını TBK md.480/2 ile ortaya koymuş2103 ve 

yüklenicinin  kesin bedel ile md.480/1 ile kurduğu bağı gevşetmiştir.2104. Bu istisnanın 

amacı, yüklenicinin sabit ücretle olan bağlılığını kabul edilebilir ölçüde sınırlamak ve 

böylece TMK md.2’ye göre dürüstlük kuralına uyum sağlamaktır2105. ‘Gerçekten de 

dünya gemi pazarının radikal şekilde dalgalanabildiği veya sadece yüklenicinin 

masraflarının çeşitli sebeplerle oldukça fazla artabileceği düşünüldüğünde2106’, 

‘özellikle dar anlamda hukuki yönden yüklenici tersanenin zayıf pozisyonu da hesaba 

katıldığında2107'  gemi inşa sözleşmelerin yönünden böyle bir genel hükme ihtiyaç 

olduğu tartışmasızdır. Tabiki taraflar sözleşmelerine koyacakları pahalılık  ve 

sözleşmenin iptal kayıtları ile de önlem alabilirler2108.  

 

              Bu hüküm ile kanun koyucu sözleşmenin temeline dair koşullarda 

öngörülemeyen önemli değişiklikler ortaya çıkması halinde edimler arası dengenin aşırı 

ölçüde bozulması halinde dürüstlük kurallarına dayanılarak hakim tarafından 

sözleşmenin değiştirilmesine olanak tanıyan ‘clausa rebus sic stantibus2109’ ilkesini md. 

480/2 ile kabul ederek yasalaştırmıştır2110.Bu hükümle diğer yandan borçlar 

                                                 
2101 Gürpınar,s.114. 
2102 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.202,Kaplan,Seminer,s.149. 
2103 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.202,Kaplan,Seminer,s.149. 
2104 Tandoğan,C.2,s.239,Gümüş,C.2,Yeni,s.85. 
2105 Gürpınar,s.114,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.202,Kaplan,Seminer,s.150. 
2106 Curtis,s.51. 
2107 Falkanger/Bull/Brautaset,s.93,Bu görüşte olmakla birlikte SAJ formun kullanıldığı yerlerde yüklenicinin iş 
sahibinden avantajlı olduğunu kabul etmek gerekir. 
2108 Falkanger/Bull/Brautaset,s.94. 
2109 Bkz.ayrıca Clarke,s.17. 
2110 Tandoğan,C.2,s.239,Yavuz/Acar/Özen,s.1012,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.198,Kaplan,Seminer,s.150. 
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kanunundaki temel hatası hakkındaki hükümle aynı amaca hizmet edilmiş olmakta2111 

ve böylece artık bu hükmün uygulandığı hallerde, TBK md.31/1.5’in uygulanmasına 

gerek kalmamaktır2112. Bununla birlikte tarafların aralarında müzakere ederek ve 

isteyerek yeni bir uyarlama anlaşması yapması Türk Hukuku bakımından geçerli olsa 

da, aşağıda göreceğimiz gibi böyle bir anlaşma İngiliz Hukuku’nda geçerli 

olmayabilir2113. Tarafların aralarında anlaşmamaları veya anlaşamamaları halinde ise 

TBK md.480/2 uygulanır.Md. 480/2 ile sözleşme ile belirlenen götürü ücretin 

değişmezliğinin istisnasının şartları şunlardır; 

 

            -Başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülüpte taraflarca göz önüne 

alınmayan durumlar ortaya çıkmış olmalıdır, 

            -Bu durum taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına 

engel olmalı veya son derece güçleştirmelidir, 

            -Ortaya çıkan bu durum taraflardan birinin kusurundan 

kaynaklanmamalıdır2114, 

            -Taraflar md.480/2 aksine sözleşme yapmamış olmalıdır2115. 

 

            -Öngörülemeyen Haller ve Öngörülüpte Gözönüne Alınmayan Haller; 

            Eserin inşasını ve tamamlanmasını engelleyen veya son derece güç 

duruma düşüren durumlar ya bailangıçta öngürülemeyen haller ile veya öngörülüpte 

taraflarca göz önüne alınmayan durumlar dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Öğretide ilk 

halin ‘clausa rebus sic stantibus’ ilkesinden kaynaklandığı2116, ikinci halin yani 

tarafların o durumun gerçekleşmeyeceğine dair yanlış tasavvurunun olduğu hallerde ise 

                                                 
2111 Gümüş,C.2,Yeni,s.85,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.202,Kaplan,Seminer,s.150. 
2112 Gürpınar,s.115. 
2113 Curtis,s.52. 
2114 Erman,s.71,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.199. 
2115 Tandoğan,C.2,s.247, Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.199. 
2116 Erman,s.81. 
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TBK md.31/1.5’deki temel hatasının özel bir uygulama hali olduğu kabul 

edilmektedir2117. Clausa rebus sic stantibus’ ilkesi ahde vefa ilkesi olan ‘pactu sunt 

servanda’ ilkesine ters düşmekte olduğundan, borçlar hukukunun temel ilkelerinden biri 

olarak ahde vefa,sözleşme sadakati ilkesini korumanın gerekliliği esas olup, bir 

sözleşmede açıkça clausa rebus sic stantibus’ ilkesini içeren bir kural yok ise o 

sözleşmede örtülü bir  clausa rebus sic stantibus’ ilkesi olduğu sonucuna hemen 

varılmamalıdır2118. Bu nedenle md.480/2 şartlarının o özel olayda gerçekleşmiş olup 

olmadığı dikkatlice incelenmelidir. Bunun için öncelikle öngörülemeyen halin ne 

olduğu incelenmelidir. 

  

             Öngörülemeyen bir hal için bir beklenilmeyen halin ortaya çıkması2119 

icap eder ve buna her şeyden önce deprem, su baskını, sel vb. mücbir sebepler girer2120. 

Diğer yandan öngörülemeyen hallerin mehaz kanuna uygun olarak olağanüstü haller 

olarak kabul edilmesi daha doğru olur2121.Tabiki olağanüstü olması yeterli değil, esas 

olan öngörülememesidir2122. Yine de öngörülememe ile olağanüstülük kavramı birbirine 

bağlı sayılır ve bir olay nekadar olağanüstü karakterde ise öngörülmesinin de o kadar 

güç olduğu kabul edilir2123. 

 

             Taraflar değişiklikleri öngörebildikleri halde sözleşmeyi yapmışlarsa 

ve herhangi bir önlemde almamış iseler kusurlu davranmışlardır2124 ve borçlu bu 

durumdan yakınamaz, edimini yerine getirmekle yükümlüdür2125. Beklenilmeyen 

olağanüstü durum sonradan meydana gelse de kural olarak zarara yüklenici katlanır2126. 

Bu ahde vefa ilkesinin bir uygulamasıdır. Zira md.480/1 ve son fıkrası ahde vefa 

                                                 
2117 Tandoğan,C.2,s.242,Gürpınar,s.119. 
2118 Gürpınar,s.121. 
2119 Yavuz/Acar/Özen,s.1013. 
2120 Erman,s.71. 
2121 Gürpınar,s.113-114. 
2122 Erman,s.77,Aral/Ayrancı,s.370. 
2123 Tandoğan,C.2,s.240-241,Yavuz/Acar/Özen,s.1013. 
2124 Gürpınar,s.125. 
2125 Erman,s.78. 
2126 Erman,s.71. 
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ilkesinin açık bir uygulama alanı görünümündedir2127. Mutad fiyat artışları,normal fiyat 

pahallılığı, kötü hava şartları öngörülebilirken, deprem, ücret ve malzeme fiyatlarındaki 

çok ani aşırı yükselişler, ithalat yasakları,resmi makamların yasaklama kararları vb. 

durumlar ise öngörülemeyen durumlardır2128.Öngörülemeyen bu olağanüstü 

beklenilmeyen haller kavramına sadece ve mutlaka mücbir sebep arzeden olaylar 

girmez2129. Zira aşağıda göreceğimiz gibi tarafların öngörebilecekleri ve hatta 

öngördükleri, ve fakat gerçekleşmeyeceğini kabul ettikleri olağanüstü hallerin ortaya 

çıkması da yüklenicinin md.480/2’ye başvurmasına hak verebilir2130. 

 

            Tarafların öngöremedikleri bu hallerin başkalarınca da öngörülememesi 

gerekmektedir2131. Meydana gelen olay genel nitelikli, bir ülkenin veya yörenin tüm 

fertlerini kapsar nitelikte olmalıdır2132.Öngörülememenin mutlaka olayın kendisine ait 

olması gerekmez, olayın etkilerinin bu çapta büyük olacağının önceden tahmin 

edilememesi de hükmün uygulanmasını sağlayabilir2133. Hatta Gürpınar’a göre2134 

öngörülebilirlik konusunda esas olan o değişikliğin öngörülebilmesinden ziyade, onun 

sonucunun öngörülüp öngörülemediğidir. Gerçekten de tarafların öngörebildikleri, ama 

sonuçları normal olmayan genişlikte ortaya çıkan olaylar sözkonusu olabilir2135. 

Örneğin dünya savaşları veya bölgesel savaşlar önceden öngörülebilirse de sonuçlarının 

öngörülüp öngörülemeyeceği tespiti yapılmalıdır.  

 

           Olağanüstü durumun oluşmasına sözleşme tarafları yabancı kalmış ve 

herhangi bir etkileri olmamış olmalıdır2136.Öngörülebilirlik subjektif anlamda tarafların 

düşüncelerine göre değil de, benzer işlerle uğraşan kişiler esas alınarak onların sorunları 

                                                 
2127 Yavuz/Acar/Özen,s.1011. 
2128 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.200. 
2129Tandoğan,C.2,s.239, Erman, s.73, Yavuz/Acar/Özen, s.1013, Aral/Ayrancı, s.370, Kaplan, İnşaat Sözleşmesi, 
s.203, Kaplan,Seminer,s.150. 
2130 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.203,Kaplan,Seminer,s.150. 
2131 Gürpınar,s.125. 
2132 Erman,s.74,Yavuz/Acar/Özen,s.1013. 
2133 Tandoğan,C.2,s.241,Yavuz/Acar/Özen,s.1013. 
2134 Gürpınar,s.126 
2135 Erman,s.79. 
2136 Erman,s.74,Yavuz/Acar/Özen,s.1013. 
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özenli bir biçimde değerlendirirken ulaşacakları ortalama düşünceye göre tespit 

yapılmalıdır2137. İşin uzmanı çoğunlukla yüklenici olacağına göre esas olarak onun 

düşüncesi esas alınarak, onun öngörme olanağına sahip olup olmadığına bakmak 

gerekir2138. Öngörülebilirliğin değerlendirilmesinde sözleşme süresi de rol 

oynabileceğinden, özellikle gemi inşa sözleşmesi gibi uzun süreli sözleşmelerde 

taraflardan daha ihtiyatlı davranmaları beklenmeli, ama her değişikliği de önceden 

tahmin etmeleri beklenmemelidir2139. Ortaya çıkan değişikliklerin geçici olmaması az 

çok bir süreklilik taşıması icap eder2140. 

 

              Meydana gelen olay önceden yani sözleşme kurulurken taraflarca 

öngörülebilir bir olay olsa da, taraflar karşılıklı olarak bunun gerçekleşmesini ihtimal 

dışı saymış ve hesaplarını karşılıklı buna göre yapmış, ancak o olay sonradan meydana 

gelmiş ise, yine ortada bir beklenmedik bir durum sözkonusu olup2141, bu durum 

tarafların öngördüğü ama taraflarca göz önünde tutmadığı durumlardan sayılmalıdır. Bu 

durumlar genelde işi vermeden önce iş sahibinin uzman kişilere hazırlattığı raporları 

esas almasından kaynaklanır2142.Özellikle askeri ve devlet gemilerinin inşasında, 

genellikle iş sahibi olan ordu veya devletin diğer kurumu, gemi inşası için ihaleye çıkar 

ve geminin tüm teknik donanım ve özelliklerini, inşa süresini ve hatta bazen hangi 

malzeme ve yedek parçaların nerelerden ve nasıl temin edileceği hususları bile teknik 

şartnameye yazılır ve öylece ihaleye çıkılır. Bu tarz siparişlerde yüklenicilerin teknik 

şartnameye fazla müdahalesi olmayabilir ve iş sahibi olan ordu veya devlet kurumunun 

önceden uzmanlara hazırlatmış olduğu incelemelere dayanılarak hazırlanan ihale 

dosyası özelliklerine güvenmek zorunda kalan yüklenici ve iş sahibi böylece bazı 

durumları öngörmüş ama gerçekleşmeyeceğini kabul etmiş olarak inşa sözleşmesini 

kurup işe başlamış olabilirler. Tarafların belirli ortak tasavvuruna dayanan kabullerinin 

aksine olarak ortaya çıkan durumlar önceden kararlaştırılan götürü ücrete bağlı 

kalınması, dürüstlük kuralının ihlalini oluşturuyor ise ve bu nedenle hakkaniyet ilkesine 

                                                 
2137 Tandoğan,C.2,s.240,Gürpınar,s.126,Yavuz/Acar/Özen,s.1013. 
2138 Tandoğan,C.2,s.240,Aral/Ayrancı,s.370, Gümüş,C.2,Yeni,s.85-86,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.200. 
2139 Gürpınar,s.126-127. 
2140 Gürpınar,s.127. 
2141 Erman,s.79,Yavuz/Acar/Özen,s.1013. 
2142 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.201. 
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göre hakim müdahalesi haklıdır denilebiliyor ise, md.480/2 uygulama alanı bulur2143. 

Kural olarak bu tür durumlar hukuki sonuçlar açısından TBK md.480/2’de hükme 

bağlanan öngörülemeyen olaylara eşit sayılmıştır2144.  

 

                 -Son Derece Güçleştirme-Aşırı Güçlük Hali; 

                 TBK md.480/2’de ‘eserin yapılmasına engel olur veya son derce 

güçleştirirse’ ifadesinde yer alan engel olma ifadesi, hükmün lafzına sıkı sıkıya bağlı 

kalınması halinde,  sonradan kusursuz imkansızlık halini akla getirebilir.Oysa bunun 

için bir genel hüküm olan md.136 var olduğuna göre, eğer bunu kusursuz imkansızlık 

hali olarak kabul edersek, artık götürü ücret ile yapılan eser sözleşmelerinde md.136’nın 

uygulanmasına imkan bulunmadığı ve md.480/2’nin uygulanması gerektiği kabul 

edilmiş olur2145. Öğretide haklı olarak bu ifadenin hükümden çıkarılması gerektiği, zira 

md.480/2’nin konuluş nedeninin ‘clausa rebus sic stantibus’ ilkesinin özel bir 

uygulaması olduğu ve esasen amacın sözleşmenin yerine getirilmesi mümkün olan 

haller bakımından taraflara ayrıca bir imkan sağlanması olduğu belirtilmektedir.2146. 

Tandoğan’a2147 göre de eserin yapılmasına engel olur ifadesi eksik ve dolayısıyla 

yanıltıcı olup, bu deyimi ‘işin tesbit edilmiş olan götürü ücretle yapılmasına engel olur’ 

şeklinde anlamak gerekir2148. Bu nedenlerle md.480/2 imkansızlık hali ile ilgili 

olmadığını belirtelim2149. 

 

                Aşırı güçlük halinin tespitinde, aşırı güçlük yarattığı ileri sürülen 

durumun, olağan olan ya da makul şekilde götürü taahhüde bağlı bulunan yüklenici 

rizikosuna mı girdiği, yoksa bu gelişen durumların sözleşmede kararlaştırılan ücrete 

                                                 
2143 Gümüş,C.2,Yeni,s.86-87 
2144 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.200. 
2145 Erman,s.81,Tandoğan,C.2,s.246. 
2146 Erman,s.81-82. 
2147 Tandoğan,C.2,s.246. 
2148 Aynı yönde bkz.Yavuz/Acar/Özen,s.1014, Aral/Ayrancı,s.370,Gümüş,C.2,Yeni,s.87. 
2149 Olgaç,s.84. 
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kıyasla dürüstlük kurallarına göre yükleniciden beklenemeyecek derecede aşırı mı 

göründüğü her olay bazında ayrı ayrı incelenmelidir2150.  

 

                Gelişen olaylar nedeni ile yüklenicinin mahfına sebep olunacak 

derecede ekonomik yönden yıkılması gerekmez2151. Yani aşırı ifa güçlüğü için 

yüklenicinin eseri tamamlamasının son derece güçleşmesinin şartı illaki yüklenicinin 

olağanüstü beklenilmeyen hal nedeniyle ekonomik olarak çökmesi, tabiri caizse 

mahfolması değildir. Ayrıca yüklenicinin hiç kar elde edemiyor olması da yeterli bir 

sebep değildir2152. Zira hiç kar elde edememiş olma onun mutad riskine dahildir.Önemli 

olan dürüstlük kurallarına göre sonradan ortaya çıkan ve öngörülemeyen veya 

öngörülüpte göz önüne alınmayan olağanüstü beklenilmeyen olayların yükleniciden 

beklenemeyecek derecede oransız ve aşırı yeni bir durum yaratmasıdır. Yani aslında 

yapılacak olan işlem yüklenici sözleşmeye uyduğu takdirde uğrayacağı zarar ile 

sözleşmenin sona erdirildiği halde iş sahibinin uğrayacağı zararın 

karşılaştırılmasıdır2153.  

 

                Eserin yapılmasını ve dolayısıyla tamamlanmasını son derece 

güçleştiren durum kavramı hakimin takdir yetkisine geniş ölçüde yer vermesi mümkün 

olan bir kavramdır2154.Hakim takdir yekisini kullanılırken yüklenicinin uğradığı güçlük 

ile eser sözleşmesinin konusunun ağırlığını karşılaştırılmalı, sözleşmenin konusunun 

genişliği nekadar fazla olup, kar marjı o kadar geniş ise, yüklenicinin yeni zorluklara 

katlanma sınırı da o kadar geniş takdir edilmesi gerektiğini unutmamalıdır2155. 

 

                                                 
2150 Erman,s.82,Tandoğan,C.2,s.244. 
2151 Tandoğan,C.2,s.245,Erman,s.83,Yavuz/Acar/Özen,s.1014,Kaplan,Seminer,s.152, Olgaç,s.84. 
2152 Tandoğan,C.2,s.245,Yavuz/Acar/Özen,s.1014. 
2153 Olgaç,s.84. 
2154 Erman,s.84. 
2155 Erman,s.84-85. 
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                Eserin tamamlanmasının son derece güçleşmesi, işin tamamlanması 

için yüklenicinin yapacağı masrafların aşırı derecede artması anlamına gelir2156. Gelişen 

durum nedeniyle yüklenicinin masraflarının artmasıyla yükleniciye ait olan rizikonun 

değerlendirlmesinde sıradan mutat bir rizikonun değilde  aşırı bir rizikonun ortaya 

çıkmasının sözkonusu olması gerektiği de akılda tutulmalıdır2157.Hakim takdir yetkisini 

kullanırken, ahde vefa ilkesini uyguladığında bunun yükleniciye vereceği zarar ile, 

‘clausa rebus sic stantibus’ ilkesini TBK md.480/2’ye göre uyguladığında sözleşmenin 

değiştirilmesi veya sona erdirilmesi halinde iş sahibi yönünden ortaya çıkacak zarar 

arasında aşırı bir oransızlık olup olmadığını belirlemelidir2158. Hakim takdir yetkisini 

kullanırken özellikle yüklenicinin ekonomik gücünü hesap etmeli2159, hak ve hakkaniyet 

kurallarına göre tespit yapmalıdır2160. 

 

               -Tarafların Kusurunun Bulunmaması; 

               TBK md.480/2 uygulaması yönünden meydana gelmiş olan ifa 

güçlüğünün sebebi taraflara yüklenememeli ve özellikle de sözleşmenin uzman tarafı 

olan yüklenicinin  herhangi bir şekilde kusurlu olmaması gerekir2161. Yüklenicinin 

kusuru varsa bunu iş sahibi ispatla yükümlüdür2162.Yüklenici olağanüstü haller ortaya 

çıkıp, eserin yapılmasını son derece güçleştirmeye başlarsa bunu derhal iş sahibine 

ihbar etmeli aksi halde, bunu iş sahibine bildirmeyip işine devam etmişse bu dürüstlük 

kurallarına aykırı sayılmalı ve göz önüne alınmalıdır2163. İhbar bir külfet olup, gecikerek 

yapılması halinde yüklenicinin gecikme anına kadar olan ücret artırma hakkı olmaz, 

                                                 
2156 Aral/Ayrancı,s.371. 
2157 Tandoğan,C.2,s.244. 
2158 Tandoğan,C.2,s.244-245,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.204,Kaplan,Seminer,s.152. 
2159 Tandoğan,C.2,s.245. 
2160 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.204,Kaplan,Seminer,s.152. 
2161 Erman,s.85-86,Tandoğan,C.2,s.246-247,Yavuz/Acar/Özen,s.1014,Aral/Ayrancı,s.371,Kaplan,İnşaat 
Sözleşmesi,s.205, Kaplan,Seminer,s.152. 
2162 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.205,Kaplan,Seminer,s.152. 
2163 Tandoğan,C.2,s.247, Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.205, Kaplan,Seminer,s.153, Erman’a göre ise ihbar yüklenicinin 
TBK md.480/2’den yararlanabilmesinin bir şartıdır, bkz.Erman,s.89,Erman’la aynı görüşte bkz. Yavuz/Acar/Özen, 
s.1015. 
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eser tamamlanmasına rağmen hiç ihbar yapılmamış ise TBK md 480/2’ye dayalı 

yüklenici tüm haklarını kaybeder2164.  

 

                 -Taraflar md.480/2 aksine sözleşme yapmamış olmalıdır; 

                 Taraflar yukarıdaki şartlarda dahi fesih veya bedelin arttırılması 

yönüne gidilemeyeceğini sözleşmede şart olarak koymamış olmalıdır2165. TBK 

md.480/2 yedek hukuk kuralı olduğu için aksine sözleşme yapılabilmektedir2166. Yani 

taraflar bu hükümde öngörülenden farklı anlaşmalar yapabilirler veya hakimin 

müdahalesini daha ağır şartlara bağlı tutabilirler2167.Taraflar sözleşmede hangi şartlar 

altında malzeme fiyatları, işçilik ücretleri artışlarının ne kadar yansıtılacağına karar 

verebileceği gibi, ancak belli mücbir sebep hallerinde md.480/2’ye başvurma imkanı 

bırakabilirler2168. Bu tarz kayıtlar dar, dürüstlük kuralları ışığında ve hakkaniyete göre 

incelenerek yorumlanmalı2169 ve iş sahibinin md.480/2 haklarından feragat etmiş 

olduğunu yüklenici ispatlamalıdır2170. Tersine olarak olağanüstü hallere rağmen artan 

bedellerle yüklenicinin işe devamı mecburiyeti de kararlaştırılabilir ve bu durum TBK 

md.19/1 ve TMK md.23 sınırlamalarına uygun ise geçerli olup2171, böyle bir sözleşme 

şartının olduğunu da iş sahibi ispatla yükümlüdür2172. 

 

                 (2)Karşılaştırmalı hukukta götürü ücretin sabit olmasının istisnası 

 

                İtalyan MK md.1664 şu şekildedir; ‘Öngörülemeyen olaylardan 

dolayı, eğer malzeme veya işçilik ücretlerinde öyle bir artış ve azalış olur ve bu nedenle 

                                                 
2164 Gümüş,C.2,Yeni,s.88. 
2165 Yavuz/Acar/Özen,s.1014. 
2166 Tandoğan,C.2,s.247,Yavuz/Acar/Özen,s.1014,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.200, Kaplan,Seminer, s.153, Gürpınar, 
s.155, Erman,s.122. 
2167 Gürpınar,s.155. 
2168 Tandoğan,C.2,s.248-249,Aral/Ayrancı,s.371. 
2169 Bkz.Erman,s.123-124 ve 126. 
2170 Tandoğan,C.2,s.249. 
2171 Olgaç,s.85. 
2172 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.206, Kaplan,Seminer,s.153. 
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de toplam sözleşme ücretinin %10’nunu aşar ise, yüklenici veya iş sahibi ücretin 

uyarlanmasını isteyebilir.Uyarlama ancak %10’u aşan hallerde mümkündür…’2173. 

İtalyan Hukuku'nda öteden beri öngörülemeyen olaylar nedeni ile, eğer malzeme veya 

işçilik ücretlerinde, sözleşme ücretinin önemli bir kısmını aşacak derecede değişiklik 

meydana geliyor ise, hem yüklenicinin ve hem de iş sahibinin sözleşmenin değişen 

şartlara uyarlanmasını isteyebileceği ve bu kuralında inşaat ile ilgili ana kurallardan biri 

olduğu da kabul edilmektedir2174. Bu hüküm bir yedek hukuk kuralıdır ve aksine 

düzenleme yapılabilir. Örneğin tarafların pahalılık kaydı koyduğu hallerde bu hüküm 

uygulanmaz2175. 

 

                    Görüldüğü gibi İtalyan Hukuku’da aynı Türk Hukuku gibi clausa 

rebus sic stantibus prensibini uygulayan pozitif yasa maddelerine sahiptir. Oysa İngiliz 

Hukuku’nda aynı imkan bulunmamaktadır. Öyle ki, pahalılık kaydı klozu bulunmayan 

sözleşmelerde, yüklenicinin tek taraflı olarak ücret artışı talep etmesi, bunu da ek ödeme 

yapılmaz ise işe devam etmeyeceğini belirtmek sureti ile iş sahibi üzerinde baskı 

kurması hallerinde, karşılık(consideration) olmaması veya haksız ekonomik baskı 

gerekçeleri ile ek ödeme talebi dahi hukuken geçersiz kalabilmektedir2176. Özellikle 

İngiliz Hukuku’nda karşılık prensibi inşaat sözleşmelerinde şu sebeplerle çok önemlidir; 

a)İnşaat sözleşmelerinde alt yüklenici ve alt sağlayıcılara kadar uzun bir zincir olabilir  

ve sözleşme tarafların ötesini etkilemeye başlar,b)Ek olarak rekabet nedeniyle o işe 

olması gerekenden daha düşük bir fiyat teklifi verilmiş olabilir,c)İşin masrafları tarfların 

kontrolu dışında hızla artmış olabilir2177. İşte bu hallerde sözleşmenin bir tarafı diğer 

taraf ile mevcut sözleşmeyi yeniden el alıp görüşmeyi arzu edebilir.Bu konuyu biraz 

açmak gerekirse; 

 

                                                 
2173 Clarke,s.18,Manca,s.85. 
2174 Plinio Manca,International Maritime Law,1st Vol.,Belgium 1970,s.67(Maritime). 
2175 Clarke,s.18. 
2176 Mandaraka-Sheppard,s.440. 
2177 Adriaanse,s.78. 
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                  İngiliz Hukuku'nda bir anlaşmanın kanun gereği geçerli sayılması 

bir karşılık(consideration) olmasına bağlıdır2178. Aslında bu durum bir yönüyle Türk 

Hukuku'nda da vardır. Özellikle karşılıklı borç doğuran sözleşmelerde bu çok açıktır. 

Örneğin karşılıklı borç doğuran bir eser sözleşmesi olarak gemi inşa sözleşmelerinde 

yüklenicinin gemi inşa edimi karşılığında iş sahibi de ücretini ödemektedir. Fakat bazen 

mevcut bir sözleşmenin  kurulduğu andaki şartları sonradan çok değişebilir ve bu 

değişen durumlar sözleşmenin bir tarafını o sözleşmeden doğan edimini yerine 

getirmesini aşırı güç bir hale sokabilir. Buradaki sorun kara avrupası hukukunda 

örneğin İtalyan Hukuku'nda MK md. 1664 ile ve Türk Hukuku'nda TBK md.480/2 ile 

rebus sic stantibus ilkesinin kanuna yerleşmesi ile çözümlenirken İngiliz Hukuku bunu 

başka bir ilke ile çözmeye gayret etmiştir2179.Şöyle ki: 

 

                 İngiliz Hukuku’na göre yüklenici zaten mevcut sözleşmesinde 

yerine getirmesi gereken edimini yerine getirmekle yükümlü iken farklı bir edimde(ek 

bir edim) bulunmuyor ise, yapılan yeni anlaşma karşılık eksikliği nedeni ile geçersiz 

olabilmektedir2180. Yine İngiliz Hukuku’na göre bir sözün(taahhüt) geçerliliği onun 

resmi olarak yapılması(mühürlü) veya karşılığının olması şartlarından birinin 

mevcudiyetine bağlıdır2181. Özellikle inşaat sözleşmelerindeki zorlu rekabet koşulları 

nedeni ile yüklenicilerin mevcut işin değerinden daha düşük teklif vermeleri ve daha 

sonra daha yüksek ücret için tekrar anlaşma yolları aramasında, yeni uyarlama 

anlaşmasının geçerliliği karşılık prensibine uyulmasına bağlı olup, geleneksek olarak 

İngiliz Hukuku’nda mevcut yükümlülüklerini yerine getirdiği için ek bedel(para) 

ödenmesinin şartı bu prensiptir.2182. Kısaca bir taahhüde karşılık olarak başkası 

verilmelidir2183. 

 

                                                 
2178 Wilmot-Smith QC,s.17(İnşaat sözleşmelerinde bu karşılık zaten vardır: Yüklenicinin inşa edimi karşılığında iş 
sahibi de ücretini öder). 
2179 Aynı görüşte bkz.,Clarke,s.17. 
2180 Mandaraka-Sheppard,s.440,Curtis,s.52. 
2181 Adriaanse,s.78. 
2182 Adriaanse,s.84. 
2183 Wilmot-Smith QC,s.17. 
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                 İngiliz Hukuku’nda Stilk v Myrick2184 kararında mahkeme 

‘Mürettebattan iki denizcinin gemiyi terk etmesi üzerine, kaptanın geri kalan 

mürettebata verdiği ücret artışı sözü ve yeni uyarlama anlaşmasını, zaten geri kalan 

mürettebatın, o ayrılan iki denizcinin gitmesine rağmen edimlerinde ve 

performanslarında bir değişiklik yaratmayacağını ve bu nedenle uyarlama anlaşmasında 

karşılık olmadığından uygulanamayacağına’ karar vermiştir. Karardan, İngiliz 

Hukuku’nda bu şekilde yapılan mevcut anlaşma üzerine uyarlama anlaşmasının 

geçerliliği ücret artışı alan tarafın da karşılığında bir şey vermesine bağlı olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

              Stilk v Myrick  kararı yaklaşık 200 yıl geçerliliğini koruduktan sonra 

konu Williams v Roffey Bros Nichols2185 kararı ile fiili durum önemli bir gelişmeye 

uğramıştır2186. Bu davada mahkeme, bir site inşa eden ana yüklenici ile bir blokta 27 

dairenin olduğu binada marangozluk işlerini yapan alt yüklenicisi toplam 20.000 pound 

götürü ücret üzerinden bir alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştı.Marangoz yapmış 

olduğu bu alt yüklenicilik sözleşmesi ile nerdeyse hiç kar edemediğinden finansal 

zorluk içindeydi. Ana yüklenici ise yer sahibi ile yaptığı inşaat sözleşmesindeki ceza 

kaydından korkuyordu,zira marangoz bu halde işlerini zamanında bitiremeyebilirdi. Bu 

risklerinden dolayı ana yüklenici, alt yüklenici marangoza ek 10.300 pound ödeme daha 

yapmayı sözlü olarak kabul etti. Böylece taraflar bir uyarlama anlaşması yaptılar. Ancak 

marangozun yapmaya devam ettiği işe rağmen ana yüklenicinin sadece ek 1.500 pound 

ödeme yapması nedeni ile, marangoz alt yüklenicilik işini durdurarak söz verilen 

paranın kalanının ödenmesi için ana yükleniciye dava açtı. İlk derece mahkemesi açılan 

davayı yüklenicinin uyarlaması karşılığında ticari avantaj sağlayacağı nedeni ile karşılık 

olduğunu kabul etti.Temyiz mahkemesi ise ‘Haksız ekonomik baskı ve hilekarlık 

olmadıkça, bir tarafın mevcut sözleşmeden ek ödemeye hak kazanması ve karşılığın 

                                                 
2184 Stilk v. Myrick 1809 2 Camp 317(bkz. Mandaraka-Sheppard,s.440,dpn.53,veya Adriaanse,s.84,Curtis,s.52), 
Ancak hemen hemen aynı konuda bir başka dava olan Hartley v.Ponsonby 1857 7 E&B 872 kararında ise, mahkeme 
uyarlama anlaşmasını, gemiyi çok sayıda mürettebatın terk etmesi nedeni ile kalanlarla deniz yolculuğuna aynı 
şartlarla devam etmek mümkün olmadığı için, geçerli saymıştır,bkz. Adriaanse,s.84. 
2185 Williams v Roffey Bros Nichols 1991 1 OB 1 (CA) (bkz. Mandaraka-Sheppard,s.441,dpn.54 veya Adriaanse,s.84, 
Curtis,s.52). 
2186 Mandaraka-Sheppard,s.441,Curtis,s.52. 
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sözleşmedeki mevcut edimini yerine getirmesi yani ek iş yapmaması halinde, bunun 

geçerli olabilmesi yani karşılığın mevcudiyeti için, sözleşmenin diğer tarafının yani ek 

ödeme yapan tarafında bundan bir fayda sağlaması veya zarardan kurtulması gerekir’ 

diyerek ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. Dolayısı ile somut olaya 

bakıldığında mahkeme, ana yüklenici alt yüklenici marangoza aralarındaki götürü ücret 

sözleşmesine rağmen tahhüt ettiği ek ödemenin geçerliliği, sözleşmenin diğer tarafının 

aslında ek iş yapmamasına rağmen ve sadece zaten sözleşmeden dolayı yapması 

gereken edimi yerine getirmesine rağmen, ana yüklenici de karşılığında arsa sahibi ile 

yaptığı sözleşmedeki geç teslim sonucu ceza ödemekten kurtulacağı için ücret artışı 

uyarlama anlaşmasını geçerli saymıştır2187. Haliyle Williams v Roffey Bros Nichols 

kararı, sonradan yapılan uyarlama anlaşmasında da belli şartlarda karşılık olabileceğini 

ve bu nedenle de uyarlama anlaşmasının geçerli olabileceğini belirten emsal bir içtihat 

oluşturmaktadır2188. 

 

                   Ancak yine İngiliz Hukuku mevcut bir anlaşma üzerine yapılan 

sözleşme ücreti artışı uyarlama anlaşmalarını, eğer talepte bulunanın bu talebini haksız 

ekonomik baskı uygulayarak veya hile(sahtekarlık) suretiyle yapıyor ise kesinlikle 

geçersiz saymaktadır2189. Hile(sahtekarlık) faktörünü ispatlamak zor olsa da, örneğin 

gerçekte finansal zorluk içinde veya acz içinde olmadığı halde kendini böyle gösterip, 

ek para isteyip alan ve bu parayı sözleşme konusu somut proje yerine başka bir işte 

kullanan tarafın içinde bulunduğu durum buna örnek olarak gösterilebilmektedir2190. 

Ekonomik baskı ise her somut olayın özellikleri, ayrıca tarafların edimleri ve mağdur 

tarafın özel durumları da dikkate alınarak belirlenmektedir2191. 

 

                                                 
2187 Mandaraka-Sheppard,s.441. 
2188 Wilmot-Smith QC,s.18. 
2189 Adriaanse,s.84. 
2190 Adriaanse,s.84 
2191 Turner/Potenza,s.28. 
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                Ekonomik baskı nedeni ile uyarlama anlaşmasının geçersizliğini 

gösteren bir davaya örnek olarak: The Atlantic Baron2192 kararında ‘Hyundai firması, iş 

sahibi ile US Dolar cinsi götürü ücret üzerinden beş taksitle ödeme üzerinde bir gemi 

inşa etmek üzere anlaşıyor.Şirket geri ödemede temerrüt halinde geri ödeme garantisi 

olarak banka akreditifi de sunuyor.İş sahipleri ilk taksidi ödedikten hemen sonra US 

Dolar %10 miktarda devaluye oluyor ve bu gerekçe ile Hyundai iş sahiplerinden geri 

kalan taksitlerine %10 eklemelerini talep ediyor. İş sahipleri buna yasal dayanağı 

olmadığı gerekçesi ile itiraz ediyor ve ikinci ve üçüncü taksitleri %10 eklemeden aynen 

havale ediyor, ama Hyundai her iki taksidi de geri gönderiyor. İş sahibi konuyu 

sonradan tahkim ile çözmeye önerse de, Hyundai geri kalan taksitleri %10 ekleyerek 

ödemelerini, bu konuda kesin cevaplarını beklediklerini aksi halde sözleşmeyi fesh 

edeceklerini belirtiyor. Bu esnada karlı bir çarter anlaşması imzalamak üzere olan iş 

sahibi alıcılar, ‘Hukuken ödemek zorunda olmamalarına rağmen ihtirazi kayıtlı olarak 

%10’luk ek ödemeyi, geri ödeme garantisi akreditifininde %10 arttırılması şartı ile 

kabul ediyor’.Geri ödeme garantisinin arttırılması üzerine iş sahipleri geri kalan 

taksitleri %10 ekleyerek protesto etmeden ödüyor. Sonradan iş sahipleri ek ödeme de 

uyarlamanın karşılık olmadığı ve haksız ekonomik baskı altında ödendiği gerekçeleri ile 

geçersiz olduğunu iddia ediyorlar. Somut olaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme 

‘Hyundai’nin %10 ek ödeme yapılmaz ise sözleşmeyi feshedecekleri tehditini haksız 

ekonomik baskı oluşturduğunu, dolayısı ile ek ödeme ve uyarlama anlaşmasının 

hukuken geçersiz olduğunu ‘ belirtmektedir. Bu karar ile haksız ekonomik baskı altında 

ücret artış uyarlama anlaşmasını yapan tarafın bu sözleşmenin iptalini istemeye hakkı 

olduğunu ortaya koyar iken, sadece sözleşme taraflarının müzakere güçleri nedeni ile 

gerçekleşen basit bir ticari  baskının haksız ekonomik baskıya neden olmayacağını 

belirtelim2193. Yukarıdaki kararlardan İngiliz Hukuku’nda çıkan sonuca göre; 

sözleşmede belirli olan ücretin artışına yönelik yeni uyarlama anlaşması, haksız 

ekonomik baskı veya hile(sahtekarlık) olmadıkça, uyarlama anlaşması ücret artışı alan 

                                                 
2192 North Ocean Shipping Co Ltd. v. Hyundai Construction Co Ltd(The Atlantic Baron) 1979 QB 705 veya 1979 1 
Lloyd’s Rep 89.(bkz.Mandaraka-Sheppard,s.442,dpn.56). 
2193 Mandaraka-Sheppard,s.443, Wilmot-Smith QC,s.19(Tarafların müzakere güçleri bakımında bir tarafın güçsüz 
pozisyonda olması, haksız bir ekonomik baskının varlığını göstermez.),Sadece bir ticari baskının hukuki olabileceği 
ve bir uyarlamaya gerekçe oluşturmayacağı hakkında bkz.The Universal Sentinel 1983 1 AC 366 (HL),orada 
bkz.Lord Diplock görüşü(bkz. Adriaanse,s.86). 
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tarafın karşı tarafına yani iş sahibine ticari bir yarar getiriyor veya onu zararlı bir 

durumdan kurtarıyor ise karşılığı vardır ve geçerlidir2194. 

 

                Hollanda Hukuku’na2195 göre de Türk Hukuku’na benzer biçimde, 

sözleşme kurulduktan sonra şartlar masrafların arttığını açıkça gösteriyor ve bunda 

yükleniciye atfedilebilir bir kusur da yoksa, mahkeme yüklenicinin talebi üzerine 

tamamen veya kısmen sözleşme ücretini arttırabilir. Yüklenicinin özen yükümlülüğünün 

bir parçası olarak, onun tarafından önceden mümkün olan en kısa sürede bu konu 

hakkında iş sahibine bildirimde bulunma yükümlülüğü, aksi halde sorumlu olur. 

 

                 (3) TBK md.480/2’nin uygulanmasının sonuçları 

 

               Yüklenici yukarıdaki saydığımız şartları sağlıyor ise TBK md.480/2 

gereğince hakimden sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasını isteyebilir veya bu 

mümkün değilse veya karşı taraftan beklenilemiyor ise sözleşmeden dönme hakkına 

sahiptir. Dürüstlük kuralının gerektiği hallerde ise yüklenici ancak fesih hakkını 

kullanabilir. Sözleşmenin uyarlanması kendini özellikle ücret arttırılması biçiminde 

gösterir2196.Eski borçlar kanunu döneminde md.365/2’nin yüklenicinin madde de yer 

alan haklarını nasıl kullanacağı, bizzat ihbar ile mi yoksa hakime başvurmak suretiyle 

mi olduğu tartışmalı idi2197. Hatta eski kanun döneminde hakimin sözleşmeyi 

feshedebileceği şeklindeki kanundaki ifadeyi sözleşmeden dönme değilde, hukuken bir 

fesih, yani ileriye etkili sözleşmenin sona erdiği şeklinde kabul eden yazarlar da 

vardı2198. 

 

                                                 
2194 Curtis,s.53. 
2195 Steenderen/Steenderen,s.72. 
2196 Zevkliler/Gökyayla,s.543. 
2197 Bkz. Tandoğan,C.2,s.252. 
2198 Bkz.Erman,s.106. 
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                Yeni düzenleme ile yüklenicinin hakime yönelik talep hakkının 

uyarlama isteği ile sınırlı olduğu2199, uyarlama talepli açılan davada hakimin 

uyarlamanın mümkün olmadığı ve karşı taraftan beklenemeyeceği şeklinde kararının bir 

tespit kararı, uyarlama kararı verirse bunun ise yenilik doğrucu bir karar olduğu, artık 

uyarlamanın yapılamayacağına karar verilen hallerde, hakimin ayrıca sözleşmeden 

dönme veya fesih kararı veremeyeceği2200, bunları ancak yenilik doğurucu işlem ile 

yüklenicinin yapmaya hakkı olacağı ifade edilmektedir2201. Bu durumda iş sahibi önce 

uyarlama davası açacak, sözleşmenin uyarlanması mümkün değilse veya karşı taraftan 

uyarlanmaya katlanması beklenemeyecek durumda ise sözleşmeden dönmek 

durumunda kalacak2202, tersine sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasının mümkün 

olmadığını ileri sürmek suretiyle sözleşmeden dönen yüklenici, hakimin uyarlamanın 

mümkün olduğuna ve dönme beyanın haklı olmadığına karar vermesinin rizikosunu 

kendisi taşıyacaktır2203. Halbuki EBK md.365/2 yorumlanırken, hakim öncelikle 

sözleşmenin değişen şartlara uydurulması için gerekli yollara bakıyor, ancak bulunamaz 

ve tarafların karşılıklı menfaatlerine uygun düşmediği takdirde ise sözleşmenin sona 

ermesine karar veriyordu2204. Diğer bir ifade ile hakimin hem uyarlama ve hemde 

sözleşmeyi sona erdirme yetkisinin var olduğu kabul edilmekte idi ve yüklenicinin bu 

konuda bir seçim hakkının olmadığı ifade ediliyordu2205. 

  

                     Eski kanunda olmayıp yeni kanunda yer verilen ‘sözleşmenin yeni 

koşullara uyarlanması’ tabiri ile ücret arttırılması dışında da hakime sözleşmeye 

müdahale yetkisi verilerek, ücretin arttırılması dışında, ayrıca sözleşmede kararlaştırılan 

sürenin uzatılması ya da edimin kapsamını daraltma gibi imkanları kullanması 

sağlanmaktadır2206.Sözleşmede kararlaştırılan ücretin arttırılması sözleşmenin değişen 

koşullara yeniden uyarlanmasının yapılabilecek olanlarından sadece bir 

                                                 
2199 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.202. 
2200 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.202. 
2201 Gümüş,C.2,Yeni,s.89-90. 
2202 Gümüş,C.2,Yeni,s.90. 
2203 Yavuz/Acar/Özen s.1015. 
2204 Erman,s.111. 
2205 Olgaç,s.83. 
2206 Zevkliler/Gökyayla,s.544,Gümüş,C.2,Yeni,s.90. 
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yöntemidir2207.Çünkü sözleşmedeki ücretin arttırılması dışında bazı önlemler alınarak 

sözleşmeye müdahale edilebilmektedir2208. 

 

                      Pratikte eseri tamamlaması son derece güçleşen yüklenici iş 

sahibinden önce ücretinin arttırılmasını isteyecektir, ücret artırımı bildirim yoluyla iş 

sahibine yöneltilmesi gereken bir külfet niteliğinde olduğundan, yerine getirilmemesi 

halinde yüklenicinin bu hakkı düşmektedir2209. Ücret artış talebi kabul edilmeyen 

yüklenicinin önünde iki yol vardır; o ya sözleşmeye devam ederken, ücret artırım talebi 

hakkını saklı tutar ve iş bitiminde ücret artırım davası açar, ya da derhal sözleşmeden 

döner2210. Veya yüklenici iş devam ederken doğrudan uyarlama davası da açabilir. 

Bunların sonucunda yüklenici işi tamamlamış ise ve ücret artırım talebinde haklı ise 

açtığı ücret artırım davasında artık hakim sözleşmeden dönmeye karar veremez2211, 

Ücret artırım talebi haklı olduğu halde,ücret artırım talebi iş sahibi tarafından 

reddedilmiş ise sözleşmeden dönme yoluna giden yüklenicinin sözleşmeyi sona 

erdirmesi haklı olur2212.  Hakim önüne gelen olayda , eserin tamamlanmış olan kısmı ne 

kadar fazla ise sözleşmeyi daha yüksek ücretle de olsa ayakta tutma yönünde takdir 

hakkını kullanmalıdır2213.Hatta eser tamamlanmış ve fakat henüz teslim edilmemiş ise, 

ancak ücret artırım yolu uygulanabilir2214.Buna karşılık daha eserin yapımına yeni 

başlanmış ise veya ücret artırımı iş sahibini çok zor duruma düşürecek ise sözleşmenin 

sona erdirilmesi yoluna gidilmelidir2215. Yeni kanuna göre sözleşmenin değişen şartlara 

uyarlanması mümkün olmayan hallerde esas kural sözleşmeden dönme ile sözleşmenin 

sona ermesi iken, istisnai olarak ancak dürüstlük kuralları gerektiriyor ise sözlemenin 

sona ermesi, ileriye etkili fesih yolu ile gerçekleşebilmektedir(TBK md.480/2,son 

cümle). 

 

                                                 
2207 Yavuz/Acar/Özen s.1016. 
2208 Erman,s.110. 
2209 Zevkliler/Gökyayla,s.543. 
2210 Zevkliler/Gökyayla,s.544. 
2211 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.202,Gürpınar,s.152. 
2212 Zevkliler/Gökyayla,s.544. 
2213 Gürpınar,s.152. 
2214 Olgaç,s.83. 
2215 Erman,s.112. 
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                Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasını uygun gören hakim, eğer 

ücret arttırmı yöntemini uygun görmüş ise belli kurallara uymalıdır. Şöyle ki, hakim 

ancak uygun bir miktarda ücret arttırmına karar verebilir2216. Burada göz önünde 

tutulacak olan husus tarafların karşılıklı çıkarlarının tartılmasıdır2217.Uygun miktar ise, 

değişen koşullar nedeni ile meydana gelen fazla maliyet sonucu edimler arasında 

meydana gelen dengesizliği, yüklenicinin edimini ondan beklenebilir hale getirerek 

ortadan kaldıracak kadar olan miktardır2218. Yani öyle dengeli bir artırım olmalı ki, hem 

yüklenici işe devam etsin ve hem de aşırı, yani hakkaniyete aykırı bir ücret artışı ile 

sözleşmenin ücret arttırmı ile devamı iş sahibi yönünden çekilmez hale gelmesin. 

Hakimin takdir hakkında sınırsız olmadığı açıktır. Ücretin arttırılmasında, tüm 

masrafların ve yüklenicinin karının iş sahibine yüklenilmesi doğru olmayıp, yükleniciye 

kar sağlamayacak ve onun kayıplarını katlanabilecek bir düzeyde artışa karar verilmesi 

uygundur2219. Yoksa dürüstlük kurallarına aykırı olarak bir tarafın katlanılması kabil 

olmayan bir yükten kurtarıp, bu yükü tamamen diğer tarafın omuzlarına yüklenmesi 

kabul edilemez2220. 

 

             (4).İngiliz Hukuku’nda ‘frustration’ prensibi 

 

             İngiliz hukukunda da sözleşmeden dönme imkanından farklı olarak 

fesih imkanı veren ‘frustration’ kuralı bulunmaktadır. Bu kural gereği ‘Taraflardan 

birinin temerrüdü olmaksızın, değişen durumlar nedeniyle sözleşmesel yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi üstlenildiği zamana göre radikal olarak değişmiş ise o sözleşme 

‘frustrate’ olduğundan yani bir anlamda işlem temeli çökmüş olduğundan, taraflar 

otomatik olarak yükümlülüklerinden kurtulmaktadır2221. Her nekadar ‘frustration’ kuralı 

                                                 
2216 Gürpınar,s.152. 
2217 Erman,s.112. 
2218 Gürpınar,s.153. 
2219 Zevkliler/Gökyayla,s.543,Aral/Ayrancı,s.371-372, Gürpınar,s.153. 
2220 Erman,s.113. 
2221 Uff,s.206. 
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Türk Hukuku’ndaki imkansızlık hali ile yakından ilgili olsa da2222 bu terim İngiliz 

Hukuku’nda daha geniş anlamda kullanılmakta ve Türk Hukuku’ndaki TBK 

md.480/2’yi de içine almaktadır. Örneğin bu kural sözleşmesel borcun yerine 

getirilmesinin imkansız ve illegal olduğu durumlarda uygulanabildiği gibi, sözleşmenin 

imzalandığı aşamada niyetlenilenden radikal olarak farklı bir durum oluşması halinde 

ve bu durum sözleşmenin esasına inecek şekilde gerçekleşir2223 ise de uygulanabilen bir 

prensiptir..Bu kuralın uygulandığı hallerde sözleşme ileriye etkili olarak fesholunmakta, 

bununla birlikte Uff2224 sözleşmenin feshi ile tarafların ödediklerini geri alabileceklerini 

ve fesihten sonra ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkacağını yazmaktadır. 

Mahkemeler Law Reform(Frustrated Contracts) Act 1943 gereği ödenmiş olan paranın 

geri ödenmemesi kararı veya fesihten önce maruz kalınan masrafların tazminine karar 

verebilmektedir2225. İşlem temelinin çökmesi(frustration) için tarafların buna sebep olan 

olayların gerçekleşmesinde bir kusuru olmamalıdır2226. 

 

                b.Yaklaşık Ücret(Yaklaşık Bedel) 

 

               Götürü ücret tipinde sözleşmede belirlenen ücretin arttırılmasının çok 

sıkı şartlara bağlanmış olması ve yüklenicinin rizikoyu taşıması gibi nedenlerle 

yüklenici sabit kesin bir ücret belirlemek istemezken2227, iş sahibi de işin başında o işin 

ona maliyetini bilmek ister2228. Bu iki zıt menfaatin kanun koyucu tarafından yaklaşık 

ücret çeşidi ile çözümlenmeye çalışıldığı kabul edilmektedir2229.Yüklenici götürü 

ücrette riski taşırken, yaklaşık ücrette yaklaşık ücretin aşırı olmayan derecede üstüne 

                                                 
2222 Mesela şu hallerde ‘frustration’ kuralı uygulanır; 1.Bir binada iş yapmanın üstlenildiği bir sözleşmede o binanın 
kazaen yanarak telef olması,2.Kamuya ait bir organizasyon için bilet satılması halinde, ilgili organizasyonun  iptal 
edilmesi, 3.Hükümet kararı ile belli bir süre sözleşmedeki edimin yerine getirilememesi, bkz.Uff,s.206,.Haliyle bu 
kural genel olarak ‘imkansızlık’ halinde uygulanan bir kuraldır. 
2223 Wiliiams,s.28. 
2224 Uff,s.207. 
2225 Uff,s.207. 
2226 Wiliiams,s.28. 
2227 Olgaç,s.101. 
2228 Tandoğan,C.2,s.280,Yavuz/Acar/Özen,s.1017,Zevkliler/Gökyayla,s.545. 
2229 Tandoğan,C.2,s.280-281,Yavuz/Acar/Özen s.1017, Zevkliler/Gökyayla,s.545, Öz,s.69. 
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çıkılmasının rizikosunu iş sahibi taşımaktadır2230.Yani götürü ücrete nazaran yaklaşık 

ücretle çalışan yüklenici daha az riske girmiş olmaktadır2231. 

 

               Eski Borçlar Kanunu döneminde md.366’da yer alan yaklaşık bedel 

tabiri ile md.367/1’de yer alan yaklaşık keşif bedeli(masraf) tabiri hakkındaki tartışma 

yeni borçlar kanunumuzda artık sona ermiş bulunmaktadır2232. Eski tartışmada 3 görüş 

bulunmaktaydı2233. Öğretide Pedrazzini’nin2234 görüşüne göre ‘ md.367/1’de yer alan 

yaklaşık keşif bedeli bağlayıcı bir tavsiye edilen ücret iken md 366’daki yaklaşık keşif 

bedeli bağlayıcı olmayan bir masraf tahmininden ibarettir’. Hakim görüşe2235 göre ise 

md.366’da yer alan yaklaşık keşif bedeli ile yaklaşık bedel tabirleri aynı anlama 

gelmekte olup, tarafların yaklaşık ücret konusunda anlaştıkları sözleşmelerde, gerçekte 

bir ücret tutarı anlaşması olmayıp, kararlaştırılan yaklaşık ücret bağlayıcı olmayan keşif 

bedelinden ibaret olup, ödenmesi gereken ücret yine md.366 gereğin işin değeri ve 

masraflara göre belirlenecektir. Diğer bir görüşe göre2236 ise taraflarca sözleşmede 

yaklaşık ücret kararlaştırılan durumlarda ortada bir ücret tutarı üzerinde bir anlaşma 

mevcut olup, belirlen miktar kesin olmayıp, sadece bağlayıcı alt ve üst limitlerden 

oluşan ve işin değeri ve masraflara göre bu limitler arasında belirlenen bir ücret  varken, 

md.367/1 anlamında yaklaşık masraf tahmininde(keşif bedeli) ise eser için ödenecek 

ücret değilde yapılacak masraflar yaklaşık olarak tespit edilmekte dolayısıyla bu şekilde 

bir masraf belirlenmesi eser sözleşmesinin bir unsuru olmayıp, yüklenici için bağlayıcı 

değildir2237. Bu nedenle bu son görüş gereği md.366’da belirtilen yaklaşık ücret ile 

md.367/1’de belirtilen yaklaşık keşif bedeli farklı kavramlardır. Bu gürüşe göre 

yaklaşık ücretten anlaşılması gereken ise aslında ortalama ücrettir2238. 

 

                                                 
2230 Tandoğan,C.2,s.281-282,Yavuz/Acar/Özen,s.1017, Zevkliler/Gökyayla,s.546,Erman,s.60.  
2231 Erman,s.60. 
2232 Bkz. Gümüş,C.2,Yeni,s.74-75. 
2233 Bkz. Aral/Ayrancı,s.372-373. 
2234 Pedrazzini,s.541(Aktaran Gümüş,C.2,Yeni,s.74,dpn.381). 
2235 Gautschi,Werkvertrag,Art.374 N.2b,s.483-484(Aktaran Gümüş,C.2,Yeni,s.74,dpn.383), Tandoğan,C.2,s.281. 
2236 Gauch,,N.941,s.265-266(Aktaran Gümüş,C.2,Yeni,s.74,dpn.384),Gümüş,C.2,s.,Gürpınar,s.71 
2237 Bkz.Aral/Ayrancı,s.372-373 
2238 Gürpınar,s.71. 
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               Yeni Borçlar Kanunu md.481 ve md.482 dikkatlice incelendiğinde 

hakim görüşün kanun koyucunun görüşü haline geldiği ve yaklaşık bedel ile yaklaşık 

keşif bedelinin bundan sonra aynı anlamda kullanılan ifadeler olması gerektiği kabul 

edilmiş olmaktadır2239. Bizde bunları kanuna göre aynı anlamda kullanmaktayız. Zaten 

uygulamada da tarafların sözleşmede yaklaşık ücret şu kadardır diye bir belirleme 

yerine, yaklaşık bir masraf tayini yaptıkları ve işin sonunda ücretinde md.481’e göre 

tayin edildiği görülmekte ve bu sebeple uygulamada da yaklaşık keşif bedelinin 

yaklaşık ücret olarak tabir edildiği bilinmektedir2240. 

 

              Yaklaşık ücretin sözkonusu olduğu hallerde taraflar eser karşılığında 

bir bedel belirlemekle birlikte bunun nekadar olacağını kesin olarak 

belirlememişlerdir2241.Sözleşmenin henüz müzakere safhasında, genellikle yüklenici 

tarafından veya birlikte hazırlanan bir keşif raporu esas alınarak yaklaşık ücret 

belirlenmektedir2242.Sözleşme ile belirlenen yaklaşık ücretin fonksiyonu tarafları 

sözleşmeyi akdetmeye sevk eden saik niteliğinde bir işlem temeli oluşturmaktan öteye 

gitmeyen, bağlayıcı olmayan yaklaşık bedel tahmininden başka bir şey değildir2243. 

Haliyle bunda amaç ileride ortaya çıkacak bedel miktarı hakkında bir fikir 

vermektedir2244.Bununla birlikte yüklenicinin sözleşmenin uzman tarafı olması ve iş 

sahibinin de mali durumu da çoğu kere maliyetin artmasına elverişli olmadığından, 

yüklenicinin verdiği yaklaşık ücret teklifine kesin bir ücret tayini olarak belirlemek 

mümkün değilse de, az çok bağlayıcı nitelikte bir özellik vermek de yanlış değildir2245. 

Bu durumda yaklaşık olarak ve ileride iş bittiği zaman keşifle belirlenecek olan bedel 

kararlaştırılır ve tutarı yine md 481 gereği işin değeri ve yapılan masraflara göre 

belirlenmektedir2246.  

      

                                                 
2239 Aynı görüşte bkz.Gümüş,C.2,Yeni,s.75. 
2240 Aral/Ayrancı,s.373. 
2241 Zevkliler/Gökyayla,s.545. 
2242 Öz,s.69. 
2243 Gümüş,C.2,Yeni,s.77,İngiliz Hukukun’da ada aynı yöndedir;bkz. Adriaanse,s.222. 
2244 Öz,s.70. 
2245 Erman,s.61. 
2246 Zevkliler/Gökyayla,s.545,Aral/Ayrancı,s.372. 
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             İnşaat sözleşmelerinde sözleşmede belirlenen ücretin yaklaşık ücret mi 

yoksa götürü ücret mi olduğu konusunda şüphe halinde  sözleşme içi ve dışı unsurlardan 

yararlanılarak, TBK md.19/1 uyarınca sözleşme yorumlanmalı, ancak Öz’e göre2247 

yüklenici aleyhine yorum ile asıl olarak götürü bedelden yana tavır almak 

gerekmektedir.Zevkliler/Gökyayla2248 ise aksine tereddüt halinde bedelin götürü 

olduğunun kabul edilmesinin pratik olmadığını,zira götürü bedelin peşin olarak kabul 

edilmesi halinde bu kez bedelin miktarının ispatlanması konusunda güçlük yaşanacağını 

belirtmektedir.  

 

               c.Sözleşme Ücretinin Belirsiz-Önceden Belirlenmemiş Olduğu 

Sözleşmeler 

 

              Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere eser sözleşmesi sayılan kara inşaat 

ve gemi inşa sözleşmeleri karşılıklı borç doğuran sözleşmelerdir. Bununla birlikte 

ödenecek olan ücret miktarına tarafların karar vermemiş olması sözleşmenin 

kurulmasına mani olmaz. Yani taraflar gerek gemi inşa sözleşmelerinde ve gerekse de 

diğer eser sözleşmelerinde kural olarak ne götürü ücret ne de yaklaşık keşif bedeli 

şeklinde bir yaklaşık ücreti miktar olarak sözleşmelerinde belirtmek zorunda değillerdir.  

 

              Bir eser-inşaat sözleşmesinde eğer ücret miktarı sözleşmede yer 

almıyor ise, TBK md.481 gereği eserin değerine ve yüklenicinin giderine göre sözleşme 

ücreti belirlenmektedir. Öğretide bu tarz sözleşmelere bedelin belirsiz olduğu 

sözleşmeler denilmektedir2249.İngiliz Hukuku’na göre ise sözleşmede ücret 

belirlenmeyen hallerde ödenecek olan ücret makul ücret olup, yüklenici quantum meruit 

prensibine göre ‘hak ettiği kadar2250’ ücret alır2251. Hollanda hukuku’na göre ise taraflar 

                                                 
2247 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.60,Öz,s.70-71. 
2248 Zevkliler/Gökyayla,s.548. 
2249 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.54. 
2250 Gray,s.110. 
2251 Uff,s.165. 
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gemi inşa sözleşmesinde götürü ücret veya yaklaşık ücret konusunda anlaşmamış iseler, 

iş sahibi makul ücreti ödemekle yükümlüdür2252.Bu çeşit sözleşmelerin iki halde ortaya 

çıkabileceği ifade edilmektedir2253; ya eser için bir bedel ödenmesi kararlaştırılır ancak 

sözleşmede miktarı belirtilmez, ya da götürü bedel kararlaştırıldığı ileri sürülmekle 

birlikte kanıtlanamaz. 

  

              Uyuşmazlık halinde sözleşme ücretinin miktarını belirleyecek olan 

hakim takdir hakkını kullanırken önce yapılan şey olan işin değerine bakacaktır. Her 

nekadar eski kanun döneminde şeyin değeri ve yeni kanunda eserin değeri tabirleri 

kullanılmış olsa da mehaz kanunda işin değeri(Wert der Arbeit) tabirinin kullanılmış 

olması nedeniyle işin değeri kavramının kullanılması daha uygundur2254. Çünkü 

buradaki ödeme, masraf ödemesi olduğundan, eserin değerinden bağımsızdır ve eserin 

değeri yüklenicinin çalışması ve masrafları dışında piyasa durumu, eserin kalitesi, 

mimarının üzerindeki etkisi vb. başka bazı faktörlerden etkilendiğinden daha yüksek 

olması ihtimalinden dolayı, bu faktörlerin esere kattığı değeri yükleniciye ödemek 

doğru gözükmemektedir2255.  

 

               İşin değerinden anlaşılması gereken, bu tür bir eserin yaptırılması 

halinde piyasadaki normal bedelin belirlenmesidir ve  buna o yerde benzer işleri yapan 

yüklenicilerin olağan kazanç payları da eklenmelidir2256. Bu belirlenirken mesleki 

kuruluşların asgari ücret tarifeleri, bakanlık birim fiyat listeleri, mesleki teamüller göz 

önüne alınmalı ve genellikle bilirkişiye başvurulmalıdır2257. İkinci olarak da 

yüklenicinin gideri göz önüne alınmalıdır. Böyle bir ölçütün gerekçesinin sadece 

objektif piyasa şartları değil ayrıca özelde yüklenicinin subjektif o işe has durumu ve 

                                                 
2252 Steenderen/Steenderen,s.72(Makul ücret belirlenirken, yüklenicinin taahhütleri ve iş sahibinde yarattığı beklenti 
esas alınmaktadır). 
2253 Zevkliler/Gökyayla,s.548-549. 
2254 Yavuz/Acar/Özen ,s.1011,Tandoğan,C.2,s.299,Gürpınar,s.75,Kaplan İnşaat Sözleşmesi,s.183, 
Kaplan,Seminer,s.142. 
2255 Gürpınar,s.75,Kaplan İnşaat Sözleşmesi,s.183, Kaplan,Seminer,s.142. 
2256 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.55. 
2257 Tandoğan,C.2,s.300, Yavuz/Acar/Özen,s.1011. 
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özelliklerini de hesaba katmaktır2258. Böylece o iş için yüklenicinin fiili masrafları 

olarak malzeme, işçilik masrafları, KDV gibi yüklenicinin ödemesi gereken yasal mali 

yükümlülükler ve sair giderleri de göz önüne alınacaktır2259.  Bu ödenmesi gereken 

giderler, eserin gereği gibi imali için yüklenicinin özenli hareketine rağmen yapılması 

zorunlu giderlerdir2260. Bu nedenle sadece fiili masraflar değil de, yüklenicinin bunların 

içinde özen borcuna uygun olarak ayıpsız bir eserin teslimi için yapılması gereken 

masrafların da esas alınması gerektiği belirtilmektedir2261.Hakim hakkaniye esasına göre 

eserin yapıldığı yer ve zamanı esas alarak belirleme yapacaktır2262. Halbuki eski BK 

md.366’da ‘eserin yapıldığı yer ve zaman’ kriteri yer almıyordu. TBK md.481’deki bu 

yeni düzenlemenin her zaman uygun olmadığı da belirtilmektedir2263. 

 

                Belirsiz bedelli bir sözleşmeye göre md. 481 gereği tespit edilen 

sözleşme ücretini iş sahibi umduğundan fazla bulsa dahi ödemek zorunda olduğundan, 

yaklaşık keşif bedelli yaklaşık ücretli bir sözleşmedeki iş sahibine nazaran, burada iş 

sahibi md.481’e göre tayin edilen ücretin fazla olmasının rizikosu tamamen ona 

aittir2264.Sözleşmede kesin olarak bir ücretin kararlaştırılmış olduğunu iddia eden tarafın 

TMK md.6’ya göre bunu kanıtlaması gerekmektedir2265. Belirtelim ki, TBK md.481 

emredici olmayıp, aksine anlaşmalar yapılabilmektedir2266.Yüklenici giderlerini ve işin 

değerini ispatla yükümlüdür2267. Bedelin önceden sözleşmede belirlenmemesi ancak 

küçük tamir işlerinde rastlanılmakta,büyük inşaat işlerinde pek olmamakla birlikte2268, 

ek işlerin yapılmasına karar verildiği hallerde bedelin önceden belirlenmemesi haline 

rastlanılabilmektedir2269. Gemi inşa sözleşmelerinde bedelin önceden belirlenmemesi 

haline ne ticari gemi ne de yat inşasında rastlanılır. Rastlanılması halinde ise, Türk 

                                                 
2258 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.55. 
2259 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.55,Gürpınar,s.77,Tandoğan,C.2,s.299,Zevkliler/Gökyayla, s.548. 
2260 Gürpınar,s.76,Zevkliler/Gökyayla,s.549. 
2261 Zevkliler/Gökyayla,s.549. 
2262 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.55. 
2263 Bu konuda bkz.Zevkliler/Gökyayla,s.551. 
2264 Tandoğan,C.2,s.297-298,Yavuz /Acar/Özen,s.1010. 
2265 Tandoğan,C.2,s.298 ,Zevkliler/Gökyayla,s.551. 
2266 Gürpınar,s.77, Zevkliler/Gökyayla,s.546,Aral/Ayrancı,s.372. 
2267 Gürpınar,s.79, Zevkliler/Gökyayla,s.551. 
2268 Tandoğan,C.2,s.298. 
2269 Zevkliler/Gökyayla,s.551. 
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hukukunun uygulandığı sözleşmelerde yukarıdaki ilkeler esas alınmalıdır. Ancak belki 

gemi tamir sözleşmelerinde sözleşmede ücretin belirlenmemiş olmasına rastlanılabilir. 

 

              d.Yaklaşık Ücretin Çok Aşılması ve Sonuçları 

 

              Kural olarak yüklenicinin hak ettiği inşaat bedeli, yaklaşık ücrette, fiili 

masraflara göre hesaplanan keşif bedeli olup, önceden belirlenen yaklaşık ücret 

değildir2270. Bu durumda önceden belirlenen yaklaşık ücret ile fiili masraflara göre 

gerçekte oluşan inşaat bedeli arasında fark olabilmektedir. İş sahibi fiili masraflara göre 

oluşanı ödemekle yükümlü olduğuna göre, bazen sözleşmede önceden belirlenen 

yaklaşık ücret ile fiili masraflara göre gerçekleşen veya gerçekleşecek olan bedel 

arasındaki meydana gelmesi ihtimal dahilindeki aşırı farkın kimin üzerine kalacağının 

belirlenmesi gerekmektedir.  

 

              Yaklaşık ücretli sözleşmeler, tarafların tahminen sözleşmede bir bedel 

belirledikleri, ancak bu tahminleri gerçekleşmez ise gerçek maliyete göre bir bedelin 

ödenmesini tarafların kabul ettikleri bir sözleşmedir2271.Bu tarz bir yaklaşık keşif 

bedeli(masraf bedeli) belirlemenin amacının, belirlenen keşif bedelinin yapılan iş ile 

fiilen oransız-aşırı olarak aşılması halinde işlem temelinin çökmesi varsa md.482/1’deki 

hukuksal imkandan yararlanabilmek olduğu ifade edilmektedir2272. Böylelikle, yaklaşık 

ücret ile gerçekleşen fiyat arasındaki aşırı fark bulunan hallerde, iş sahibine tanınan 

sözleşmeyi sona erdirme hakkı ile, kanun koyucunun yaklaşık ücrete hukuki bir değer 

atfetmiş olduğu da görülmektedir2273. 

  

                                                 
2270 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.229. 
2271 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.59,Zevkliler/Gökyayla,s.545,Adriaanse,s.222. 
2272 Gümüş,C.2,Yeni,s.77-78. 
2273 Erman,s.61. 
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                Sözleşme ile yüklenicinin muhtemel masraflarına göre bir yaklaşık 

ücret belirlenen hallerde, bu tespit edilen miktarın yüklenici tarafından düşük tespiti ve 

iş sahibinin de meslekten olan işin uzmanı tarafı olan yükleniciye güveninin boşa 

çıkması riski sözkonusudur2274. Bu güvenme sebebi ile başında düşük ücret ile işin 

bitirileceği inancı ile işi o yükleniciye veren iş sahibinin, işin sonunda çıkabilecek aşırı 

masraftan korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşin sonunda oluşacak masrafın aşırı 

olmasının sonuçlarından iş sahibinin korunması TBK md.482/1 ile sağlanmıştır2275. 

Burada hemen belirtelim ki, yaklaşık ücretin, sözleşmede belirlenenden aşırı olmayan 

artışı riski yine de iş sahibine ait olup, daha önce de ifade ettiğimiz gibi iş sahibi 

yaklaşık ücretin aşırı biçimde aşılmasının riski md. 482/1 ile bertaraf edebilmektedir. 

Dikkat edilirse böyle bir durum temel hatasının özel olarak düzenlenmiş bir halidir2276. 

 

               Yaklaşık ücretin aşırı artışı TBK md.480/2’de belirtilen 

öngörülemeyen olağanüstü olaylardan ileri geliyor ise, yüklenici bu hükme dayanıp, 

ücretin yaklaşık ücretten fazla tespit edilmesini mahkemeden isteyebilir veya 

sözleşmeden dönebilirken, buna karşılık yaklaşık ücretin aşılması bu gibi 

öngörülemeyen olağanüstü  olaylardan ileri gelmiyor ise iş sahibinin TBK md.482/1’e 

başvurabileceği belirtilmektedir2277. Yani TBK md.480/2’de belirtilen sebeplerle 

yaklaşık ücretin aşırı ölçüde aşılması halinde  yüklenicinin talebi ile bu hükmün 

uygulanabileceği2278 ve iş sahibinin böylece md.482/1’in diğer şartları gerçekleşmiş olsa 

bile bu hükme başvurarak sözleşmeden dönemeyeceği ifade edilmektedir2279. Dolayısı 

ile götürü ücret sözleşmeleri için düzenlenmiş olan TBK md.480/2’nin, yaklaşık ücret 

belirlenmiş sözleşmelere de kıyasen uygulanabileceği kabul edilmektedir2280. 

 

                                                 
2274 Tandoğan,C.2,s.281. 
2275 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.228,Aral/Ayrancı,s.373.. 
2276 Aral/Ayrancı,s.376,Gümüş,C.2,Yeni,s.78. 
2277 Tandoğan,C.2,s.282. 
2278 Sözkonusu TBK md.480/2’nin yaklaşık ücret belirlenen sözleşmelere uygulanması şöyle olmaktadır; tarafların 
sözleşmede tahmini masraflara göre belirledikleri yaklaşık ücret aynı madde belirtilen şekilde taraflarca 
öngörülemeyen veya öngörülüpte göz önüne alınmayan durumlar sebebi ile aşırı ölçüde artmış ise ve tarafların da 
bunda kusuru yok ise yüklenici mahkemeye başvurarak sözleşmenin uyarlanmasını ve ücretinin artırılmasını 
isteyecektir,bkz.Öz,s.79. 
2279 Öz,s.78-79,Yavuz/Acar/Özen,s.1024. 
2280 Öz,s.78. 
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               (1) TBK md.482/1 uygulanma şartları 

 

               1.Öncelikle sözleşmede belirlenen ücret yaklaşık ücret olmalıdır2281. 

Sözleşmedeki ücretin götürü ücret mi yaklaşık ücret mi olduğu konusunda tereddüt hasıl 

olursa, öğretideki bir görüşe göre, yaklaşık ücretin varlığı asıl sayılmalıdır2282. Aksi 

görüşe göre ise götürü ücret olduğu kabul edilmelidir2283. Sözleşmede hiç ücret 

belirlenmemiş olduğu hallerde md.482/1 uygulanmamalıdır2284. Çünkü madde 

metnindeki yaklaşık bedel ifadesi muhtemel masraflara göre belirlenen keşif 

bedelidir2285. İsviçre Federal Mahkemesi’ne2286 göre ise sözleşmede hiçbir ücret 

belirlenmemiş olsa bile, bir şeyin tamiri ile orantılı olmayacak derecede tamir 

masraflarının aşırı olacağı anlaşıldığında, yüklenici iş sahibini uyarmalı, aksi takdirde iş 

sahibi temel hatasına dayanarak sözleşmeden kurtulabilir. Benzer şekilde sözleşmede 

hiçbir ücretin belirlenmemiş olduğu kişisel bir yatın inşasını üzerine alan yüklenicinin 

bu işin fazla pahalıya çıkmayacağını, başka yatları örnek göstermek ama bir fiyat 

belirlemeden yapması halinde, ortada hiçbir ücret belirlenmemiş olsa da, yüklenicinin 

fazla pahalıya çıkmayacağını benzer yatları örnek vererek iş sahibinde bir güven 

oluşturması mümkündür. İşin uzmanı olmayan iş sahibi gerçek kişi benzer yat 

fiyatlarına bakarak aklında bir üst ve alt limit belirleyebilir. Bu örnekte yüklenicinin iş 

sahibini kandırması veya aldatması seçeneği hariç olarak vermekteyiz.Yüklenici yatın 

inşasını sipariş veren iş sahibini aldatmıyor olabilir, ama işin devamı sırasında o yatın 

masrafları örnek verilen yatların maliyetinin çok üstüne de elde olmadan çıkabilir. İşte 

bu örnekte iş sahibinin belki TBK md.482/1’e dayanması mümkün olmaz ama o pekala, 

Federal Mahkemenin verdiğimiz örneğine başvurarak temel hatasına dayanabilmelidir. 

Eğer iş yüklenicinin beyanı aldatma aşamasına ulaşıyor elbette iş sahibi aldatma nedeni 

ile sözleşmenin iptalini isteyebilir(TBK md.36). Bu ihtimali daha çok küçük yat 

inşaatlarında görebilirsek de, yukarıda da ifade edildiği gibi ücretin 

                                                 
2281 Olgaç,s.103,Yavuz/Acar/Özen,s.1022,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.229. 
2282 Tandoğan,C.2,s.282,Zevkliler/Gökyayla,s.548. 
2283 Öz,s.70-71,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.60,Yavuz/Acar/Özen,s.1022. 
2284 Tandoğan,C.2,s.283. 
2285 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.229,Aral/Ayrancı,s.376,Gümüş,C.2,Yeni,s.78. 
2286 BGE 92 II 328,JdT,1968,s.34 ve 38-39(Aktaran Tandoğan,C.2,s.283,dpn.93). 
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belirlenmemiş(götürü veya yaklaşık keşif bedelli olarak) olduğu ticari gemi inşasına 

rastlanılması nerdeyse mümkün değildir. 

 

                   2.Yaklaşık ücretin aşırı ölçüde aşılması gerekmektedir2287. 

Sözleşmede belirlenen yaklaşık ücretin aşılması ne zaman aşırı sayılmalıdır? Öncelikle 

taraflar sözleşmede belirlenen yaklaşık ücretin ne kadar üzerine çıkılmasında aşırı 

sayılacağını belirlemiş olabilirler2288. Bu halde sözleşmeye bakılmalıdır.Sözleşmede 

hüküm bulunmayan hallerde, ne kadar miktarın aşılmasının aşırı sayılacağı dürüstlük 

kuralı ışığında ve somut olayın özelliklerine göre belirlenmelidir2289. Belirlenen ücretin 

belli bir kısım üzerine çıkılmasına iş sahibi katlanmalı,hoş görmeli, kısaca bir tolerans 

aralığı olması gerektiği kabul edilmektedir2290. Bu tolerans aralığı, hoşgörü sınırının ise 

biraz önce ifade ettiğimiz gibi her somut olayın özelliklerine göre, o somut olayda 

geçerli iyiniyet kurallarına göre belirlenmelidir2291.  

 

                  İsviçre, Hollanda2292 ve Almanya uygulamasında ve keza İtalyan 

MK md.1664’e göre tolerans aralığı yaklaşık ücretin %10’dur2293.Yani bu ülkelerde 40 

milyon dolara yaklaşık keşif masraf bedelli olarak yaklaşık ücret ile belirlenen bir gemi 

inşasında 44 milyon dolara kadar iş sahibinin itiraz hakkı mevcut değildirTürk Hukuku 

uygulamasında bir tolerans aralığı verilmemekte, somut olayın özelliklerine göre sınır 

belirlenmektedir2294. Kaplan’a2295 göre ise makul tolerans aralığı %10’dur. 

Aral/Ayrancı’ya2296 göre ise %10’luk tolerans sınırı kabul edilmekle birlikte, iş 

hayatındaki dürüstlük kurallarına ve somut olayın özelliklerine göre hakim TMK 

md.4’deki takdir hakkını kullanarak belirleme yapmalıdır.  

                                                 
2287 Olgaç,s.103,Yavuz/Acar/Özen,s.1022. 
2288 Öz,s.71. 
2289 Öz,s.71. 
2290 Tandoğan,C.2,s.283,Yavuz/Acar/Özen,s.1022. 
2291 Tandoğan,C.2,s.283,Yavuz/Acar/Özen,s.1022. 
2292 Steenderen/Steenderen,s.72. 
2293 Tandoğan,C.2,s.283,Ancak İsviçre uygulamasında her zaman %10’u aşan durumların somut olayın şartlarına göre 
aşırı olarak nitelenmeyebileceği hakkında bkz. aynı yönde bkz. Gümüş,C.2,Yeni,s.79. 
2294 Tandoğan,C.2,s.283-284. 
2295 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.229. 
2296 Aral/Ayrancı,s.377,Gümüş,C.2,Yeni,s.78-79. 
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                 Gemi inşa sözleşmelerinde uygun olan Türk Hukuku uygulamasıdır. 

Çünkü ticari gemiler teknoloji seviyesine ve büyüklüğüne göre çok aralıklı bir fiyat 

sıkalasında inşa edilmektedir. 300 milyon dolara inşa edilen bir ticari gemide tolerans 

sınır %10 ile hesaplanınca 30 milyon dolara kadar çıkabildiği düşünüldüğünde ve 

doların dünya piyasalarındaki dalgalanma riski, böyle büyük bir geminin inşasının 

süresi, geminin muhtemel masraflarındaki artışının diğer somut olaya göre sebeplerinin 

birlikte araştırılarak tolerans sınırını hakimin teknik bilirkişi raporlarına göre takdir 

etmesi daha uygundur. Bir görüşe göre  aşırılığın tesbitinde iş sahibinin iradesi esas 

alınmalıdır. Böylece, sözleşmede belirlenen yaklaşık ücretin üstüne çıkılmasının aşırı 

sayılması için, bu aşma o derecede olmalı ki, iş sahibi eserin başlangıçta bu fiyata mal 

olacağını bilse idi iş sahibinin o sözleşmeyi hiç yapmayacağı kabul edilmelidir2297.  

 

                 Değerlendirme yapılırken, eserin değerinin göz önünde tutulmaması 

gerektiği kabul edilmekte, zira böyle yapılırsa, iş sahibi kararlaştırılandan daha değerli 

ama aşırı derecede pahalı bir eseri kabule zorlanmış olur2298. Gerçekten de değer esas 

alınırsa, örneğin 30 milyon dolara değerli bir kuru yük gemisi, 40 milyon dolara mal 

olur, ancak işin verilmesi sırasında değeri 30 milyon dolar civarında olan gemi, 

navlunun aşırı yükseldiği bir dönemde 50 milyon dolar değere çıkar ise, 10 milyon 

dolar fazladan ödeme yapmaya zorlanmış olurdu. Bu ise adaletli değildir.  

 

                  3.Yaklaşık ücretin aşılmasına iş sahibi sebep olmamalıdır2299. Aksi 

halde, yani örneğin masrafların aşırı derecede artmasına bizzat kendi eylemi ile sebep 

olan iş sahibi bunun sonucuna katlanmalı ve fazla ücret ödemeye razı olmalıdır2300.Zira 

onun TBK md.482/1’e dayanabilmesi dürüstlük kuralına aykırı olur2301.İş sahibinin 

aşılmaya sebebiyet veren her davranışı birer sebep teşkil etmekle birlikte2302, onun 

                                                 
2297 BGE 98 II 303(Aktaran Gümüş,C.2,Yeni,s.79,dpn.403 ve bkz. aynı yönde oradaki yazarlar). 
2298 Tandoğan,C.2,s.284,Becker,s.636. 
2299 Olgaç,s.103,Yavuz/Acar/Özen,s.1023,Öz,s.75,Becker,s.636. 
2300 Olgaç,s.103. 
2301 Aral/Ayrancı,s.377. 
2302 Becker,s.636. 
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davranışının kusur seviyesine ulaşması aranmamaktadır2303. İş sahibinin yaklaşık 

ücretinin aşılmasına açıkça veya zımnen rıza gösteren iş sahibi de yaklaşık ücretin 

aşılmasını önceden kabul etmiş sayılmalı ve bu aşmaya kendisinin sebebiyet vermesi ile 

aynı hükümlere tabi tutulmalıdır2304. Örneğin masrafların aşırı arttığını gören iş sahibi 

buna rağmen işe devam edilmesini istiyor veya devam edilmesine ses çıkarmıyor veya 

eseri kabul ediyorsa, o artık TBK md.482/1’deki sözleşmeden dönme hakkına 

başvuramaz2305. 

 

                  Diğer yandan yüklenici de kendisi tarafından kesin olarak tahmin 

edilebilen ve fakat iş sahibince bilinemeyen fiyat artışlarını iş sahibine bildirmemesi 

hali sözleşmenin ihlali niteliğinde kabul edilmektedir2306. Dolayısı ile verdiği talimat ile 

masrafların artmasına neden olan iş sahibi, durumun farkında değilse ve yüklenici işin 

uzmanı olarak, iş sahibinin verdiği talimat ile aşırı masrafa sebep olacağını sözleşmeden 

doğan özen yükümlülüğü nedeni ile uyarmalıdır2307.Aksi halde aşırı masrafa iş sahibi 

sebep olsa da, uyarma yükümlülüğünü yerine getirmeyen yüklenici sayesinde ve 

nedeniyle, o aşağıda belirttiğimiz sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir.   

 

               (2)Sonuçları 

 

              Yaklaşık ücretin aşırı ölçüde aşılacağının anlaşılması halinde TBK 

md.482/1 gereği eser tamamlandıktan sonra veya tamamlanmadan önce iş sahibi 

sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Haliyle iş sahibi yaklaşık ücretin aşırı ölçüde 

aşılması halinde sözleşmeden dönebileceği gibi, durumun özelliklerine göre yaklaşık 

ücretin aşırı ölçüde  aşılacağının anlaşılması halinde de iş sahibi sözleşmeden 

                                                 
2303 Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.230,Gümüş,C.2,Yeni,s.79. 
2304 Tandoğan,C.2,s.286,Yavuz/Acar/Özen,s.1023. 
2305 Öz,s.86,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.230. 
2306 Olgaç,s.104,Öz,s.79-80. 
2307 Öz,s.75. 
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dönebilmektedir2308. Yani örneğin ‘eserin imali için yapılması için kaçınılmaz olan 

masraflar2309’ hesaba katıldığında eser tamamlanmadan yaklaşık ücretin aşırı ölçüdü 

aşılacağı anlaşılabilir. Yalnız masrafların artacağı sadece ihtimal dahilinde ise iş sahibi 

sözleşmeden dönemez2310. Buradaki dönme genel hükümler olan TBK md.125 ile aynı 

anlamda olup, aynı hüküm ve sonuçları doğuracaktır2311. Gümüş’e2312 göre ise TBK 

md.481/1 bir TBK md.36 temel hatasının özel uygulama hali olduğuna göre TBK 

md125’den ziyade dönme hakkı iptal hakkına yaklaşmaktadır.İş sahibi dilerse bu hükme 

başvurmayarak, TBK md.112 vd.’a göre tazminat davası da açarak müspet zararını 

isteyebilir.2313. Keza sözleşmeden dönme halinde de, yüklenici yaklaşık ücretin aşırı 

ölçüde aşılmasında kusurlu ise, iş sahibi sözleşmeden dönme yanında, menfi zararını da 

yükleniciden isteyebilmektedir2314.  

 

              3. Gemi İnşa Finansmanı  

 

              a.Gemi Finansmanı 

 

              Gemilerin inşa ve gerekse tamir ve teçhizat masrafları, özellikle 

teknikteki muazzam gelişme nedeni ile oldukça yükselmiş olduğundan masraflarının 

karşılanması büyük bir sermayeye dayanmaktadır2315.Bir kere sözleşme ücreti tespit 

edilince, doğal olarak yeni inşa edilecek gemiyi finanse etme yolları aranır ve bu kritik 

ve kompleks bir aşama olup, gemi türüne göre değişebilmektedir2316.Gemilerin büyük 

çoğunluğu ister konumuzda olduğu gibi yeni inşa veya isterse 2. el olsun çoğunlukla 

                                                 
2308 Olgaç,s.103,Yavuz/Acar/Özen,s.1023,Öz,s.72. 
2309 Öz,s.72. 
2310 Öz,s.72. 
2311 Yavuz /Acar/Özen,s.1024. 
2312 Gümüş,C.2,Yeni,s.80. 
2313 Olgaç,s.103,Yavuz/Acar/Özen,s.1024. 
2314 Yavuz/Acar/Özen,s.1024,Becker,s.636. 
2315 Didem Algantürk,Türk Hukukunda ve İngiliz Hukukunda Gemi  İpoteğinin Tesisine İlişkin Özellikler,İBD, 
C.73,S.3, İstanbul 1999,s.657-667,s.657. 
2316 Gold/Chircop/Kindred,s.159. 
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alıcılar tarafından%20’si öz sermaye ile ve kalanı borçlanma yoluyla finanse 

edilmektedir2317.Ticari gemilerin inşasında gemi inşasının tamamen iş sahibi alıcıların 

kendi paraları ile finanse edilmesi, muhtemel alıcı güçlü bir nakit akışına ve ciroya 

sahip olsa da nadirdir2318. Alıcı iş sahibi inşa ettireceği geminin finansmanı için eğer bir 

filosu varsa filosundaki diğer bir gemiyi satarak finanse edebileceği gibi, çoğunlukla 

finansman için yüklenici kredisi, banka, sigorta şirketleri veya diğer kaynaklara 

başvurmaktadır2319. 

 

               Borç veren kurumlar çoğunlukla ticari bankalar olup bir çoğunun ayrı 

denizcilik departmanları vardır, keza bazen borçlanma günlük banka işleri yapmayan 

ama fon sağlayan yatırım bankaları ile de olabilmektedir.2320.Gemi inşası için gereken 

büyük sermaye ancak kredi yolu ile sağlanabilmektedir2321. Pazarın %70’i ticari 

bankaların verdiği kredi ile işlemekte ve 25 milyon dolar üzerindeki kredilerde 

sendikasyon kredisi ile finansman sağlanmaktadır2322. Banka yoluyla borçlanma tek 

opsiyon da değildir, ayrıca bizzat tersanelere devlet tarafından sağlanan fonlar yoluyla, 

alıcıların devlet fon ve sübvansiyonlarını kullanmaları da mümkündür2323. Bazı 

ülkelerde devlet finansmanı gemi inşasında önemli bir rol oynar2324. Gemi inşa 

finansmanında banka borçlanması veya devlet fonlaması yoluyla finansman haricinde 

geleneksel ikinci yol da bizzat tersaneden verilen kredi ile gemi inşasının teslim 

sonrasına ertelenmiş taksit ödemeleri ile finanse edilmesi yoludur.2325. Girişimcilerin 

özellikle düşük navlun pazarında alım yaptıkları böylece 2-3 yıl sonra, inşa ettirdiği 

veya 2. el aldığı gemiyi alış fiyatının çok üzerinde sattıkları da görülmektedir2326. Tüm 

bunların yanında özellikle yat inşa finansmanında İtalya ve Malta gibi ülkelerde, leasing 

                                                 
2317 Ship Sale And Purchase,ICS Institute of Chartered Shipbrokers,1st edt.,2006,s.69(Shipbrokers),Packard,s.25. 
2318 Shipbrokers,s.69,Nikonova,,s.5.  
2319 Brunsvig,s.449. 
2320 Shipbrokers,s.69,Packard,s.26,Stapford,s.284. 
2321 Algantürk,s.657. 
2322 Nikonova,s.7. 
2323 Packard,s.26. 
2324 Brunsvig,s.449. 
2325 Graham Burns/Derek Fish,The Financing of Newbuildings,Chapter 3,Editor:Stephenson Harwood,Shipping 
Finance,2nd. Edt., Oxfordshire 2003,s.47-73,s.51,Brunsvig,s.449. 
2326 Packard,s.26(Paralel olarak düşük navlun pazarında bankalar daha sıkı kredi borçlanması sağlar.). 
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finansmanı yoluyla yat inşası da yapılmaktadır2327. Ancak leasing genel olarak ticari 

gemi sahipleri açısından yaygın bir finansman yolu değildir2328.  

 

               Özellikle büyük ölçekli gemi inşasında yüksek masraf gerektirmesi ve 

uzun zamana ihtiyaç bulunması nedeniye sözleşme taraflarından birinin veya her 

ikisinin o işi finanse etmesi gerekliliği mevzu bahis olur2329.Yukarıda ifade edildiği gibi 

alıcılar yeni inşayı ya bankadan kredi sağlayarak veya varsa o tersanenin bulunduğu 

ülkenin örneğin ihracat kredisi fonlaması veya doğrudan sübvansiyonu sayesinde 

finanse ederler veya tersane alıcının ödemelerinin büyük çoğunluğunu teslim sonrasına 

yayılmış taksit ödemelerine böler ve böylece yeni inşa finanse edilmiş olur2330. Aslında 

bir gemi inşa sözleşmesinde sözleşmenin hangi tarafının o işi asıl olarak finanse 

edeceği, bir kere tarafların sözleşme müzakere güçlerine ve özellikle tersanenin 

bulunduğu ülkede gemi inşasını koruyucu bir destekleme-sübvansiyon programı olup 

olmamasına göre değişebilmektedir2331. Sonuç olarak bazı ülkelerde genellikle gemi 

inşasını iş sahibi finanse ederken, diğer bazı ülkelerde ise yüklenici finanse etmiş 

olur2332. 

 

               b.Tersane Kredisi İle Gemi İnşa Finansmanı 

 

               Eserin bedeli ödenmeden teslimi, iş sahibine yüklenici tarafından bir 

kredi tanınması olup, satışa yakınlık taşıyan malzemesi yüklenici tarafından sağlanan 

taşınır eser teslimi sözleşmeleri haricinde eser sözleşmelerinde nadir olarak 

rastlanılır2333.Aynı yönde,modern gemi inşa projelerinde de yüklenicinin alıcı iş 

                                                 
2327 Graham Bowtle/Richard Coles,Yacht Finance, The Law of Yachts and Yachting,London  2012s.83-89,s.83 
2328 Shipbrokers,s.73. 
2329 Curtis,s.34. 
2330 Nikonova,s.7-8. 
2331 Curtis,s.34. 
2332 Clarke,s.42, Hangi ülkerde genelde iş sahibinin hangi ülkerde ise yüklenicinin finanse ettiği konusunda bkz.adı 
geçen eser,s.42-45. 
2333 Tandoğan,C.2,s.303. 
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sahibine bizzat kredi açmak suretiyle işin finanse edilmesi az rastlanır bir durum olup, 

asıl olan alıcı iş sahibinin işin finansmanı yollarını arayarak gemi inşa işini finanse 

etmesidir2334. Bununla birlikte bu şekilde bir tersane kredisi finansmanına da 

rastlanabilmektedir. 

 

               Bir gemi inşasının finanse edilmesinde eğer tersane kredi veriyor ise, 

1)Sözleşmenin imzalanması ile ücretin %5’i, 2)İmzadan 6 ay sonra ücretin %4’ü, 

3)İnşaata başlama ile ücretin %4’ü, 4)Suya İndirme ile ücretin %4’ü, 5)Teslimde ücretin 

%3’ü, böylece tersane kredisi ile teslime kadar sadece ücretin %20’si iş sahibi alıcı 

tarafından ödenir ve gemi teslim alınır. Kalan %80 teslim sonrasında ödenmesi 

kararlaştırılan  taksitler ile olur2335. Tersane kredisi ile yapılan işlerde tipik olarak 

geminin teslimine kadar işin %20-30’nu ödeyen iş sahibi kalan bakiyeyi 6 aylık veya 

yıllık taksit dönemleri ile belli bir faiz oranı üzerinden belirlenen, biri zamanında 

ödenmez ise kalan senetlerinde muaccel hale geleceği kaydı olan senetler karşılığı, 

teslim sonrası taksitler ile ödemektedir2336. 

 

               Bu finansman yolunda alıcı geminin küçük bir kısmını ödeyerek, 

gemiyi teslim alıyor ve teslim sonrası gemiyi çalıştırarak veya çarter sözleşmesi yaparak 

gelir ile tersaneye kalan borcunu taksitler ile ödemektedir. Kısaca bu finansman yolunda 

gemiyi finanse eden asıl taraf yüklenicidir. Yüklenicinin kredisi ile finanse edilen 

gemilerde, yüklenici genellikle krediyi kendi özkaynaklarından veremeyeceği için ya 

bir bankaya veya bir devlet kuruluşuna başvurarak finanse eder ve tabiî ki karşılığında 

bu kurumlar yükleniciden onun sözleşmeden doğan haklarını temlik alabileceği 

gibi(örneğin senetleri temlik alırlar)2337 ve yapıyı ipotek edebilirler.Yapı ipoteği ise 

diğer yandan aynı zamanda iş sahibinin ödediği avanslar(geçici hak edişler) için emin 

bir garanti teşkil etmektedir2338. Tandoğan2339,genellikle, aynı tersane kredisi ile inşa 

                                                 
2334 Curtis,s.36. 
2335 Burns/Fish,s.52, Nikonova,s.10-11. 
2336 Curtis,s.36. 
2337 Curtis,s.37. 
2338 Durusoy,2.Bölüm,s.579. 
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edilen bir çeşit veresiye eser sözleşmesi olan tersane kredisi finansmanlı gemi inşa 

sözleşmelerindekine benzer şekilde, taşınır eser sözleşmelerinde de yüklenici parasını 

eseri teslim ettiğinde tamamen veya kısmen almasa da, iş sahibine çektiği 

poliçelerin(Türk uygulamasında nerdeyse her zaman senet alınır) onun tarafından 

kabulünü şart koşarak verdiğini ve poliçeleri bir bankaya iskonta ettirerek parasını 

alabildiğini belirtmektedir. 

 

               c.İş Sahibi Tarafından Gemi İnşasının Finansmanı  

   

               Günümüzde içinde gemi inşasınında bulunduğu bazı eserlerin (baraj, 

köprü, fabrika, vs.) büyük tesisler şeklinde şeklinde yapılmalarından dolayı, bunların 

karşılığı olan ücretlerde büyük meblağlara ulaşmakta, böylece bu eserleri yüklenicinin 

başından sonuna kadar kendisi tarafından finanse edilmesi her zaman mümkün 

olmamakta, işe başlamadan önce belli bir miktar sonradan da, aylık veya başka 

zamanlarda geçici hak edişlerle , işin ilerlemesi aşamalarına göre ödeme 

yapılmaktadır2340.Bir çok gemi inşa projesinde de işin finansmanı alıcı iş sahibinin 

teslim öncesi ödediği sözleşme taksitleri yoluyla olmaktadır2341. Yat inşasında da tipik 

olarak sözleşmede önce bir depozito verilmesi ve sonrada ilerleyen aşamalar için taksit 

ödemeleri yer almaktadır2342.  

 

                Bu finansman yolunda  tersane kredisi yoktur ve teslime kadar 

geminin tüm inşa ücreti tersaneye ödenir.Genel olarak iş sahibinin yapı işlerindeki kredi 

ihtiyacını yükleniciler değil de, bu işler için kredi açan bankalar 

karşılamaktadır2343.Bankalar genelde iş sahibi alıcıdan işin %20-30 kadarını kendi öz 

sermayesinden karşılamasını isterler ve böylece de alıcı iş sahibi ilk taksidi genelde 

                                                                                                                                               
2339 Tandoğan,C.2,s.303. 
2340 Dayınlarlı,s.162. 
2341 Curtis,s.34,Bruce/Garrard,s.101,Tandoğan,C.2,s.303. 
2342 Lorenzon/Coles,s.12. 
2343 Tandoğan,C.2,s.303. 
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kendi öz sermayesinden karşılamış olur2344. Genellikle de iş sahibi teslimden önce 

sözleşme ücretinin büyük çoğunluğunu ödemiş olur2345.  

 

                Eğer bir gemiyi alıcı esas olarak teslim öncesi ödeyeceği taksitlerle 

finanse ediyor ise, onun taksitlerinin sayısı ve ödeme zamanları gibi hususları önem 

kazanır ve bu hususlar esasen tarafların sözleşme güçlerine, finansal pozisyon ve güçleri 

gibi sebeplere bağlı olup , projeden projeye değişmektedir2346.Alıcı iş sahibinin 

finansmanın da ödemeler genelde şöyle olmaktadır2347; 1)Sözleşmenin imzalanması ile 

ücretin %15’i, 2)İlk çelik plakanın kesimi ile ücretin %15’i, 3)İnşaat başlama ile ücretin 

%10’u 4)Suya indirme ile ücretin %10’u, 5)Kalan %50’si teslimde olmak üzere ödenir. 

Bir çok gemi inşa sözleşmesinde sözleşme ücreti teslime kadar 5-10 taksit 

şeklinde(örneğin; 1)%10, 2)%10….) ve ilk aşama sözleşmenin imzalanması, son kısmı 

ise gemi teslim edilirken ve diğerleri ise, inşaata başlama,gövde inşasına başlama, suya 

indirme vb. gibi inşa belli aşamalara gelince olmaktadır2348.  

 

                Belli aşamalarda taksit ödemesi yaparak işi ve yükleniciyi finanse 

eden alıcı iş sahibi aynı zamanda projeye bu yolla finansal bir bağ kurar ve böylece 

değişebilecek gemi-navlun pazarına rağmen sözleşmesel yükümlülüklerinden 

kaçmaz2349. Ancak iş sahibinin işin tamamlanması ve teslim öncesi ne kadar miktar 

sözleşme ücretini ödeyeceği veya ödemeye hazır olacağı, alıcının haklı olarak 

sözleşmeyi sona erdirmesi halinde almaya hak kazanacağı ve sözleşme dışı 3. 

kişi(banka) tarafından verilen yeterli geri ödeme garantisinin(refund guarantee) 

yüklenici tarafından temin edilip, ona(iş sahibine) verilmiş olup olmadığına bağlıdır2350. 

 

                                                 
2344 Nikonova,s.9. 
2345 Brunsvig,s.449. 
2346 Curtis,s.34,Bruce/Garrard,s.101. 
2347 Burns/Fish,s.52,Nikonova,s.10. 
2348 Braekhus,Shipbuilding,s.18. 
2349 Curtis,s.34. 
2350 Bruce/Garrard,s.101. 
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               d.Değerlendirme 

 

               Potansiyel gemi sahibi gemisini inşa etmek isterken, yeterli 

finansmanı yok ise doğal olarak bankaya başvuracağını belirtmiştik. Bankaların gemi 

inşa kredisini potensiyel gemi sahibine verebilmesi için bir teminata ihtiyaç duyacağı 

açıktır. Bankaların iş sahibi alıcılara verdikleri borç karşılığında teminat almamaları ise 

nerdeyse mümkün olmayıp, bu esas bir bankacılık kuralıdır2351. Gerçek anlamda borç 

verenin teminatı elle tutulabilir şeyler olarak, inşa edilen gemi, navlun veya borç alanın 

diğer malvarlığı olup, borç veren için esas teminat ise bizzat geminin 

kendisidir2352.Dolayısı ile banka bu finansmanı ancak gemi ipoteği gibi bir teminat ile 

sağlayacaktır2353.Bir gemi inşaatının yıllar aldığı bir işte borç verenin kendini güvende 

hissetmesi gerekmektedir. Bu da borç alanın malvarlığını veya başka bir gemisini rehin 

göstermesi ile de olabilir. Ancak belirttiğimiz üzere banka kredi verdiği işe konu mal 

olan inşa halindeki veya inşa edilecek yapıyı da teminat olarak kabul edebilir ve esasen 

de etmektedir2354.  

 

               İş sahibine kredi veren bankanın o yapıyı ipotek edebilmesi için 

önünde aşması gereken iki yol vardır;yapının sicile kaydedilebilirliği ve yapının 

malikinin kim olduğu. Bilindiği gibi gemiler hukuken taşınır olduğundan, taşınırların 

rehni ile teminat yeterli olmaz.Zira gemiler hareket halindedir. Bankacılar böyle bir 

teminatı kabule yanaşmayabilir. Ancak o yapı sicile kaydedilebiliyor ise aynı 

gayrimenkuller gibi sağlam bir teminat olarak ipotek mevzubahis olabilir2355. İnşa 

halindeki gemilerin sicile kaydedilmesinde güdülen amaç özellikle bunların ipotek ile 

teminat gösterilmelerini sağlamak içindir2356.  

 
                                                 
2351 Nikonova,s.17. 
2352 Hairani Saaban,Ship Finance in Singapore,Singapore 1993,s.29,Brunsvig,s.449,Diğer tüm teminat çeşitleri için 
bkz. Rodgers,s.143. 
2353 Braekhus,Shipbuilding,s.18,Nikonova,s.5 ve 18, Tandoğan,C.2,s.303,Algantürk,s.657. 
2354 Braekhus,Shipbuilding,s.18-19. 
2355 Braekhus,Shipbuilding,s.18. 
2356 Braekhus,Shipbuilding,s.33. 
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              Türkiye, Almanya2357, Fransa, İtalya, Kanada2358, Norveç2359, 

Finlandiya, Hırvatistan, Danimarka, Brezilya,Japonya, Portekiz,Yunanistan ve 

Hollanda2360 da yapı halindeki gemiler sicile kaydedilebilmektedir2361. Oysa İngiliz 

Hukuku’na göre gemilerin sicile kaydı ancak tamamlanmış, yani tamamlandığını 

gösteren yüklenici sertifikasına sahip olan gemilerde mümkün olup, ne ticari gemiler ne 

de yatlar inşa halinde iken İngiltere’de sicile kaydolamazlar2362. Benzer şekilde 

Amerika’da federal hukuk düzeyinde bir gemi inşa edilip tamamlanmadan, yani yapı 

halinde iken sicile kaydı mümkün değildir2363.Bununla birlikte İngiltere’de birlikte 

common law gereği hukuken geçerli bir morgıç, ‘possesory lien’ şeklinde bakiye ödeme 

yapılana kadar, yüklenicinin inşa ettiği gemi üzerinde belli derecede kontrol veren, onun 

zilyedliğinden alınmasını engelleyecek şekilde ve sicile kayıt olmadan da 

yapılabilmektedir2364. İpotek yapılamayan ülkelerin bir çoğunda ise iş sahibi bakiye 

borcunu yükleniciye ödeyene kadar, yapının malikinin kim olduğuna bakılmadan, 

gemiye el koyma şeklinde hapis hakkı mevcuttur2365. 

 

               Ancak çoğu zaman bankalar veya borç veren diğer kurumlar 

yönünden yapının ipoteği dahi yeterli olmayabilmektedir. Zira borcu veren borcunun 

teminatının değeri ile verdiği borcun garantide olup olmadığını değerlendirirken navlun 

ve gemi alım-satım değerleri pazarındaki oynaklıklar nedeni ile, tam belirli bir 

değerlendirme yapamayabilir, kısaca bir belirsizlik sözkonusu olabilir2366. İşte bu risk 

                                                 
2357 ‘Gesetz über Phandrechte an im bau befindlichen Schiff’ adındaki ‘Yapı Halindeki gemiler Üzerindeki Rehin 
Haklarına Dair Kanun’ ‘un 1. Paragrafı 1. Fıkrasında düzenlenmiş iken, sonradan  yürürlüğe giren SchRG (Gesetz 
über Rechte an eingtregenen Schiffen und Schiffbauwerken) ile md.76vd. yapı halindeki gemiler üzerindeki ipotek 
düzenlenmiştir,bkz.Aksoy,s.51,Ayrıca bkz.Kerim Atamer,Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri,İstanbul 
2012,s.519(Gemi İpoteği). 
2358 Gold/Chircop/Kindred,s.160. 
2359 Falkanger/Bull/Brautaset,s.99, Nikonova,s.22. 
2360 Steenderen/Steenderen,s.73 
2361 Braekhus,Shipbuilding,s.33,Curtis,s.36,Akıncı,s.77,Convention Relating to Registration of Rights  in Respect of 
Vessels Under Construction adlı 27 Mayıs 1967’de imzalanan  ve inşa halindeki gemilerin sicile kaydının 
yeknesaklaşmasını amaç edinen uluslararası konvansiyon ise yeterli sayıya ulaşılamadığından yürürlükte değildir, 
yasa metni için bkz. http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/07/7-04/vessels-construction.xml (erişilme 
tarihi 21.04.2014). 
2362 Bowtle/Coles,s.94,Nikonova,s.21, Didem Algantürk,Türk ve İngiliz Hukukunda Gemi  İpoteğinin 
Yeri,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996,s.13(Tez),Aksoy,s.51. 
2363 Rodgers,s.151. 
2364 Bowtle/Coles,s.94,Clarke,s.38-39,Algantürk,Tez,s.70. 
2365 Brunsvig,s.450. 
2366 Braekhus,Shipbuilding,s.20,Packard,s.30,Rodgers,s.152. 
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bir parça olsa da iş sahibinin çok güçlü olmadığı hallerde inşa ettirdiği gemi ile ilgili 

uzun dönemli çarter sözleşmesi imzaladığı taktirde giderilebilmektedir2367. Bu çarter 

sözleşmeleri çıplak gemi kirası, zaman veya yolculuk çarterı şeklinde 

olabilmektedir2368. Böylece finansman için bir banka veya finans kuruluşu ile kredi 

sözleşmesi imzalayan iş sahibi alıcı, aynı zamanda imzaladığı çarter sözleşmesinden 

doğacak navlun ücretini de borç verene temlik eder2369. Böylelikle borç alan iş sahibi 

borç verene borcunu uzun dönemli çarter geliri ile geri ödeyebilmektedir2370. Hatta 8 

yıla kadar çıkabilecek uzun dönemli örneğin petrol şirketleri ile yapılan çarter 

sözleşmeleri sayesinde iş sahibi gemisinin inşasını finanse edebilmektedir2371.Böyle bir 

finansman yolu ile iş sahibi alıcı, gemi teslim edildikten sonra gemi çalışmıyor olsa da 

navlun geliri devam edeceği ve ayrıca çarter anlaşmasına bağlı olarak inşa edilen 

geminin tesliminden önce bile navlun geliri ödenmeye başlanabileceği için alıcı 

yönünden gemi inşaatı için kolay borçlanma yapılabilmektedir2372. Bu finansman yolu 

1950 yıllardan sonra popüler olmuş, özellikle petrol ve çelik şirketleri hammadde 

kaynakları deniz aşırı yerlerde olduğundan, potensiyel gemi sahiplerine büyük gemiler 

inşa ettirip bunları uzun dönemli çarter sözleşmesi ile kiraladılar2373. Bu nedenle 

Amerikan gemi finansmanının üç ayaklı olduğu ifade edilir2374;uzun dönemli borç 

anlaşması(kredi), charter party sözleşmesi ve gemi inşa sözleşmesi.  

 

               Borç veren banka ve finans kuruluşları önündeki en büyük sorun, 

yapının malikinin kim olduğu meselesi ile ilgilidir. Zira eğer yapı, iş sahibi adına sicile 

kaydedilebiliyor ise tersane  yapıyı alacaklısı lehine ipotek edemezken, tersine sicile 

tersane sahibi malik olarak kaydediliyor ise iş sahibi aldığı kredi karşılığında yapıyı 

borç verene ipotek edemeyecektir2375. İnşa halindeki bir gemi sicilde yapı sahibi adına 

gözüküyor ise alıcı ve alıcıyı finanse eden yönünden, yüklenicinin alacaklılarından 

                                                 
2367 Braekhus,Shipbuilding,s.20,Bowtle/Coles,s.97,Packard,s.31,Rodgers,s.143 ve 152. 
2368 Joseph C. Simpson(A Panel Discussion Reported by),Ship Financing, The Business Lawyer,January 1958,s.148. 
2369 Braekhus,Shipbuilding,s.22,Shipbrokers,s.70. 
2370 Bowtle/Coles,s.97. 
2371 Packard,s.31. 
2372 Rodgers,s.143-144. 
2373 Stapford,s.272, Rodgers,s.152,Simpson,s.148. 
2374 Simpson,s.146. 
2375 Falkanger/Bull/Brautaset,s.99-100,Bowtle/Coles,s.93, Nikonova,s.25,Rodgers,s.146. 
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korunabilmeleri mümkün olur. Tersine sicilde malik tersane ise o yapıyı borç aldığı 

banka veya diğer kurumlar lehine ipotek edebilir ve ayrıca alıcının finansal 

güçlüğünden ve temerrüdünden korunur. 

 

               Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, gemi inşasını yapan tersanede inşa 

maliyetini kendi özsermayesinden tamamen karşılayabilirse de, sıklıkla o da iş sahibinin 

teslim öncesi ödediği taksitler ile inşa maliyetini finanse eder2376. Diğer yandan henüz 

işin başında özellikle yoğun şekilde alt yüklenici ve tedarikçilere iş  yaptıran ve onlara 

depozito veya ödeme borcu bu aşamada fazla olan ve  bu arada iş sahibinin 

ödemelerinin de inşa süresine yayıldığı birlikte düşünüldüğünde, yüklenici tersanenin 

de kendisini işi ile ilgili kendi kaynakları ile desteklemesi gerektiği ortaya 

çıkar2377.Ayrıca yüklenici de alıcının teslim öncesi ödediği ve birer geçici hak 

ediş(avans)2378 niteliğinde olan bu taksitleri, kendisinin iflas veya acz durumu riskine ve 

böylece inşa edimini yerine getirmede temerrüdü ihtimaline karşılık iş sahibi alıcının 

haklı olarak sözleşmeyi feshetmesi üzerine, iş sahibine geri ödemesi gerektiğinden, bu 

geri ödemelerin garantisi için kendi bankasına ihtiyacı olacaktır2379.Bu nedenle de 

yüklenicinin o inşasını üstlendiği geminin alıcının ödediği taksitlerle finanse edilmesini 

yeterli görmesi yanlış olur, özellikle yüklenicinin alıcıya ve/veya onu finanse eden 

bankaya sağlayacağı yeterli düzeyde olması gereken geri ödeme garantisini(refund 

guarantee) de unutmaması gerekir2380. Haliyle yüklenici tersanede finansal ihtiyacı 

nedeni ile banka ve finansal kuruluşa başvurabilmektedir.Aynı alıcı iş sahibinin 

borçlanmasında olduğu gibi, yüklenicinin başvurduğu banka da ondan teminat 

isteyecektir. O eğer yapının maliki ise onu ipotek ederek teminat sağlayabilir ve/veya 

alıcı iş sahibinin onayını alarak sözleşmeden doğan haklarını kendi finansörlerine 

devredebilir2381. 

 

                                                 
2376 Brunsvig,s.449 
2377 Curtis,s.35. 
2378Yapının mülkiyeti teslim ile alıcı iş sahibine geçtiği hallerde teslimden önce ödemiş olduğu taksitler avans 
sayılmaktadır,bkz. Lorenzon/Coles,s.12. 
2379 Nikonova,s.5 
2380 Curtis,s.35,Durusoy,2.Bölüm,s.580. 
2381 Bruce/Garrard,s.101. 
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                    Özet olarak, yukarıda görüldüğü gibi aslında gemi inşa 

finansmanında iki geleneksel yol bulunmaktadır2382. Seçilen finansman yoluna göre 

sonuçlar değişmektedir.En çok başvurulan finansman yolu alıcı iş sahibinin borçlanması 

yoluyla finansmandır. Bu finansman modelinde, alıcı borçlanmasının teminatı olarak 

öncelikle eğer inşa ettirdiği geminin aşama aşama maliki oluyor veya o yapı sicile kaydı 

mümkün bir hukuk sisteminde ise ve sicile malik olarak kaydolunmuş ise, o inşa 

halindeki gemiyi borçlandığı finansal kuruma ipotek edebilir veya morgıç 

verebilir.Veya bunların dışında mümkünse gemi inşa sözleşmesinin haklarını borç 

aldığı kurumu devreder.  

 

                    Diğer finansman yolu ise daha az kullanılan yüklenicinin kredisi 

yoluyla finansmandır. Bu da yüklenicinin teslime kadar sözleşme ücretinin az bir 

kısmını alıp, geri kalanı iş sahibi alıcıya taksitler halinde adeta kredilendirmesi yoluyla 

olmaktadır. Pekiyi bu kredilendirme nasıl olabilir? Bu ya tersanenin bankasının 

tersaneye sağladığı kredi ile, ya tersanenin öz sermayesinin güçlü olması ile veya 

tersanenin bulunduğu devletin gemi inşa sanayini güçlendirmek için sağladığı fon veya 

sübvansiyon2383 ile olur. Diğer yandan yukarıda da değinildiği gibi bir gemi inşası alıcı 

iş sahibinin ödemeleri ile finanse ediliyor olsa bile, işin başında yüklenicinin 

masraflarının fazla, iş sahibinin ödemelerinin ise sözleşme süresine yayılmış olması 

nedeni ile, iş sahibinin ilk taksitlerinin genel yüklenicinin işin başındaki yoğun 

masraflarını karşılayamadığı düşünüldüğünde, yüklenicinin eğer güçlü bir sermayesi 

yoksa, kendi bankası tarafından ayrıca finanse edilmesi gerekmektedir.Böylece 

tersanenin bankası, ister alıcının teslim öncesi taksitleri ile iş finanse edilmeye çalışılsın 

isterse yüklenici kredi sağlasın, tersaneye verdiği borcun teminatı olarak yapıyı ipotek 

etmek isteyebilir.  

 

                   Haliyle yeni inşa edilen bir geminin her iki finansman modelinde 

de finansmanın teminatı olarak alıcı veya yüklenici bir şey göstermelidir. Burada ilk 
                                                 
2382 Nikonova,s.7-8 ve 18,ayrıca bkz.Curtis,s.34vd.(a)Financing for the builder,b)financing for the buyer). 
2383 Bu konuda bkz. Nikonova,s.8-9. 
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gösterilmek istenen yapının kendisi olur. Haliyle gemi inşa finansmanın asli teminatı 

olan yapı ipoteğinin önemi ortaya çıkar. Tüm bunların yanında alıcının kredi bulması ile 

finanse edilen gemi inşalarında çoğunlukla teslim öncesi sözleşme ücreti 

ödenmektedir.Yüklenicinin aczi veya iflası riskinin varlığı sebebi ile alıcı iş sahibi 

ödediklerini geri alabilmek için bir geri ödeme garantisini(refund guarantee) 

yükleniciden talep eder. Bunu çoğu zaman alıcı iş sahibi kendi borç aldığı bankasına 

temlik eder2384. Bu açıklamalarımızdan anlaşıldığı üzere gemi inşa finansmanın da iki 

önemli konu karşımıza çıkmaktadır. Birincisi geri ödeme garantileri konusu, diğeri de 

yapı halindeki geminin ipoteği. Diğer yandan yapı ipoteği içinde tersanenin kanundan 

doğan alacaklarının teminatını sağlayan kanuni ipotek konusu da önemlidir. Bu 

konulara kısaca değinmekte yarar vardır; 

 

               e.Finansmanda Kullanılan Çeşitli Garantiler 

 

                (1)İş sahibi lehine garantiler 

 

                (a) Geri ödeme garantisi(refund guarantee) 

 

               İş sahibinin sözleşmeyi haklı olarak sona erdirmesi halinde, örneğin 

sözleşmedeki hükümlere veya genel hukuka uygun olarak sözleşmeden dönmesi üzerine 

yükleniciden ona ödediği sözleşme taksitlerini geri alma hakkı ve yüklenicinin de iş 

sahibine onları geri ödeme borcu doğar. Normal küçük el sanatları veya küçük tamir 

işlerinde ödenen miktarlar çok önemli rakamlara ulaşmadığından taraflar ayrıca 

sözleşmeden haklı olarak dönülmesi halinde, ödenen paralar konusunda çok endişe 

etmeyebilirler, işin gerçeği bu tür işlerde ödeme genelde taksitler ile değil de yukarıda 

                                                 
2384 Sadece bu geri ödeme garantisinden doğan hakkını değil aynı zamanda sözleşme ücret alacağını da temlik 
edebilir,bkz. Kaplan,Seminer,s.164,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.219. 
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ifade ettiğimiz gibi iş görme sonuçlanınca gerçekleşir. Halbuki yine yukarıda ifade 

ettiğimiz gibi gemi inşa sözleşmeleri dahil büyük inşaat işlerinde ücret büyük 

meblağlara ulaşır, tek kalemde ödenemez, iş sahibi çoğunlukla taksitle ödeme yapar ve 

yüklenici de böylece işini finanse eder.  

 

              Milyonlarca dolar ödeme de bulunmuş olan iş sahibi de örneğin 

önemli bir ayıp halinde gemiyi genel hukuk ve sözleşme gereği teslim almak zorunlu 

olmadığı gibi belli sürede giderilemeyen ayıp halinde sözleşmeden dönme hakkına da 

sahiptir. Keza belli şartlarla geç teslim halinde de iş sahibi sözleşmeden dönebilmekte 

olduğuna yukarıda değinmiştik. Bu nedenlerle gemiyi reddeden iş sahibinin o ana kadar 

ödemiş olduğu geçici hak edişlerin kendisine geri ödenip ödenemeyeceği riski 

sözkonusudur2385. İş sahibinin sözleşmeyi haklı olarak sona erdirme hakkı olduğu ve bu 

hakkını kullandığı hallerde, sözleşmede aynı zamanda genellikle onun ödemiş olduğu 

sözleşme taksitlerini geri alma hakkını veren klozlar yer almaktadır2386. Örneğin SAJ 

form md.10.22387 gereğince sözleşmenin izin verdiği haklı hallerde  iş sahibi 

sözleşmeden dönünce, yüklenici md.13 gereği uyuşmazlığı tahkime götürmedikçe, 

derhal alıcı iş sahibinin o ana kadar ödediği sözleşme ücreti taksitlerinin tamamını 

belirlenen yıllık faizi ile birlikte geri ödeme yükümlülüğü doğmaktadır.İşte tüm bu 

hallerde iş sahibinin ödediği milyonları ya yüklenici içine girdiği finansal darboğaz,acz 

hali, iflas vs. sebeple ödeyemez veya ödemez ise iş sahibinin zararı geri dönülemez hale 

gelir.  

 

              Teslimden önce geçici hak ediş olarak ödenen sözleşme taksitlerinin, 

iş sahibinin sözleşmeye uygun ve haklı olarak dönmesi2388 halinde, herhangi bir sebeple 

yüklenicinin geri ödeyememesi riskini karşılamak ve temin etmek üzere bir çok gemi 

                                                 
2385 Steenderen/Steenderen,s.72. 
2386 Bruce/Garrard,s.118. 
2387 Benzer şekilde AWES md.11,MARAD md.,Norveç Form md.12.1,NewBuildCon md.39.e,CMAC md.2.7. 
2388Geri ödeme garantilerinin ancak genel hukuka ve aradaki sözleşmeye uygun olarak sözleşmenin sona erdirilmesi 
halinde geri istenebilir hale gelebildikleri unutulmamalıdır;bkz. Oliver Weiss, Significant Developments in 
Shipbuilding Disputes within London Arbitration, Arbitration 2010,76(3),s.440-446,s.442. 
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inşa sözleşmesinde2389 ve keza uluslararası inşaat sözleşmelerinde de2390 yükleniciden 

alıcı lehine yeterli bir geri ödeme garantisini bir banka veya kefalet kuruluşundan 

sağlaması istenmektedir2391.Çoğu zaman iş sahibinin teslim öncesi ne oranda sözleşme 

ücretini yükleniciye ödemek isteyeceği veya ödeyebileceği de, iş sahibinin sözleşmeyi 

işin herhangi bir safhasında iken sona erdirdiğinde, ödemiş olduklarını geri ödemeyi 

garanti altına alan değerli bir üçüncü kişi garantörün ve garantisinin varlığına 

bağlıdır2392. Gerçekten de, iş sahibinin gemi inşaatının başından itibaren yapının 

mülkiyetini elde ettiği istisnai durumlar hariç2393 olmak üzere, iş sahibi teslim öncesi 

sözleşme taksitlerini hemen ödemek istemeyebilir ve hatta çoğu zaman yüklenicinin 

yeterli bir geri ödeme garantisi temin etmesi sözleşmenin yürürlüğe girmesinin veya ilk 

taksidin ödenmesinin ön koşulu2394 olabilmekte ve böylece bir çok gemi inşa 

sözleşmesinde yeterli geri ödeme garantisi o sözleşmenin finansal yönden dönüm 

noktası olarak görülmektedir2395.Geri ödeme garantileri gemi inşa sözleşmelerinde, 

yüklenicinin temerrüdü halinde, alıcı iş sahibinin teslim öncesi ödemiş olduğu sözleşme 

ücreti taksitlerinin ona geri ödenebilmesini temin eden yaygın olarak kullanılagelen 

teminat araçlarından birisidir2396.  

 

              Sözleşme gereği yapının inşaatının başladığı andan itibaren mülkiyetin 

iş sahibine geçtiği o istisnai hallerde, doğal olarak yüklenici iş sahibinin ondan istediği 

geri ödeme garantisine itiraz edebilir ve bu tarafların müzakerelerine bağlı olarak 

                                                 
2389 SAJ ve AWES formlarda sözleşme metninde yüklenicinin geri ödeme garantisi temin etme zorunluluğu yer 
almasa da genelde sözleşmeye eklenir veya ekine bağlanır.Örneğin CMAC içinde de geri ödeme garantisi hükmü yer 
almasa da sözleşmenin A ekinde geri ödeme garantisi yer almaktadır.Norveç form md.3.3.ise, gemi inşa 
sözleşmelerinde sıklıkla uygulandığı üzere, ‘alıcı iş sahibinin sözleşmenin ilk ve sonraki taksitlerini ödeme 
yükümlülüğü son teslim taksidi hariç,sözleşmenin hukuka uygun olarak alıcı tarafından sona erdirilmesi halinde, 
yüklenicinin ödenen taksitleri alıcıya geri ödemesini alıcının onayı ile yeter derecede bir banka veya başka kuruluşça 
garanti edilmesine bağlanmıştır.NewBuildCon md.14.b gereğince de yüklenici sözleşmenin imzalanmasından belli 
gün sonra ama ilk taksidin ödenme tarihinden önce bir banka veya başka bir kurumdan yeterli bir geri ödeme 
garantisi temin etmek zorunda olup, aksi halde iş sahibi sözleşmeyi haklı olarak sona erdirebilmektedir. 
2390 Wilmot-Smith QC,s.189. 
2391 Curtis,s.251. 
2392 Bruce/Garrard,s.101,Steenderen/Steenderen,s.73. 
2393 Steenderen/Steenderen,s.73. 
2394 Bruce/Garrard,s.118,bkz.NewBuildCon md.14.b ve Norveç form md.3.3. 
2395 Curtis,s.251. 
2396 Aleka Mandaraka-Sheppard,The English Courts Apply Business Common Sense To The Interpretation of 
Commercial Contracts(Rain Sky SA and Others v Kookmin Bank (2011) UKSC 50;(2012) 1 Lloyd’s Rep 34), 
International Maritime Law Journal, Vol.17,Issue 5,2011,s.333-336,s.333(Article). 
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çözümlenir2397.Yeterli geri ödeme garantisinindeki yeterli kelimesi, iş sahibinin uygun 

gördüğü ve onayladığı anlamındadır. Hatta çoğu zaman iş sahibi zaten gemiyi finanse 

etmek için kendi bankasından kredi alıp ona borçlandığı için, kredi sözleşmesinin 

teminatlarından biri de yüklenicinin temin edeceği geri ödeme garantisinin ona(alıcı 

bankasına) temlik edilmesi olacağından, genellikle ‘yeterli’ kelimesi aynı zamanda iş 

sahibinin bankasının da uygun gördüğü ve onayladığı anlamında kullanılmakta ve biz 

de o anlamda kullanmaktayız. 

 

               Geri ödeme garantileri çoğunlukla geleneksel anlamda banka 

garantisi(banka teminat mektubu) şeklinde ve bazen ise banka teminat akreditifi 

şeklinde olabilmekte, çoğunlukla teslim öncesi ödenen taksit miktarlarını dönme anına 

kadar sözleşilen faizi ile birlik geri ödenmesini kapsayacak şekildedir. Geri ödeme 

garantisinin alıcı yönünde geçerli olduğu süre önemlidir. Onun için özellikle tahkimde 

harcanan süreninde buna dahil olması lehinedir. Yoksa genel olarak sözleşmenin 

muhtemel gecikme sürelerini de içine alacak şekilde ama bir kesin sona erme tarihi 

olacak şekilde geri ödeme garantileri düzenlenmektedir2398. 

  

               Geri ödeme garantileri geleneksel olarak ‘talep halinde(demand 

guarantees)’ derhal ödenen ile ‘yüklenicinin sorumluluğunun, kısaca haklı olup 

olmadığının bağımsız olarak mahkeme veya tahkim yoluyla belirlenmesi halinde’ 

ödenen garantiler olmak üzere iki çeşittir2399. Doğaldır ki ilki iş sahibi lehinedir. Zira iş 

sahibi hemen haklı olduğuna inandığı sözleşmeden dönmesi halinde ödediklerinin ona 

derhal geri ödenmesini arzu eder. Oysa yüklenici tersine, özellikle ortada bir paravan 

şirket olabilme riskinden dolayı ikinci tip geri ödeme garantisini tercih eder ki, bir çok 

                                                 
2397 Bruce/Garrard,s.118. 
2398 Curtis,s.251Örneğin NewBuildCon md.14.c.iii’ye göre 1.Sözleşmede yazan teslim tarihinden 300 gün sonra veya 
42. maddede yazan uyuşmazlık çözüm yollarından hangisi olursa olsun bunun çözülmesinden 30 gün sonra(bu iki 
seçenekten hangisi daha geç ise o esas alınır) veya 2.teslim ve kabul anına kadar süre devam eder, 1. ve 2. Seçenekten 
hangisi önce dolar  ise o esas alınır. 
2399 Genel olarak sadece geri ödeme garantileri değil, diğer tip garantiler de geleneksel olarak ‘talep halinde’ ödenen 
veya ‘şartlı’ olan garantiler şeklinde ikiye ayrılmaktadır, bkz. Wilmot-Smith QC,s.190. 
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gemi inşa sözleşmesinde ikinci tip garanti uygulanmaktadır2400.  İkinci tip garantilere 

‘şartlı’ garantiler adı verilmekte, zira bunlarda lehine garanti verilen bu garantiye 

başvurması için, yüklenicinin temerrüdünü veya kendi zararının haklılığını ispatlamalı, 

neden sonuç ilişkisini göstermeli iken, talep halinde ödeme garanti çeşidinde ise böyle 

bir ispatlamaya gerek kalmamaktadır2401.Bununla birlikte İngiliz Mahkeme’lerinin 

önüne gelen bir çok olayda, geri ödeme garantilerinde içeriğinde kullanılan 

kelimelerdeki önemli belirsizlik ve bulanıklık tersine etki yapabilmekte ve olduğundan 

garanti belgesinde kullanılan ifadeler açık ve net olmalıdır2402. 

    

               (b)Performans garantisi 

 

               Bazı sözleşmelerde iş sahibi  yüklenici tersanenin ana şirketinden de, 

yüklenicinin iş görmesini garanti etmesini talep edebilir. Bunlara performans garantisi 

adı verilmekte olup, özellikle yüklenici tersanenin iflası veya aczi halinde, bir üçüncü 

tarafça geminin inşasının devamı garanti altına alınmış olmaktadır. Bu tarz performans 

garantileri nadir olarak olarak gemi inşa sözleşmelerinde yer almaktadır2403. Ancak 

genel uygulamanın aksine, Amerikan gemi inşa sanayinde geri ödeme garantileri nadir 

olup, asıl yaygın olan ana şirket garantileridir2404. 

 

                (2)Yüklenici lehine garantiler 

 

                Birçok gemi inşa sözleşmesinde iş sahibi alıcılar sadece bu iş için 

kurulmuş ve vergi avantajı sağlayan yerlere kayıtlı olan ve finansal geçmişi olmayan 

                                                 
2400 Curtis,s.252, Sadece gemi inşa sözleşmelerinde değil, diğer olaylarda da genel olarak bu tip garanti 
kullanılmaktadır;bkz. Wilmot-Smith QC,s.190. 
2401 Wilmot-Smith QC,s.190. 
2402 Curtis,s.252. 
2403 Curtis,s.253. 
2404 Lowe/Reidy,s.117. 
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kuruluşlar olduklarından, yükleniciler iş sahipleri finansal anlamda güçlü olmadıkları 

sürece, iş sahibinin bağlı olduğu ana şirketin veya bir üçüncü kişinin(örneğin banka) 

yeterli bir ödeme teminatı-garantisini talep almak isterler2405. Diğer yandan 2. el gemi 

satış sözleşmelerinde de alıcının iştiraki olduğu ana şirketin veya üçüncü bir şirketin 

garantör olarak gemi satış sözleşmesini imzalaması yaygındır2406.  

 

                Gemi inşa sözleşmelerinde normalde bu tip garantilerin geri 

dönülmez ve şartsız bir garanti tipi olduğu ifade edilmektedir.2407. SAJ ve AWES 

formlarda sözleşme metninde alıcının temerrüdü halinde neler olacağı(SAJ md.11 ve 

AWES md.10) yazmakla birlikte, yüklenici lehine alıcı iş sahibinin sözleşmeden doğan 

ücret ödeme borcunun nasıl garanti edileceği sözleşme metninde yer almamaktadır. 

Bununla birlikte SAJ formun ekinde standart halinde bu garanti belgesi yer almaktadır. 

Bu sözleşme eki garanti belgesi incelendiğinde bunun bir talep halinde(demand 

gurantee) olduğu göze çarpmaktadır2408. AWES md.7.b’de ise sadece alıcının 

sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce ödeyeceği taksitleri temin  için banka 

garantileri sağlayacağını yazmaktadır. Norveç formda da yüklenici lehine alıcının 

ödemelerini temin eden garantinin nasıl olacağı yazmamaktadır. Ancak bu formda 

md.10.3’de 4. paragrafında ‘yüklenicinin talebi ile, alıcının taksit ödemelerini rahatlıkla 

yapabileceği konusunda yeterli finansal kaynağa sahip olduğu konusunda yükleniciyi 

makul şekilde ikna eder(reasonably satisfy)’ yazmaktadır. Fikrimizce bu bir temenniden 

öteye gitmez ve garantinin yerini alması da mümkün değildir. Kaldı ki, yüklenicinin 

makul olarak ikna edilememesi halinde ne olacağı ya da makul şekilde ikna edilmesi ne 

demek o da hüküm de yazmamaktadır. Bu ifadenin karşılıklığa yol açması mümkün 

olduğundan çıkarılması yerinde olur.  

          

                                                 
2405 Curtis,s.259-260. 
2406 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.261. 
2407 Mandaraka-Sheppard,s.445. 
2408 Bu garanti belgesi şöyle başlamaktadır. ‘…biz… sizi, .. geri dönülmez ve şartsız(irrevocably and 
unconditionally) garanti ederiz(guarantee to you,..). 
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               Formlar içerisinde hem alıcının taksit ödemelerini garanti eden 

garanti ile geri ödeme garantisi birlikte sadece NewBuildCon formda düzenlenmiştir. 

Bu formun 14. maddesi a bendi iş sahibi alıcının taksit ödemelerini temin eden 

garantiyi, b maddesi ise geri ödeme garantisini düzenlemektedir. NewBuildCon 

md.14.a’ya göre ‘Sözleşmenin imzalanmasından belli bir süre sonra alıcı yükleniciye 

teslime kadarki sözleşme ücreti taksitlerini ödemesini garanti eden geri dönülemez ve 

şartsız(irrevocable and unconditional) olarak bir banka veya başka bir kurum tarafından 

düzenlenmiş garantiyi yükleniciye vermekle yükümlüdür. Görüldüğü gibi bu garanti tipi 

de talep halinde(demand gurantee) garantiye uymaktadır. 2. el gemi satış 

sözleşmelerindeki sözleşme ücretinin üçüncü bir kişi tarafından garanti edilmesinde 

genelde o satış sözleşmesinin kefil olarak imzalandığı, böylece garantör kefilin 

yükümlülüğünün feri olduğu ve alıcının 2. el gemi satış sözleşmesinden doğan borç ve 

yükümlülüklerinin geçerli olmasına bağlı olduğu ifade edilmektedir2409. 

 

               (3)Destek mektupları 

 

               Destek mektupları(Comfort Letters,Letters of Support),sözleşme dışı 

üçüncü kişilerden resmi garantiler bulunulamadığı hallerde alıcı iş sahibi lehine veya 

yüklenici lehine, genelde  onların iştiraki bulunduğu ana şirketlerce yazılan ve her ne 

kadar içerikleri oldukça değişik şekillerde de olsa, sıklıkla yazıyı yazanın lehine yazdığı 

sözleşme tarafının sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmesini temin edeceğine 

dair niyetini gösteren ve hukuken garanti sözleşmeleri ve kefalet sözleşmeleri gibi 

bağlayıcı olmayan tek taraflı yazılardır2410.Gerçektende bir garanti hukuken garanti 

vereni bağlarken, bir destek mektubu yazanı sadece ahlaken bağlar, yani buradan doğan 

sadece bir ahlaki yükümlülük olup, bir niyet göstergesinden ibarettir2411.Örneğin bir 

İngiliz Mahkemesi kararı’na2412 konu olan olayda; belgede ‘İştirakimizin size olan 

                                                 
2409 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.261. 
2410 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.267-268,Curtis,s.262, John Philips,Ellinger’s Modern Banking Law, 4th. 
edt.,2006,Chapter 22,s.847. 
2411 Williams,s.19. 
2412 Kleinwort Benson Ltd. v. Malaysia Mining Corp Bhd (1989) 1 ALL ER 785(Philips,s.848,dpn.12). 
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sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamak şirket politikamız gereğidir’ şeklindeki 

ifadenin bir destek mektubu şeklinde ve bağlayıcı olmadığına karar verilmiştir.  

Bununla birlikte destek mektubunu yazan, mektup içeriğine ve yazdıklarına dikkat 

etmeli, sadece destek amaçlı olduğuna dair açık bir dil kullanmalı aksi durumda, 

mahkemece hukuken bağlayıcı olduğu kararı ile karşılaşabilmektedir2413. Bu nedenle 

her bir somut olayda, o mektupta kullanılan kelimeler dikkatli biçimde 

incelenmelidir2414. 

 

               (4)Türk Hukuku’nda finansmanda kullanılan garantilerin hukuki 

niteliği 

 

              Yukarıda gerek alıcı iş sahibi lehine ve gerekse de yüklenici lehine 

verilebilen garantilere değindik.Gemi finansmanı ile ilgili verilen teminatlarda genel 

olarak garanti kelimesini kullanıyor olmamız, hukuken bu teminat sözleşmelerinin de 

birer garanti sözleşmeleri olduklarını göstermemektedir Sözleşmenin veya belgenin 

başlığının garanti kelimesi ile yazılmış olması onu hukuken garanti sözleşmesi haline 

getirmemektedir2415. İngiliz Hukuku’nda da benzer görüş mevcuttur. Çok önemli bir 

geri ödeme garantisi davası olan, Rain Sky davasında mahkeme ‘Avans Ödeme 

Bonosu(Advance Payment Bond)’ adındaki bir belgenin adı ne olursa olsun içindeki şart 

ve kelimelerin yorumu ile açıkça bir geri ödeme garantisi(refund guarantee) olduğuna 

hükmetmiştir2416. Aksine adı garanti olsa da kefalet sözleşmesi de olabilirler2417. Bu 

                                                 
2413 Goldrein QC/Hannaford/Turner,s.268,Curtis,s.262-263(bkz oradaki kararlar). 
2414 Williams,s.19. 
2415 ‘Sözleşmenin "Garanti Sözleşmesi” başlığını taşıması ve içeriğinde kullanılan ifadeler, feri kıstaslardan olan 
"sözleşmede kullanılan deyimler" kıstasına göre ilk bakışta bir garanti akdinin oluştuğu intibaı bırakıyor ise de, 
sadece bu deyim ve sözcüklere dayanılarak sözleşmenin niteliğinin belirlenmesi doğru olmayacağı gibi, mümkün de 
değildir,bkz.YHGK, 03.12.2008 T.,E:2008/19-729,K:2008/718,(Kazancı İçtihat).,Tarafların gerçek iradesinin tespiti 
ile sözleşmenin niteliği belirlenmelidir(TBK md.19);bkz. Zevkliler/Gökyayla,s.659. 
2416 Rain Sky v. Kookmin Bank  (2009) All ER (D) 78(Weiss,s.442), Aslında bu dava doğrudan  Advance Payment 
Bond(APG)’un bir geri ödeme garantisi(refund guarantee) mi olduğundan çok  somut olaydaki APG’nin kendi içinde 
mi yoksa gemi inşa sözleşmesi ile mi birlikte değerlendirileceği ile ilgili idi. Gerçekten de somut olaydaki APG çok 
kötü düzenlenmişti ve açık değildi. APG’nin şartlarından birinde, garantörün ‘All such sums due to you under the 
Contract’, yani bu sözleşmeye göre tüm miktarı geri ödeyecekleri garantisi yazılı idi. Diğer yandan APG metni içinde 
ayrıca gemi inşa sözleşmesine atıfta vardı. Ancak işin ilginç yanı APG metninin hiçbir yerinde yüklenicinin iflası 
halinde geri ödeme garantisi yazmıyor ve bu husus sadece gemi inşa sözleşmesinde düzenleniyordu. Burada soru 
açıkça şuydu: APG içinde tüm miktar ödenecek yazsa da somut olayda yüklenici iflas ettiği için geri ödeme 
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nedenle hangisinin garanti ve hangisinin kefalet sözleşmesi olduğu belirlenmelidir. 

Bunu yeter derecede yapabilmek için öncelikle garanti sözleşmesi ve kefalet sözleşmesi 

kavramlarını ve akabinde fark ve benzerliklerini incelemek ve böylece gemi inşa 

finansmanında kullanılan ve yukarıda ifade edilen çeşitli garantileri Türk Hukuku’na 

göre sınıflandırmak ve İngiliz Hukuku ile karşılaştırmak faydalı olacaktır. 

 

                  Garanti sözleşmesi öyle bir sözleşmedir ki, onunla garanti veren, 

garanti alandan bir karşılık elde etmek için değil, fakat onu bir teşebbüse sevketmek için 

özel olarak teşebbüs rizikosunu üzerine alır2418. Yargıtay’ın2419 tarifine göre ise garanti 

sözleşmesi ‘bir kimsenin feri olmayan bir mukavele ile başkasına ait bir teşebbüsün 

belirli bir sonuca ulaşacağını garanti etmesidir.’ Kefalet sözleşmesi ise başka bir borcun 

tekeffülü şeklinde ortaya çıkan borçlar hukuku sahasında bir şahsi teminat olup üçlü bir 

ilişkiyi gerektirir2420.Her iki sözleşme tipi de, teminat sözleşmeleri grubuna dahil ve her 

ikisinde de  bir riziko yüklenilmesi sözkonusu olduğundan benzerdir2421 ama ayrıca bir 

çok yönden de çok farklıdır2422. Mahkeme önüne gelen somut olayda hakimin kefalet ile 

garanti sözleşmesi arasındaki ayrıma vakıf olması, özellikle kefalet sözleşmesinde 

garanti verenin daha avantajlı konumda olmasından dolayı önem kazanmaktadır. 

                                                                                                                                               
yapamıyor ve APG’de bu husus halinde geri ödeme yapılacağı yazmıyor ve yüklenicinin iflası halinde ne olacağı da 
sadece gemi inşa sözleşmesinde yazıyor ve APG metni içinde içinde yüklenicinin iflası halinde ne olacağına yazan 
ilgili gemi inşa sözleşmesi klozuna doğrudan atıf da bulunmamaktadır. Peki  iş sahibi yani Rainy Sky, geri ödeme 
garantörüne başvura bilir mi? Diğer bir ifade ile APG’ler kendi içi ile mi sınırlı yoksa gemi inşa sözleşmesindeki tüm 
durumları kapsıyor mu? Ancak APG’lerin içinde çeşitli yerlerde gemi inşa sözleşmesine atıf var, sadece bu 
sözleşmeye göre her miktarı öderiz cümlesindeki sözleşme(contract) hangisi garanti mi gemi inşa sözleşmesi mi bu 
ise belli değil. İlk derece mahkemesi iş sahibinin iddiasını haklı bularak bu ifadenin gemi inşa sözleşmesini 
kapsadığını kabul ediyor ve yüklenicinin iflası halinde geri ödeme garantisine başvurulabileceğine karar veriyor. 
Temyiz mahkemesi ise(201 EWCA Civ 582) çoğunluk kararı ile kararı bozuyor.Olay yüksek mahkemeye 
gidiyor((2011)UKSC 50;(2012) 1 Llyod’s Rep 34), yüksek mahkeme ilk derece mahkemesinin, kararını yorum 
yaparken iş alemine uygun yani ticari anlayışa uygun yorumun tercih edilmesini, yorum makul 3. kişi esas alınarak , 
aynı işlerle meşgul makul 3. kişi iş adamına göre yapılmasını, ve tarafların ticari niyetlerinin hesaba katılması 
gerektiğine dikkat çekiyor ve bu ilkeler ışığında ‘all such sums under the Contract’ ifadesinin ticari yorumuna göre 
yüklenicinin iflası da dahildir kararı veriliyor., bu kararların incelemesi için bkz.Mandaraka-Sheppard,Article,s.333-
336, Ayrıca Yüksek Mahkeme(2011)UKSC 50, özeti için bkz. International Maritime Law Journal, Vol.17,Issue 
6,2011,s.422. Bu kararda görüldüğü gibi garanti mektupları açık ve net düzenlenmeli, aksi taktirde düzenleyen 
aleyhine olabilir. 
2417 Özellikle İngiliz dilinde olan belge ve sözleşmelerde özensiz olarak garanti(guarantee) kelimesinin kefalet 
(surety)yerine kullanıldığı görülmektedir,bkz.Ünal Tekinalp, Ünal Tekinalp’in Banka Hukuku Esasları,İstanbul 
2009,s.522. 
2418 Seza Reisoğlu,Garanti Mukavelesi,Ankara 1963,s.9. 
2419 Bkz;‘Y.İBK 11.6.1969 E:1969/4,K:1969/6(03.10.1969 T. ve 13317 sayılı Resmi Gazete). 
2420 Seza Resioğlu,Kefalet Kavramı ve Muteberlik Şartları,C.19,S.1-4,1962,s.327-392,s.329 ve 334(Kefalet). 
2421 Y.İBK 11.6.1969 E:1969/4,K:1969/6,(03.10.1969 T. ve 13317 sayılı Resmi Gazete). 
2422 Reisoğlu,s.6, Seza Reisoğlu,Garanti Sözleşmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar,AHFD 50.Yıl Armağanı 
1925-1975,C.1 1977,s.335-358,s.340(Makale),s.342. 
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Gerçekten de garanti veren verdiği garantiden dolayı kendisine başvurulduğunda, 

taahhüdünden kurtulmak için kanunun kefalet sözleşmesinde kefile tanıdığı lehine 

haklardan yararlanmak istemesi ve hatta şekli zorunluluğa uyulmadığı iddiası ile somut 

olaydaki teminat sözleşmesinin kefalet sözleşmesi olduğu bahisle geçersizliğini iddia 

edebilir2423. Mahkeme aşağıda vereceğimiz farklılıklar yanında, yukarıda da 

değindiğimiz gibi, sadece somut olaydaki sözleşmede kullanılan ifadelere bağlı 

kalmamalı, zira gerek öğreti ve gerekse yargı kararları kullanılan kelimelerin ve 

ifadelerin tek başına o sözleşme tipini belirleme de kıstas olmayacağını ifade 

etmektedir2424. 

             Kefalet-garanti arasındaki önemli farklılıklar için şunları 

belirtebiliriz2425; 

 

            -TBK md.583/1 gereğince kefalet sözleşmesi yazılı şekilde 

yapılmadıkça ve kefilin sorumluluğunun azami miktarı ile kefalet tarihi yazılmadıkça o 

kefalet sözleşmesi geçersizdir. Garanti sözleşmesinde ise önceden garanti miktarının 

sınırlarının belirlenmesi mecburiyeti yoktur2426.Ancak bununla birlikte TBK md.603 

gereği yazılı olma şartı aynı kefaletteki gibi vardır2427. 

 

            -TBK md.591/1 gereğince kefil asıl borçluya ait defileri onun ödeme 

güçsüzlüğünden doğanlar harici alacaklıya karşı ileri sürebilirken, tersine garanti 

sözleşmesi bağımsız bir sözleşme olup,garanti sözleşmesine yabancı olan asıl borçluya 

ait defilerin garanti veren tarafından  alacaklıya ileri sürebilmesi mümkün değildir2428. 

                                                 
2423 Reisoğlu,s.66. 
2424 Reisoğlu,s.68 YHGK, 03.12.2008 T.,E:2008/19-729,K:2008/718,(Kazancı İçtihat), Zevkliler/Gökyayla, s.659. 
2425 Bu saydığımız farklar özellikle saf garanti sözleşmelerinden ziyade, kefalet benzeri garanti sözleşmeleri ile 
kefalet sözleşmesi ayrımı içindir,bkz.Aral/Ayrancı,s.422, Zevkliler/Gökyayla, s.658. 
2426 Reisoğlu,s.66,Aral/Ayrancı,s.422. 
2427 Zevkliler/Gökyayla,s.658,Yavuz/Acar/Özen,s.1441,aksi görüşte şekil serbestisi olacağı hakkında Aral/Ayrancı, 
s.422. 
2428 Reisoğlu,s.66 Seza Reisoğlu,Banka Teminat Mektubu Uygulamalarında Ortaya Çıkan Başlıca 
Sorunlar,Bankacılar Dergisi,S.77,Haziran 2011,s.84-107,(Teminat Mektubu), s.85, Zevkliler/Gökyayla, s.658, 
Aral/Ayrancı,s.422. 
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               -Adi kefalet sözkonusu ise TBK md 585 gereği alacaklı, asıl borçluya 

başvurmadan kefile yönelemezken, garanti sözleşmesinde, garanti alan muaccel borcu 

asıl borçlu üçüncü kişi ifa etmemiş ise, üçüncü kişiye başvurmadan, sadece borcun 

muaccel hale geldiği sebebi ile garanti verene yönelebilmektedir2429. Kefalet 

sözleşmesinde kefilin borcu tali olup, asıl borç ön plandadır ve bu nedenle özellikle adi 

kefalette kefilin borcu daima ikincildir2430. 

 

               -TBK md.596/1 gereği kefil kefaletini yerine getirdiği an alacaklının 

haklarına halef olur ve asıl borçluyu takip edebilir. Oysa garanti verenin kanuni 

halefiyeti yoktur2431. 

 

               -TBK md.598/1 gereğince asıl borç herhangi bir sebeple sona erince, 

kefilin sorumluluğu da sona erer. Oysa garanti sözleşmesinde, asıl borçlu üçüncü kişinin 

mükellefiyeti sözleşme geçersiz olduğundan sona erse bile, garanti verenin sorumluluğu 

devam eder2432.Garanti sözleşmesinde garanti veren bağımsız bir sözleşme ile garanti 

alanı belli bir rizikoya karşı tekeffül etmekte, yani garanti verenin borcu asli borç 

olmakta ve böylece garanti veren garanti sözleşmesi ile, üçüncü kişinin borcundan 

bağımsız bir riziko garanti etmektedir2433. Oysa kefalet sözleşmesinde kefilin kefilliği 

asıl borcun mevcudiyetine bağlı olup, kefaletin feri karakteri o kadar vazgeçilmezdir ki, 

taraflar isteselerde aksine sözleşme yapamazlar2434 ve böylece kefalet ana borcun 

yazgısına bağlanmış olur2435.Yargıtay’ın2436 1966 tarihli içtihadı birleştirme 

kararına(İBK) göre de kefalet ile garanti sözleşmesi arasındaki belirttiğimiz fark  

‘Garanti aktinin kefaletten farkı; kefilin borcu feri mahiyeti haiz, yani asıl borca 

                                                 
2429 Reisoğlu,s.67. 
2430 Reisoğlu,Kefalet,s.332,Yavuz/Acar/Özen,s.1367. 
2431 Reisoğlu,s.67,Reisoğlu,Teminat Mektubu,s.85,Zevkliler/Gökyayla,s.658,Aral/Ayrancı,s.422. 
2432 Reisoğlu,s.67,Zevkliler/Gökyayla,s.658. 
2433 Reisoğlu,Makale,s.342,Aral/Ayrancı,s.422. 
2434 Reisoğlu,Kefalet,s.329. 
2435 Tekinalp,s.521. 
2436 Y.İBK 13.12.1967  E:1966/16,K:1967/7(05.04.1968 T. ve 12867 sayılı Resmi Gazete). 
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munzam ikinci derecede bir taahhüt olduğu, kefil borcun tediye edilmemesi halinde 

tazminat vermeyi değil asıl borçluca icrası lazım olan taahhüdün ifasını, yani borcu 

ödemeyi üzerine aldığı halde; garanti veren kimsenin borcu, feri değil müstakil niteliği 

taşımış olmasıdır.’ şeklinde ifade olunmuştur. Diğer bir İBK’da2437 ise ‘Kefilin 

taahhüdü feri olmasına karşılık üçüncü şahsın fiilini taahhüt şeklinde yapılan garanti 

anlaşmaları feri mahiyette değildir. Garanti veren müstakil bir taahhüt altına girmiştir. 

Asıl borç tediye ile vesair surette düşerse kefalet gibi feri haklar da düşer.’ şeklinde 

garanti ve kefalet sözleşmeleri arasındaki ferilik ayrımı isabetle belirtilmiştir2438. Bu 

ayrım, her iki sözleşme arasındaki ayrımın en önemli özelliği olarak kabul 

edilmektedir2439. Kefaletin feriliği özelliği nedeni ile kefil asıl borçludan daha ağır bir 

sorumluluk da yüklenemez2440. 

 

                   Yukarıda ki ayrım ve benzerlikler göz önünde tutulmak suretiyle 

gemi inşa sözleşmelerinde kullanılan garantilerin hukuki niteliğini belirlemeye 

çalışacağız.Konumuzu ilgilendiren ise banka teminat mektuplarının hukuki 

nitelendirilmesidir. Zira ülkemizde hem geri ödeme garantisi ve hem de iş sahibi lehine 

verilen ödeme garantisi nerdeyse her zaman ticari veya yatırım bankalarının verdiği 

banka teminat mektupları ile yapılmaktadır. İlk olarak yabancı dilde hemen daima 

verilen isim ‘guarantee’olmakla birlikte biz yukarıda kelimelerin tek başına kıstas 

olamayacağını belirtmiştik. Bu nedenle hemen bunlar birer garanti sözleşmesidir 

diyemeyiz.  

 

                   Bankaların gerek geri ödeme garantilerinde ve gerekse iş sahibinin 

ödemelerini yükleniciye garanti etmesinde, garantinin hukuksal niteliği bunların ‘Talep 

Halinde(Demand Guarantee) mi yoksa şartlı(conditional) mı yani ‘talep halinde derhal 

değilde asıl borç hakkındaki hukuksal uyuşmazlık giderilince’ şeklinde olup 

                                                 
2437 Y.İBK 11.6.1969 E:1969/4,K:1969/6,(03.10.1969 T. ve 13317 sayılı Resmi Gazete). 
2438 Ayrıca bkz. Reisoğlu,Teminat Mektubu,s.85. 
2439 Tekinalp,s.521,Zevkliler/Gökyayla,s.658,Aral/Ayrancı,s.422, Yavuz/Acar/Özen,s.1367. 
2440 Reisoğlu,Kefalet,s.330-331, Y.İBK 11.6.1969 E:1969/4,K:1969/6,(03.10.1969 T. ve 13317 sayılı Resmi Gazete), 
Yavuz/Acar/Özen,s.1367. 
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olmadıklarına göre değişmektedir. İlk durum Yargıtay İBK2441 ile banka teminat 

mektupları ‘ yönünden açıklığa kavuşmuştur. Bu İBK’ya göre banka teminat mektupları 

TBK md.128 de yazan üçüncü kişinin fiilini taahhüt şeklindeki garanti sözleşmesi 

olarak belirlenmiştir2442. Dolayısı ile Türk Hukuku’na göre, talep halinde derhal, yani 

asıl borç ilişkisine dair defiileri ileri sürme hakkı olmaksızın, ödemeyi yapmakla 

yükümlü ise banka, hem geri ödeme garantisinde ve hem de yüklenici lehine verilen 

ödeme garantisinde yapılan sözleşme bir garanti sözleşmesidir.Ancak ikinci halde ise 

bunu bir kefalet sözleşmesi olarak kabul etmek gerekecektir.Çünkü bunlarda garantör 

aynen kefil gibi asıl sözleşmeden borçlu lehine doğan defiileri talep edene ileri 

sürebilir.Zira bu ikinci tip garanti de önce varsa asıl sözleşmeden doğan örneğin 

temerrüt var mı, muacceliyet oluştu mu vb. uyuşmazlıklar giderilmelidir. 

 

                    Türk Hukuku uygulamasında Yargıtayın İBK’ları birer kanun 

hükmü sayıldıklarından, talep halinde(ilk talepte) garantilerin birer hukuken garanti 

sözleşmesi olduğu, kefalet sözleşmesi olmadığı Türk Hukuku yönünden 

belirlenmiştir2443.İlk talepte kaydını içeren banka teminat mektuplarında banka garanti 

ettiği miktarı garanti alanın ilk talebinde ve garantiyi alana rizikonun gerçekleştiğini 

ispat şartını ileri süremeden ödemek zorunda olduğu gibi, bunu resen de araştırma hakkı 

yoktur2444. Yargıtay’ın 1967 ve 1969 tarihli İBK’ları ile teminat mektubunda yer alan bu 

ibarelerin, kefilin yükümlülüğünü aştığı, garanti verenin fer’i değil, asli borç altına 

girdiği gerekçeleriyle bu mektupların kefalet değil, fakat garanti sözleşmesi niteliğinde 

olduğu kabul edilmiş; bu içtihadı birleştirme kararlarından sonra verilen mahkeme 

kararları bu yönde gerçekleşmiştir2445. Bununla birlikte kararın doğruluğu 

tartışılmaktadır2446.  

 

                                                 
2441 Y.İBK 11.6.1969 E:1969/4,K:1969/6,(03.10.1969 T. ve 13317 sayılı Resmi Gazete). 
2442 Öğretiye göre garanti sözleşmeleri TBK 128’de belirtilen 3. kişinin fiilini taahhütten başka bir şey değildir; 
bkz.Yavuz /Acar/Özen,s.1438. 
2443 Tekinalp,s.518 
2444 Tekinalp,s.516,Philips,s.847. 
2445 Bkz.Reisoğlu,Teminat Mektubu,s.85 
2446 Bkz.,Reisoğlu,Makale,s.344 vd, Reisoğlu, Yargıtay’ın kararını verirken sadece ferilik-asillik özelliğinde durup 
yukarıda saydığımız ayrımlara değinmemesini, tabiri caiz ise göz ardı etmesini eleştirmektedir,bkz.s.345. 
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                    Ayrıca 1969 tarihli İBK’ya göre de banka teminat mektuplarının 

kefalet şeklinde düzenlenmesine engel de yoktur2447. Gerçektende banka şartsız kayıtsız 

ilk talep halinde ödemede bulunacağını taahhüt etmemiş ise pekala yukarıda verdiğimiz 

farklılıkları uygulayan hakim somut olayda verilen banka teminat mektubunu ister geri 

ödeme garantisi veya ister yüklenici lehine verilen iş sahibinin sözleşme taksitlerini 

ödeme garantisi olsun, kefalet sözleşmesi olarak niteleyebilir. Zira şartlı banka mektubu 

varsa onun kefalet niteliği ağır basar. Diğer yandan her nekadar belgede yazan kelimeler 

tek başına o belgenin hukuki nitelendirmesinde yeterli olmasa bile, bazen teminat 

mektubunun başında ilk talepte kaydı kelime olarak yazılmasa da, o belgede kullanılan 

ifade ve kelimelerden bunun ilk talepte kaydını ihtiva eden bir banka teminat mektubu 

olduğu2448 ve bu nedenle de bir garanti sözleşmesi olduğu belirlenebilir. Örneğin temel 

ilişkiye dair defi veya itirazların ileri sürülemeyeceğine açıkça belirten bir sözleşmede 

onun garanti sözleşmesi olduğunu gösterir2449. Yargıtay 1969 tarihli İBK’sinde özellikle 

ilk talepte kayıtlı olan teminat mektuplarının garanti sözleşmesi olduğunu belirlemesine 

rağmen bazen bu İBK’daki hukuki nitelendirmeye uymayan kararlarda Yargıtay 

tarafından verilebilmektedir2450. Somut olaydaki sözleşmede eğer temel ilişkideki ana 

sözleşmeye yollama var ise bu feriliği karine olacağından2451 sözleşme kefalet 

sözleşmesi olarak yorumlanabilir2452. 

 

 

 

 

                                                 
2447 Reisoğlu,Teminat Mektubu,s.85 
2448 Tekinalp,s.516. 
2449 Tekinalp,s.523. 
2450  Bkz. Hiçbir menfaati olmayan , ticari bir gaye gütmeyen, sadece dostane ilişkiler nedeniyle tüketime yönelik 
banka kredi kartı kullanmasına imkan tanımak için verilen teminatın, garanti beyanı adı altında da olsa bir garanti 
sözleşmesi amacı ile değil, kefalet amacı ile verildiğinin kabulü gerekir’. Y.HGK,04.07.2001,E:2001/19-
534,E:2001/583,(Kazancı İçtihat). 
2451 Tekinalp,s.522. 
2452 Yargıtay da aynı görüştedir,bkz. ‘dava konusu sözleşmenin başlangıcında, kredi sözleşmesine atıf yapılarak, bu 
sözleşmeden doğan ve doğacak borçlar için davalılardan teminat beyanı alınmış olmakla, garanti beyanı asli unsur 
olmaktan çıkmış, feri nitelik yani kefalet amacına yönelik olduğu intibaı borçlulara verilmiş bulunmaktadır.’ YHGK, 
03.12.2008 T.,E:2008/19-729,K:2008/718,(Kazancı İçtihat). 
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                (5) Karşılaştırmalı hukukta finansmanda kullanılan garantilerin 

hukuki niteliği 

 

               Hollanda Hukuku’na göre  garanti mektupları hukuken kefalet 

sözleşmesi şeklinde kurulmaktadır2453. İngiliz Hukuku’na göre ise 1677 Tarihli 

Sahtekarlık Yasası(Statute of Fraud 1677 section 4) md.4 gereği bir garanti sözleşmesi 

özel bir standart formda olmak zorunda değildir, ancak mutlaka yazılı olmalı, yani 

garantörün veya temsilcisinin imzasını taşımalıdır2454. Bir garanti sözleşmesi İngiliz 

Hukuku’na göre bir kefalet sözleşmesi gibi, garantörün feri borçlu olduğu şekilde veya 

‘talep halinde(on demand,demand gurantees,ilk talepte kaydını içeren)’ garantilerde 

olduğu gibi, bizzat garantörün aslen borçlunun borcunu üstlenmesi şeklinde de 

yapılabilmektedir2455.Bununla birlikte garanti sözleşmesinin tanımının kefalet 

sözleşmesine benzer şekilde, 3 taraflı ve feri borç doğuran bir sözleşme olarak ifade 

edildiği görülmektedir2456.  

 

                İngiliz Hukuku’nda da Türk Hukuku’nda olduğu gibi garanti 

sözleşmesinin bir yasal tanımı olmasa da, İngiliz Hukuku gereği garanti sözleşmesi; bir 

kimsenin üçüncü bir kişiye karşı sözleşmesinin diğer tarafının o sözleşmeden doğan 

borcunu veya temerrüdünün sonuçlarını üstlendiği bir sözleşme olarak ifade 

edilmektedir2457.Böylece sözleşmenin diğer tarafı olan asıl borçlu yanında, eğer asıl 

borçlu borcunu yerine getirmez ise onun borcunun yerine getirmesinin üstlenilmesi 

sözkonusu olur2458.İngiliz Hukuku’nda garanti(guarantee) sözleşmesi ile bir kimsenin 

bir zarardan etkilenmemesinin üstlenildiği indemnity ile ayrımın önemine değinilmekte 

ve garantinin ikincil borç yaratırken, indemnity asli borç yaratır ve garanti 

sözleşmesinden farklı olarak yazılı olması da zorunlu değildir2459. İngiliz Hukuku’nda 

                                                 
2453 Steenderen/Steenderen,s.73. 
2454 Turner/Potenza,s.28,Wilmot-Smith QC,s.189.Philips,s.848. 
2455 Turner/Potenza,s.28. 
2456 Philips,s.846. 
2457 Wilmot-Smith QC,s.189,Philips,s.846. 
2458 Sealy/Hooley,s.1150. 
2459 Philips,s.846, Sealy/Hooley,s.1150-1151. 
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guarantee sözleşmeler, indemnity sözleşmelerden farklı olarak, Türk Hukuku’ndaki gibi 

feri olup, eğer ana sözleşme herhangi bir sebeple geçersiz ise garanti verenenin de borcu 

geçersizdir2460. Oysa ‘indemnity sözleşmelerde aynı Türk Hukuku’ndaki garanti 

sözleşmelerinde olduğu gibi esas sözleşme geçersiz olsa bile, garantörün garantörlüğü 

devam ettiği için’2461 bunlar Türk Hukuku’ndaki  garanti sözleşmeleridir. O halde 

İngiliz Hukuku’ndaki adı garanti sözleşmesi olan ama feriliğin esas olduğu sözleşmeler 

de Türk Hukuku’na benzer olarak aslında birer kefalet(suretyship) sözleşmesidir. 

Philips’inde belirttiği gibi banka endüstrisinde kullanılan ‘guarantee’ kelimesine 

rağmen bunlar İngiliz Hukuku’ndaki genel anlamdaki guarantee(suretyship,Yani Türk 

Hukuku’ndaki kefalet sözleşmesi) sözleşmesinden farklı olarak garantörün bir çok halde 

garantisinden kurtulamadığı sözleşmelerdir2462. Bu yönüyle İngiliz Hukuku’ndaki banka 

teminat mektupları da Türk Hukuku’na benzer olarak Türk Hukuku’ndaki garanti 

sözleşmesi şeklinde yapılmaktadır2463. Yine de ifade edelim ki aynı Türk Hukuku’nda 

garanti-kefalet sözleşmelerinin kurulmasında olduğu gibi, İngiliz Hukuku’nda da 

guarantee-indemnity sözleşme ayrımı onların nasıl kurulduğuna bağlıdır2464. 

 

                Garanti sözleşmelerinde önemli olan onun içeriğidir. Eğer şartlı bir 

garanti sözkonusu ise o kendi şartlarına bağlıdır. Eğer garanti sözleşmesinde tarafların 

arasındaki gemi inşa sözleşmesine atıf yok ise gemi inşa sözleşmesi esas alınamaz. 

Gerçekten de bir İngiliz Mahkemesi2465 önüne gelen olayda davalı banka geri ödeme 

garantisi gereği geri ödeme yapmamak için gemi inşa sözleşmesinde yer alan tahkim 

prosedürünün tersane ve iş sahibi arasında tamamlanması gerektiğini ileri sürse de 

mahkeme haklı olarak, bir garanti belgesinin kendi şartları ile değerlendirileceğini, gemi 

inşa sözleşmesinde yer alan tahkim prosedürü klozuna tabi olmadığından tahkimin 

beklenmesine gerek olmadan geri ödemenin yapılmasına hükmetmiştir.Yani sonuç 

                                                 
2460 Philps,s.849,Sealy/Hooley,s.1150. 
2461 Sealy/Hooley,s.1151. 
2462 Philps,s.847. 
2463Sealy/Hooley şöyle demektedir; ‘Mahkeme önüne gelen bir olayda o sözleşmenin guarantee (suretyship,kefalet) 
sözleşmesi mi yoksa, ondan farklı olarak  garantörün sorumluluğunun feri-ikincil değil de asli olduğu ilk talep 
halinde garanti mi olduğunu belirlenmelidir’.bkz. Sealy/Hooley,s.1152, Böylece yazarlar da guarantee(kefalet) 
sözleşmesi ile ilk talep halinde garanti mektuplarının farkını ortaya koymaktadır. 
2464 Sealy/Hooley,s.1151. 
2465 Gold Coast Ltd. v. Caja de Ahorros (2002) 2 LL. Rep. 617,(Weiss,s.442). 
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olarak geri ödeme garantileri de akreditifler gibi işlemekte ve talepte bulunan garanti 

sözleşmesinin şartlarını sağlıyor ise garantiye göre geri ödemeyi talep etmeye hak 

kazanmaktadır2466. Garanti sözleşmelerinde lehine garanti düzenlenen özellikle, o 

garantiyi veren kurumda, kurumu temsilen garantiyi imzalayan kişi veya kişilerin yetkili 

olup olmadıklarını, özellikle o kurumun bağlı olduğu ülke hukukuna göre incelemeli, 

aksi halde geçersiz bir garanti ile karşılaşabilme tehlikesi vardır2467. 

 

              f.Gemi İnşa Finansmanında İnşa Halindeki Gemi İpoteği 

 

              (1)Sözleşmesel gemi inşa ipoteği 

 

              Türk Hukuku’nda 1957 tarihli eski ticaret kanun’dan beri, gemi inşa 

sanayinin gelişmesini temin maksadı ile inşa halindeki gemilerin sicilli rehnine imkan 

tanınmaktadır2468. Oysa 1957 tarihli ticaret kanunumuzdan önce inşa halinde bulunan 

gemilerin üzerinde sicilli rehin mümkün olmazdı2469 ve onlar ancak birer alelade 

menkul sayıldıklarından üzerlerinde ancak menkul rehni kurulabilirdi2470. O dönemde 

sadece gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde gemi ipoteği mümkündü(Bkz. o dönemki 

Deniz Ticaret Kanunu md.1447)2471. İnşa halindeki gemi ipoteği(yapı ipoteği) de bir 

gemi ipoteğidir2472.Yapı ipoteği, tamamlanmış gemi ipoteğinde olduğu gibi ayni bir 

teminat ipoteğidir2473. Zira inşa halindeki gemi ipoteği nerdeyse her zaman bankaların 

yüklenici veya iş sahibine vermiş olduğu  kredileri temin eden bir teminattır. 

                                                 
2466 Weiss,s.442. 
2467 Bkz. Sea Emeral SA v Prominvestbank-Joint Stock Point Commercial Industrial & Investment Bank (2008) 
EWHC 1979 (Comm),Bu davada iş sahibi alıcı bankadan geri ödeme garantisi gereği geri ödemeyi talep ediyor.Banka 
ise garanti belgesinin o ülke hukukuna göre yetkili olmayan bölge müdürü  tarafından imzalanmış olduğunu bu 
yüzden geçersiz olduğunu iddia ediyor ve karar banka lehine veriliyor. Karar  ve incelemesi için bkz. Aatif 
Ahmad,Guarantees:Authority to Give,Journal of International Banking Law and Regulation 2008, 23(12),s.125-126. 
2468 Turgut Kalpsüz,Gemi Rehni, Genişletilmiş 5. Bası, Ankara 2004,s.217(Gemi Rehni). 
2469 Aksoy,s.50. 
2470 Akıncı,s.194. 
2471 Durusoy,2.Bölüm,s.579. 
2472 Atamer,Gemi İpoteği,s.520. 
2473 Algantürk,Tez,s.13,Aksoy,s.52. 
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              Ticaret kanunumuzda yapı ipoteğinin tabi olacağı hükümler esas 

itibarı ile gemi ipoteğine ilişkin hükümlere atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiş olup, 

ipoteğin konusunun farklılığı sebebi ile ayrıca özel hükümler konulmuştur(TTK 

md.1058)2474.TTK md.1054/1’e göre ‘yapı halindeki’ gemiler üzerinde ipotek 

kurulabilmektedir. ‘Yapı halindeki’ gemiler ifadesini tamamlandığında hukuken gemi 

olacak yapı olarak anlamak gerekmektedir2475. Türk ve Alman Hukuku’nda benzer 

olarak omurgasının konulduğu andan kızaktan indirilinceye kadar, görünebilecek bir 

yerine ad ve numara konulmak suretiyle yapının açık ve sürekli bir şekilde ayırt 

edilmesi gerçekleştiği andan itibaren inşa halindeki gemi üzerinde ipotek 

konulabilmektedir(TTK md.1054/2,SchRG md.76.2.c.1)2476. ‘Tamamlandığında 18 gros 

tonilatodan ufak olacak yapılar üzerinde ipotek kurulamaz’(TTK md.1054/3). Bu 

hükmün sebebi TTK md.957 gereğince 18 gros tonilatodan2477 ufak gemilerin sicile 

kaydı mecbur tutulmadığından, eğer bu yapıların sicile kaydı izin verilse idi, ipoteğin, 

yapının gemi halini almasından sonrada devamı gereken hallerde, sicile kaydı zorunlu 

tutulmayan yapılarda gemi siciline kaydı sağlanamayabilir ve böylece alacaklının 

aleyhine ipotek sona ermiş ve alacak güvencesiz kalmış olurdu2478.İnşa halindeki 

yapılarda ipotek normal bir kredi vasıtası olarak gemi finansmanı amacı ile olabileceği 

gibi diğer her türlü alacak sebebi ile de olabilmektedir2479. 

 

             TTK md.1055 gereği yapı ipoteğinin tesisi ancak gemi maliki ile 

alacaklının gemi üzerinde ipotek kurulması yönündeki yazılı ve imzalarının noter onaylı 

olduğu anlaşma yapması ile mümkündür. Aksi halde, şekil şartına uyulmadan yapılan 

yapı ipoteği anlaşması geçersizdir(TTK md.1058 atfı sebebiyle TTK md.1015/2.son 

cümle). Anlaşmanın gemi sicil müdürlüğünce yapılması da mümkündür(TTK 

md.1055.son cümle).Tescil kurucu etkiye sahiptir2480. Bu itibarla yapı ipoteği sicilli bir 

                                                 
2474 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.217, Akıncı,s.197, Atamer, Gemi İpoteği,s.529. 
2475 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.217,Akıncı,s.194. 
2476 Akıncı,s.195,Atamer,Gemi İpoteği, s.521. 
2477 Kaynak Alman Hukuku’nda sınır 50 metreküptür(SchRG md.76/2 c.2),bkz.Atamer,Gemi İpoteği,s.522-523. 
2478 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.219,Bu sınırlamanın eleştirisi için bkz.Atamer,Gemi İpoteği,s.524. 
2479 Akıncı,s.196. 
2480 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.219, Aksoy,s.66. 
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rehindir2481.Eski ticaret kanunu md.858/1 gereğince ancak yapı üzerinde gemi ipoteği 

kurulurken veya yapının ihtiyati veya icrai haczi yapılırken yapı siciline tescil 

mümkündü. Bu nedenle o zaman tersane sahibinin kanuni ipotek hakkını ancak 

TMK’ya yapılan atıf sayesinde şerh yoluyla korunabileceği kabul ediliyordu2482. Yeni 

kanunda TTK md.987.1 gereğince yapı, kanuni ipotek hakkını tescil ettirmek isteyen 

tersane sahibinin dilekçesi ile de yapı siciline tescil olunabilmektedir. 

 

                          Yapı ipoteği yapı halindeki gemi inşasının her aşamasını kapsar(TTK 

md.1056.1)2483. Yani md.1054/2’ye göre geldiği her aşamayı, yani ipotek konulduktan 

sonra ilerlemiş gemi inşaatının da her aşamasını kapsar ve ayrı bir tescil işlemine gerek 

kalmaz2484. Bu kapsama TTK md.1056 atfı sebebi ile TTK md.1020 gereği yapının 

bütünleyici parça ve eklentileri(TTK md.1020 atfı ile TMK md.862 gereği) ve tersanede 

bulunan gemi inşaatında kullanılacak ve bunun için işaretlenmiş olan yapı malikinin 

mülkiyetinde olan malzeme ve ekipmanları da dahildir2485.  Bütünleyici parça ve 

eklentiler TTK md.1020/2 ve 3 şartları gerçekleşirse yapı ipoteği kapsamından 

çıkarlar.TTK md.1056/2 gereğince ipoteğin kapsamına malikin menfaatine malik veya 

onun lehine yapı ayrıca sigorta ettirilmiş ise sigorta bedeli de girmektedir. Hükmün 

yorumuna göre eğer yapının maliki tersane olup o sadece tersaneyi ve içindekileri bir 

mal(eşya) sigortası ile sigortalamış ise bu sigorta yapı ipoteği kapsamına dahil 

olmaz2486. Bu nedenle  eğer yapı maliki tersane ise onun yapıyı ancak ayrıca sigorta 

ettirmiş veya onun lehine ve onun menfaatine olarak başkası tarafından sigorta 

ettirilmesi halinde ancak sigorta ipotek kapsamına dahildir.Yapının tersanede zarar 

görmesi halinde doğabilecek tazminat da ipotek kapsamındadır2487.Geminin inşası 

                                                 
2481 Aksoy,s.53. 
2482 Akıncı,s.196. 
2483 Bu kuralda kaynak Alman Hukuku’ndan aynen alınmıştır(SchRG md.79 c.1),bkz.Atamer, Gemi İpoteği, s.526. 
2484 Atamer,Gemi İpoteği,s.527. 
2485 Algantürk,Tez,s.69(Örneğin tersanede bulunup, o yapının inşasında kullanılacağı için işaretlenmiş olan malzeme 
ve ekipmanlara dair, makineler, kazanlar, saç levhalar, dümen vs.). 
2486 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.220, Akıncı,s.198,Atamer, Gemi İpoteği,s.528. 
2487 Atamer, Gemi İpoteği,s.527. 
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tamamlandıktan sonra yapı ipotekleri eski dereceleri ile gemi üzerinde, gemi siciline 

aktarılmak suretiyle devam eder(TTK md.1057,SchRG md.812488). 

 

              (2)Tersane sahibinin kanundan doğan yapı alacaklısı ipoteği hakkı 

 

              Rehin hakkı ya kanuni ya da sözleşmesel olur2489. Sözleşmesel rehin 

yukarıdaki yapı ipoteğinde gördüğümüz gibi yapı maliki ile onun alacaklısı arasında 

rızaen ve ihtiyari olan, yazılı ve imzaların noter onaylı olduğu bir yapı ipoteği 

sözleşmesine dayanmaktadır. Sözleşmesel ipotekte bunların haricinde ayrıca  ipotek 

tesisi borcunu doğuran bir borçlanma işlemine de ihtiyaç vardır2490. Gemi 

finansmanında borçlanma işlemi banka ile yapı maliki arasındaki kredi sözleşmesidir. 

Bir diğer ipotek tesisi kanuni ipotek tesisi olup, ticaret kanununa göre bunlar ya gemi 

alacaklısı hakkında olduğu gibi sicile kayıt gerektirmeden doğan doğrudan doğruya 

kanuni rehin hakkı2491 veya konumuz olan  TTK md.10132492 de yer bulan tersane 

sahibinin ipotek hakkı başlığı ile düzenlenen rehin hakkının tesisi gibi tescil ile doğan 

dolayısıyla(vasıtalı) kanuni rehin hakkı şeklindedir2493. 

 

             Hükmün(TTK md.1013) amacı, tersane sahibi yüklenicinin haklarını 

korumak suretiyle gemi inşa sanayini teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır2494. Bu hüküm 

ile yukarıda açıkladığımız yapı ipoteği arasındaki temel fark, kanuni ipotek halinde 

ipotek tesisine dair talebin herhangi bir borçlanma işleminden değil de, doğrudan 

                                                 
2488 Bkz. Atamer, Gemi İpoteği,s.528,dpn.46. 
2489 Akıncı,s.206,Aksoy,s.49. 
2490 Akıncı,s.206. 
2491 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.12-13. 
2492 Her nekadar TTK md.1013 başlığında kanuni ipotek ifadesi yer almasa da bu konuya doğrudan uygulanan ve atıf 
yapılan TMK md 896  hükmünde kanuni ipotek ifadesi yer almış olduğundan, bilinçli olarak kanuni ipotek ifadesi de 
tarafımızca kullanılmaktadır. Ancak bizde hukuken tersaneci yüklenicinin TTK md.1013 ile sahip olduğu ipotek 
türünün bir kanuni ipotekten ziyade ‘gemi ipoteğinin sicile kaydedilmesini, gerektiğinde mahkeme aracılığıyla’ 
istenebilme hakkının teminatı olduğuna katılıyoruz; bkz.Atamer, Gemi İpoteği,s.148. 
2493 Akıncı,s.206,Kalpsüz,Gemi Rehni,s.18. 
2494 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.17. 
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kanundan doğmasıdır2495. Diğer yandan her ikisinde de ipoteğin doğumu için sicile 

tescil şarttır2496.Tersane sahibi yüklenicilerin inşa ettikleri gemilerden dolayı akdettikleri 

gemi inşa sözleşmesinde doğan sözleşme ücreti alacaklarını temin maksadına hizmet 

eden bu hüküm olmasa idi, yüklenici daha az koruma sağlayan hapis hakkı ile yetinmek 

zorunda kalacaktı2497.  

 

               Tersane sahibinin ipoteğin tesisini talep talep hakkı, konu öğretide 

tartışmalı olmakla birlikte,adalete daha uygun çözüm veren Tekinay’ ve Bıçakçı’nın2498 

görüşüne uygun olarak eşyaya bağlı borç sayılmalıdır2499. Zira bu yolla şahsi nitelikli bir 

hak2500 olduğu belirtilen görüşteki emniyetsizlik olmayacağı gibi, ayni nitelikteki hak 

görüşündeki gibi çok geniş teminat verip herkese karşı ileri sürülmesi engellenecek ve 

                                                 
2495 Akıncı,s.207,Kalpsüz,Gemi Rehni,s.19,Aksoy,s.76. 
2496 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.19. 
2497 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.17-18,Aksoy,s.76. 
2498 Selahattin Sulhi Tekinay,İnşaatçı ipoteğinin Tescilini İsteme Hakkının Mahiyeti,İstanbul  Üniversitesi 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi,Yeni Seri,Yıl.3,No:4’ayrı bası,İstanbul 
1969,s.3-8,Tekinay makalesinde özetle inşaatçı ipoteğinin tescilini istemek hakkı, gayrimenkulün sonraki maliklerine 
karşı da ileri sürülebilir mi? sorusunun cevabında ileri sürülen; yenilik doğuran hak, şahsi nitelikli hak, ayni nitelikte 
bir hak ve eşyaya bağlı borç görüşlerini(s.3-6),inceledikten sonra haklı ve doğru olarak ‘..burada bir gayrimenkul 
üzerindeki mülkiyet veya zilyetlikle ilgili bir borç doğmakta ve bu borç münasebetinin borçlusunu gayrimenkul 
üzerinde mülkiyet sahibi olan kimse olarak tayin etmek, gerek Kanunumuzun benzer meseleler karşısındaki tutumuna 
gerekse ‘inşaatçı ipoteği’müessesinin amacına uygun düşer(s.6-7) dedikten sonra, ‘Buna rağmen, eşyaya bağlı bir 
borcun sonraki maliklere karşı dermayen edilebilme kabiliyetini, ayni haklardan daha kuvvetli bir rejime bağlamak 
hiçbir şekilde isabetli sayılmaz’ demektedir.(s.7). Biz Tekinay’ın görüşlerinin gemi inşa sözleşmesinden doğan 
sözleşme ücret alacağını temin(yani gemi yapımından doğan) etmek amacı ile kanundan doğan tersaneci ipoteği 
hakkını eşyaya bağlı borç saymak sureti ile tersane sahibi yükleniciye ücret alacağını eğer sözleşmede izin veriliyor 
ise yapının inşa aşamasında değişen malikine ve hatta yapının tamamlanıp gemi halini almasından sonra eğer 
tersaneci kredisi ile inşa edilmiş ise teslim sonrası ücretlerin teminatı olarak bu hak aynen yeni malike karşı da ileri 
sürülebilir diye kabul ediyoruz. Ancak bu hakkı ayni haktan bile geniş tutmak mümkün olmamalı ve iyiniyetli 
sonraki maliklere karşı ise ileri sürülememelidir(s.7 ve 8) Yani  gemi inşaatının tamamlanmasından 3 ay içinde 
gemiyi satın alan sonraki malikler ancak, iş sahibinin gemi inşa sözleşmesinden doğan ücret borcu bulunduğunu 
biliyor olmaları halinde bundan sorumlu olmalıdır. Gemi tamamlandıktan sonra, zaten bir çok gemi  inşa 
sözleşmesinde teslim ile birlikte son taksit de ödeneceği için genelde bakiye borç kalmaz, ancak nadiren de olsa 
tersaneci kredisi ile finanse edilen gemi inşa işlerinde gemi tamamlandıktan 3 ay içinde bu hakkını tescil ettirebilme 
imkanı olan tersanenin ancak gemiyi devralan böyle bir borcu biliyor ise, yani yüklenicinin kredisi ile gemi 
finansmanı yapıldığını biliyor ise, bu hak ona karşı da ileri sürülebilmelidir. İspat yükümlülüğünün tersanede olması 
gerekir, zira lehine doğan hakkı onun ispatlaması kanuna uygundur(TMK md.6). Bilinmelidir ki, büyük gemi inşa 
işlerinde bunun ne şekilde finanse edildiği genelde çeşitli bankacılık veya gemicilik dergi ve yayınlarında duyurulur. 
Bu nedenle geminin tamamlanmasından 3 ay içinde satın alınması halinde yeni malikin durumu bilmemesi nadir olur. 
Diğer yandan henüz gemi tamamlanmadan yapıyı teslim alanın ise karine olarak tersanenin geminin yapımından 
dolayı alacağı olduğunun bilmesi hayatın doğal akışına uygun olandır.Eşyaya bağlı borç görüşünün tercih edilmesi 
yönünde ayrıca bkz.Levent Bıçakçı,Yapı Alacaklısı İpoteği(M.K.807/3),İÜHFM Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e 
Armağan,C.45,S.1-4,İstanbul 1982,s.550-552. 
2499 Aynı yönde bkz.Aksoy,s.79, 
2500 Bkz.Akıncı,s.207, Kalpsüz,Gemi Rehni,s.18. 
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böylece amacına uygun adaletli sonuç meydana gelecektir. Haliyle bu talep hakkı yapıyı 

devralacak tüm maliklere karşı ileri sürülebilen bir haktır2501. 

 

                Tersane sahibi yüklenicinin kanuni ipotek hakkı(tersaneci ipoteği) ile 

ilgili TMK md.895-896 ve 897 de TTK md. 1013/2 atfı ile uygulanmaktadır. Bu hakkın 

doğumunun esas şartı, tersane sahibi yüklenicinin gemi inşa sözleşmesi gereği inşa 

ettiği(veya onarımını yaptığı) gemiden dolayı sözleşme ücreti alacağı bulunmasıdır2502. 

İş sahibine karşı gemi inşa sözleşmesi gereği çalışmaları neticesinde doğacak tüm 

alacaklar, yüklenici veya zanaatkar alacağı kavramına dahil olup, götürü ücrette belli 

olan ücret, yaklaşık ücrette ise, işin değerine ve harcanan gidere(hazırlık giderleri 

dahil(örneğin spesifikasyon,mimari proje,taslak çizim masrafları dahildir)) göre tespit 

edilecek miktar ipotek hakkına dair tescil edilir2503. Sözleşme ücreti alacağına temerrüt 

sebebi ile ipotek tesisi için gereken masraflar dahil iken, muhtemel davanın masrafları 

ve haksız fiilden doğan masraflar dahil olmazlar2504. Bundan dolayı bir yapının inşa 

veya bir geminin tamirinden doğan ücret alacağı dışında bu ipotek türü mümkün 

olmadığı gibi sadece  tamir veya inşa sözleşmesine konu yapı veya gemi üzerinde tesis 

edilebilir2505. Yoksa o sözleşmenin konusunu teşkil etmeyen malike ait diğer gemiler 

üzerinde kanuni ipotek hakkı yoktur.  

 

               Tersaneci ipoteği hakkının doğumunun diğer bir şartına göre ise TMK 

md.895/4 gereği yapının maliki yeterli güvence gösterememiş olmalıdır2506. Bu 

güvencenin türü kanunda belirtilmemiştir2507. Örneğin yapı maliki olan iş sahibinin 

bankasından aldığı bir ödeme garantisi şeklinde ilk talepte kaydını içeren banka teminat 

mektubu yeterli bir güvence oluşturur. Bununla birlikte sözkonusu güvence başlangıçta 

tersane sahibinin alacağını karşılayabilirken sonradan tersane sahibinin kusuru 

                                                 
2501 Aksoy,s.79. 
2502 Algantürk,Tez,s.71. 
2503 Bıçakçı,s.543. 
2504 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.22. 
2505 Akıncı,s.208,Kalpsüz,Gemi Rehni,s.22. 
2506 Akıncı,s.208,Algantürk,Tez,s.71,Bıçakçı,s.556. 
2507 Bıçakçı,s.556. 
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olmaksızın azalmış ise kanuni ipotek hakkının 3 aylık süre sona ermemiş ise yüklenici 

tescilini isteyebilir2508.Teminatın yeterliliği konusunda anlaşma olmaz ise sorunu 

mahkeme çözer ve sorun çözülene kadar geçici tescil yapılabilir2509. 

 

               Yukarıdaki şartlar sağlandığı zaman, tersane sahibi önce yapının 

malikine başvurur ve onayını alır, onay alamaz ise mahkemeye başvurur ve mahkeme 

kararı ile ipotek hakkı sicile tescil olunur.Malikin yapının malikine başvurup onay 

alması, TMK md.895/3 ifadesi ile ‘alacağın malik tarafından kabul edilmesi’ 

anlamındadır. Bu ifadenin hukuken ne anlama geldiği ise tartışmalıdır2510.  Bize göre 

götürü ücret halinde zaten sorun yoktur2511. Yaklaşık ücrette ise bedel tahmini şeklinde 

ise, azami meblağ ipoteği kurulmak suretiyle sorun çözülür2512. Böylece alacak belli 

edilmiş olacağı için kabulü de hukuken mümkün hale gelir. 

 

                Sicile tescil yukarıda belirtilen yapı ipoteğinde olduğu gibi kurucu 

bir etkiye sahiptir2513. Bunun yanında hakkın temini sağlamak üzere, tersane sahibi yapı 

sicilene şerh(geçici tescil şerhi2514) verilmesini de sağlayabilir(TTK md.1013/3). 

Böylece gemi malikinin onay vermeyip, tersane sahibini mahkemeye başvurmaya 

mecbur etmesinde, tersane sahibinin bu hakkını yapının satılması riski nedeni ile 

kaybetmesi tehlikesi hukuken engellenmiş olduğu gibi2515; böylece 3 aylık hak düşümü 

süresinin geçmesi de hukuken engellenmiş olur2516. Bu şerh ile tersane sahibi yüklenici 

bir yandan üçüncü kişilere karşı ipotek hakkını ileri sürebilirken, diğer yandan da 

ipoteğin sırası da bu şerhe göre belirlenir2517.Şerh TTK md.978 gereği mahkemeden 

ihtiyati tedbi kararı şeklinde veya hakkı sınırlanacak olan yapı malikinin onayı ile 

verilebilir. İhtiyati tedbir kararı ile şerh hakkının sicile geçirilmesini talep eden tersane 
                                                 
2508 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.28,Bıçakçı,s.556. 
2509 Bıçakçı,s.556. 
2510 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.25. 
2511 Bıçakçı,s.553-554. 
2512 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.26(TTK md.1016/3(TTK md.1058 atfı ile)) Bıçakçı,s.553. 
2513 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.19,Bıçakçı,s.543. 
2514 Bıçakçı,s.558-559. 
2515 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.27. 
2516 Bıçakçı,s.559. 
2517 Akıncı,s.209. 
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yönünden mahkemede hakkının tehlikede olduğuna dair yaklaşık bir ispat sorumluluğu 

aranmamaktadır(TTK md.978.son cümle). Böylece yüklenici tersane hakkının tehlikede 

olduğuna dair kuvvetle muhtemel delil göstermekten kurtulmaktadır. Zaten mahkemeye 

başvurup ihtiyati tedbir istemek zorunda kalan tersane, akabinde hakkını sicile tescil 

ettirerek kanuni ipotek hakkını nihayete kavuşturmak isteyecek ve bu davada hakkının 

tehlikede olduğuna dair inandırıcı delil göstermekle yükümlü olacaktır.TTK 

md.1013/1.son cümle gereği, bu ipotek hakkında tersane önceden, yani sözleşmeyi 

imzalamadan önce feragat edemez. Hükmün zıt anlamı gereği, tersane sahibi gemi inşa 

veya tamir sözleşmesini imzaladıktan yani ticari anlamda o işi aldıktan sonra bu 

hakkından feragat edebilir2518.  

 

                    Bu hükümden(TTK md.1013) öncelikle asıl yüklenici olan tersane 

sahibi ve ayrıca alt yükleniciler/zanaatkarlar de  yararlanabilir2519.Yüklenici ile anlaşan 

ve üstlendikleri işi genel yüklenicinin yönetimi ve denetimine bağlı olmadan çalışan alt 

yüklenicilerin bu hükme dahil olmalarının sebebi, yapı alacaklısı ipotek hakkının 

dayanağının iş sahibi ile yapılan sözleşme değil de, yapı için meydana getirilen edimler 

olmasındandır2520. Kalpsüz ve Aksoy’a göre2521 yapı inşa veya gemi tamirinde çalışan 

işçi ve mühendislerin, bu hakkı onların gemi sahibinden değil de, tersane sahibinden 

alacaklı olmalarından dolayı  yoktur. Bize göre ise, İsviçre-Türk Hukuku’nda iş 

hukukuna tabi olarak çalışan mühendis ve işçiler kendi hükümlerince zaten korunuyor 

olduklarından dolayı tersaneci ipoteğinden yalnız yükleniciler(ve alt yükleniciler) ve 

zanaatkarlar yararlanır2522. Örneğin işçiler iş sözleşmesi ile işverene bağlı olup, 

alacaklarını gününe alırken, yüklenici ve zanaatkarlar gibi işverene kredi tanımak 

zorunda kalmazlar ve keza mühendislerde zanaatkarlar gibi bedenen emek 

sarfetmezler2523. Alt yüklenici ve zanaatkarların ipotek hakkı genel yükleniciden, yani 

gemi inşa sözleşmesinin tarafı olan tersaneci yükleniciden bağımsız olduklarından, iş 

sahibi yüklenici tersaneye tüm sözleşme ücretini ödemiş olsa da, alt yüklenici ve 

                                                 
2518 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.20,Aksoy,s.80,Bıçakçı,s.560. 
2519 Atamer, Gemi İpoteği,s.140 ve148,Aksoy,s.84,Bıçakçı,s.539. 
2520 Bıçakçı,s.541. 
2521 Kalpsüz,Gemi Rehni,s.21,Aksoy,s.85(Bu kuralın isitisnası alt yüklenicilerdir). 
2522 Atamer, Gemi İpoteği,s.149. 
2523 Bıçakçı,s.540-541. 
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zanaatkarlar genel yükleniciden olan alacakları nedeni ile kanundan doğan ipotek 

haklarını kullanabilirler2524. 

 

                Son olarak belirtelim ki, yukarıda açıkladığımız hususlar yüklenici 

tersane bakımından ancak yapının maliki iş sahibi ise bir anlam ifader. Zira yüklenici 

tersanenin maliki olduğu yapıyı inşa ederken iş sahibinden olan alacağını kendi yapısını 

ipotek ederek alamayacağı açıktır. Diğer yandan alt yüklenici ve zanaatkarların genel 

yükleniciden(tersane) olan ücret alacakları için ise yapının malikinin yüklenici tersane 

veya iş sahibi olması önem taşımaz. 

 

                g. Gemi İnşasında Yüklenicinin Hapis Hakkı 

 

                Bir kimsenin hapis hakkına sahip olması için alacaklı olduğu kişiye 

ait mala zilyet olması gerekir(TMK md.950).Hükmün zıt anlamı ile mal borçluya ait 

değilse alacaklı o mal üzerinde hapis hakkına sahip değildir. Bu nedenle genel olarak 

gemi inşa sözleşmelerinde yüklenicinin hapis hakkı zaten yoktur. Yukarıda defaatle 

belirttiğimiz üzere o zaten gemi inşa sözleşmesi boyunca yapının malikidir. Ancak 

istisnaen yapı sözleşmenin başından beri iş sahibinin mülkiyetinde ise yüklenicinin inşa 

halindeki gemi üzerinde inşa alacağından doğan hapis hakkı mevcuttur.Fakat bu halde 

yüklenici tersanenin hapis hakkını değil de, TTK md1013 gereği tersaneci ipoteğini 

seçmesi yüklenici tersane yönünden daha uygundur2525. Ancak sicile kayıtlı olan inşa 

halindeki gemilerle sicile kayıtlı olmayanlar arasında ayrım yapmak sicile güven 

prensibine uyum için gereklidir.Şöyle ki; sicile kayıtlı olan yapı ve gemilerde, esas olan 

sicile duyulan güven olduğundan(TTK md.983 ve 991/3), bu güvenin bozulmasına yol 

açmamak ve işlem güvenliğinin korunması adına sicile kayıtlı gemi ve yapılarda, 

örneğin yapı sicilinde iş sahibine ait görülen bir yapıya, tersane sahibi yüklenicinin 

                                                 
2524 Bıçakçı,s.541, Ancak örneğin yüklenicinin alt tedarikçisi olup, genel yüklenici ile satış sözleşmesi imzalayanların 
böyle bir hakkı olmadığı gibi(Bıçakçı,s.541), iş sahibinin tedarikçelerinin zaten bu hakları söz konusu dahi olamaz. 
2525 Benzer görüşte bkz.Akıncı,s.211. 
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sözleşme ücreti bakiye alacağını sebep göstererek md.950’de yer alan hapis hakkına 

başvuramamalıdır2526. Zira TMK md.951/2’de hapis hakkının kamu düzeni ile 

bağdaşmayan hallerde uygulanamayacağı açıkça yazmakta ve sicile güven prensibinin 

bozulması bizce kamu düzenini bozacağından, kamu düzeni ile bağdaşmayan bir 

duruma yol açar.         

 

              4. Sözleşme Ücreti Ödeme Zamanı ve Yeri 

 

              Türk Hukuku’nda ana kural olan TBK md.479/1 gereğince sözleşme 

ücretini ödeme borcu eserin teslimi anında muaccel olur. Teslim gerçekleşmeden kural 

olarak yapılan belli kısımlar için kısmi ödemeler istenemez2527. Yani kural olarak 

yüklenici önce eseri ifa etmeli, sonra eserin bedeline hak kazanmalıdır2528. İngiliz 

Hukuku’nda da Türk hukuku’na benzer olarak, ana kural gereği sözleşmede aksine 

hüküm olmadıkça sözleşme ücreti tam ve derhal ödenmelidir2529.Ancak bu genel kural 

sadece basit sözleşmelerde uygulanmaktadır2530. Bu eser sözleşmesinin de içinde 

bulunduğu iş görme akitlerinin genel bir özelliğidir.İş görme akitlerinde önce işin 

yapılması ve sonra bedelinin ödenmesi esastır2531. Her nekadar küçük inşaat işlerinde 

veya küçük el sanatları gibi işlerde bu ana kural uygun olsa da, büyük mali kaynak ve 

masraf gerektiren makine, gemi, uçak, fabrika, konut vs. imalat ve inşaatına bu kural 

uygun değildir2532. 

 

               İnşaat endüstrisinde geleneksel olarak sözleşme ücreti teslime kadar 

taksitler halinde ödenmektedir2533. Böylelikle yukarıda ifade ettiğimiz üzere, 

                                                 
2526 Atamer,Gemi İpoteği,s.154-155,Ayrıca sicile kayıtlı inşa halindeki gemiler üzerinde yüklenici tersanenin hapis 
hakkının olmayacağı yönünde ayrıca bkz.Akıncı,s.211. 
2527 Tandoğan,C.2,s.302,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.80.  
2528 Dayınlarlı,s.161. 
2529 Murdoch/Hughes,s.207. 
2530 Wilmot-Smith QC,s.201. 
2531 Tandoğan,C.2,s.302,Zevkliler/Gökyayla,s.552. 
2532 Bkz.Dayınlarlı,s.162, Zevkliler/Gökyayla,s.552. 
2533 Murdoch/Hughes,s.208, Wilmot-Smith QC,s.201. 
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yüklenicinin o işi finanse etmesi kolaylaşmakta ve dışarıdan borçlanma ihtiyacı da  

azalmaktadır2534. Gerçekten de, gemi inşa sözleşmeleri dahil olarak büyük kapsamlı 

inşaat sözleşmelerinde eserin teslim edilme anına kadar sözleşme ücretinin 

ödenmemesine rastlamak pek mümkün olmamaktadır2535 ve özellikle büyük kapsamlı 

inşaat işlerinde ve uluslararası inşaat işlerinde yüklenicinin kredi rizikosunu asgariye 

indirmek2536  ve işin devamını kolaylaştırmak2537 için teslime kadar sözleşme 

ücretlerinin taksitler halinde ödenmesi yaygındır.  

 

              TBK md.479/1 bir yedek hukuk kuralı, bir düzenleyici-tamamlayıcı 

kural olduğundan aksine sözleşme yapılabilmektedir2538. Böylece taraflar sözleşme 

ücretinin ödenme zamanını, bir kısmının veya tamamının teslim öncesi veya teslim 

sonrası ödeneceğini serbestçe kararlaştırabilirler.2539. İngiliz ve Amerikan Hukuku’nda 

da taraflar sözleşmelerinde ne kadar ücret ödeneceğini ve bunun ne zaman ödeneceğini 

serbestçe doğrudan kararlaştırabilmektedirler2540 Sözleşme tarafları yine ödemenin ne 

zaman muaccel hale ve ne şartlarla gelebileceğini belirleyebilecekleri gibi, ödeme 

olarak para yerine başka şeyler belirlemekte de serbesttirler2541. İngiliz Hukuku’ndaki 

bir görüşe göre; inşaat sözleşmelerinde, sözleşmede teslime kadar yükleniciye ara 

ödemeler yapılacağı yazmasa dahi, zımnen ve işin doğası gereği makul ara ödemeler 

yapılmalıdır2542. Gerçekten eserin yapılmasının pek kısa olmayan bir süreye bağlı 

olduğu yapı işlerinde işin ilerlemesinin aşamalarına göre avans şeklinde ön ödemeler 

yapılmak suretiyle iş sahibi ücret ödeme borcunu yerine getirmektedir2543.  

 

              Kara inşaat sözleşmelerinde genellikle birer aylık veya daha uzun 

dönemler için, gerçekleştirilen iş ve harcanan malzeme miktarı göz önüne alınarak 
                                                 
2534 Murdoch/Hughes,s.208. 
2535 Zevkliler/Gökyayla,s.553. 
2536 Kaplan,Seminer,s.157. 
2537 Wilmot-Smith QC,s.189. 
2538 Dayınlarlı,s.161,Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.80. 
2539 Tandoğan,C.2,s.303,Zevkliler/Gökyayla,s.552,Kaplan,Seminer,s.157,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.211. 
2540 Adriaanse,s.221,Lowe/Rediy,s.117. 
2541 Adriaanse,s.221. 
2542 Adriaanse,s.168. 
2543 Tandoğan,C.2,s.303. 
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geçici ara hak edişler düzenlenmektedir2544.Gemi inşa sözleşmelerine dair yaygın olarak 

kullanılan formlarda da geçici ara hak edişlere benzer olarak işin belli aşamalarında 

ödenen bedeller bulunmaktadır2545. Her nekadar bu formlarda  inşaatın belli 

aşamalarında teslimden önce ödenen bu ödemelere avans2546 ismi formlarda verilmiş 

olsa da, Türk Hukuku ve Yargıtay uygulamasına göre bunlar birer  ‘Geçici-Ara 

Hakedişleri’ olarak kabul edilmelidir. Zira  avans, sözleşmeye göre iş sahibinin 

yüklenicinin hiçbir hizmet veya imalat yapmadan ileride mahsup edilmek üzere yaptığı 

birer ön ödeme iken, ara hakediş ödemeleri, yüklenicinin sözleşmeye göre belli 

zamanlarda yaptığı inşaat ve imal bedeli için yapılan ve kesin hak edişde mahsubu 

gereken geçici ödemelerdir2547. Diğer bir ifade ile, geçici hakedişler,  özellikle uzun 

süren(gemi inşaatında olduğu gibi) inşaat işlerinde sözleşme ve eklerinde işin devamı 

sırasında belirli aşamalarda o zamana kadar yapılmış kısıma isabet eden  ve yükleniciye 

ödenmesi kararlaştırılmış olan bedel kısmına denir2548. Ancak yüklenici tersane işe 

başlamadan önce onun malzeme ve makine masraflarını karşılamak üzere genelde işin 

%20 veya 30’u kadar iş sahibi tarafından yapılan ödeme ise avans niteliğindedir2549. 

    

             İş sahibinin teslimden önce inşaatın belli aşamalarında ödediği taksitler 

hem Türk Hukuku ve hem de gemi inşa sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan 

formlara göre birer ara hakediş mahiyetinde olduklarından Yargıtay’ın yerleşmiş 

kararlarına göre ‘Yüklenici sözleşme ile üzerine aldığı işi sözleşme hükümlerine göre 

yapmaya devam ettikçe ileride hesap görülmek kaydıyla almış olup, yaptığı iş 

nispetinde almış olduğu paralara kesin şekilde hak kazanmış olmayacağı için, bu paralar 

ancak ileride işin spesifikasyonlara uygun olarak yapıldığı belli olup eserin(geminin) 

kabul edilmesi ile kesinlik kazanır, ve haliyle yapmayı taahhüt eden yüklenici taahhüt 

ettiği yapıyı teslim edemez ise sözleşme hükümlerine göre avansları(geçici hak edişleri) 

geri vermek zorundadır2550. Yine, hak edişlerin ihtirazi kayıt ileri sürülmeden ödenmesi 

                                                 
2544 Zevkliler/Gökyayla,s.553. 
2545 SAJ md.2.3,AWES md.7.b,MARAD md.3.b,Norveç form md.3.2-3,NewBuildCon md.15.a,CMAC md.5.3. 
2546 SAJ md.10.1,Norveç form md.12.1. 
2547 Kaplan,Seminer,s.158,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.213. 
2548 Öz,İnşaat Sözleşmesi,s.81. 
2549 Kaplan,Seminer,s.162-163,Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.217. 
2550 Tandoğan,C.2,s.308. 
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halinde, teslim öncesinde TBK md.479/2’deki parçanın tesliminde ödenen kısım kısım 

ücret ödemede ihtirazi kayıt ileri sürmeden ödemede bulunmaktan farklı olarak, o hak 

edişin ödenmesi ile o ana kadar ki işin sözleşmeye uygun olduğu kabul edilmiş 

olmamaktadır2551. 

 

                TBK md.479/2 gereğince eğer eser parça parça teslim edilecek ise 

her parçanın tesliminde o parçaya ilişkin bedel ödeme borcu muaccel olur.Ancak bu 

kural sayı, ölçü veya ağırlık itibarı ile bölünebilen ve çeşidi ile belli olan eserlere uygun 

olup2552, gemi inşasında uygulanabilir bir hüküm değildir.  

 

                 Sözleşme ücreti alacağını muacceliyet kazanmasının ön şartı, eserin 

ayıpsız ve sözleşmeye uygun olarak imal edilmiş olmasıdır2553. Kural olarak iş sahibi 

eserin ayıplı olmasından doğan haklarını kullanabilir ve ayıp giderilene kadar bedel 

ödemekten kaçınabilir2554.Kural olarak sözleşme ücreti aksine sözleşmede hüküm yoksa 

TBK md.89.1 gereğince götürülecek borçlardan olup, yüklenicinin ödeme zamanındaki 

yerleşim yerinde ödenir2555. Yüklenicinin sözleşme ücreti alacağı muacceliyet 

tarihinden itibaren TBK md.147.6 gereğince beş yılda zamanaşımına uğrar. 

 

 

 

 

 

                                                 
2551 Zevkliler/Gökyayla,s.553. 
2552 Zevkliler/Gökyayla,s.552. 
2553 Tandoğan,C.2,s.310,Zevkliler/Gökyayla,s.554. 
2554 Tandoğan,C.2,s.310,Zevkliler/Gökyayla,s.554, Kaplan,Seminer,s.163, Kaplan,İnşaat Sözleşmesi,s.219. 
2555 Tandoğan,C.2,s.305,Zevkliler/Gökyayla,s.554,Kaplan,Seminer,s.163,Gemi inşa sözleşmelerinde ödemenin nasıl 
ve ne şekilde yapılacağı ödeme metodları(payment methods) başlığı altında ayrıca ve ayrıntılı olarak 
düzenlenmektedir,bkz. SAJ md.2.4,AWES md.7.c,Norveç form md.3.3,NewBuildCon md.15.d,CMAC md.5.3. 
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             5. Ücret Borcunun Yerine Getirilmesinde Temerrüt ve Sonuçları 

 

             a.Türk Hukuku’na Göre İş Sahibinin Borçlu Temerrüdü ve 

Sonuçları 

 

             İş sahibi gemi inşa sözleşmesinden doğan ücret borcunu yerine 

getirmede temerrüde düşerse, yüklenici TBK md.125’de yer alan dönme hakkı dahil 

seçimlik haklarından birini kullanabilmektedir2556. Bunun için yüklenici sözleşme 

ücretini vadesinde ödemeyen ve muaccel hale gelen alacağı için, iş sahibini temerrüde 

düşürüp TBK md.125’de yer alan seçimlik haklarına kavuşabilmesi için öncelikle TBK 

md.117/1 gereğince iş sahibine sözleşme ücreti borcunu ödemesi için ihtar çekmelidir. 

Ancak kural olarak önce borç muaccel hale gelmeli, sonra ihtar çekilmelidir2557. Her 

nekadar kural olarak ihtar şekle tabi olmasa da ticari gemi inşa sözleşmelerinin tarafları 

her daim tacir olacaklarından, ihtar TTK md.18/3’e uygun çekilmez ise geçersizdir.  

 

              TBK md.124’de yazılı süre verilmesini gerektirmeyen durumlar 

sözkonusu olmadıkça, yüklenici TBK md.123 gereği seçimlik haklarını kullanmadan 

önce, örneğin sözleşmeden dönmeden önce iş sahibinin sözleşme ücreti bakiye borcunu 

ödemesi için uygun bir süre vermek veya bunu hakimden istemek 

mecburiyetindedir2558.İhtarla birlikte ek süre de verilebilir2559. Bu süre tayini borçlu iş 

sahibini borcunu belli olan güne kadar yerine getirmeye davet eden bir ihbardır2560.Ek 

süre uygun bir süre olmalıdır2561. Belirlenen sürede de borcunu yerine getirmeyen iş 

sahibine karşı yüklenici sözleşmeden dönme dahil TBK md.125’den doğan seçimlik 

haklarını kullanabilir. 

                                                 
2556 Dayınlarlı, s.168, Zevkliler/Gökyayla, s.554, Tunçomağ, s.1078, Tandoğan, C.2, s.313, Becker, s.628, Eren, 
s.1109-1110. 
2557 Dayınlarlı,s.170. 
2558 Oğuzman/Öz,C.1,s.534,Eren,s.1110. 
2559 Eren,s.1111. 
2560 von Tuhr,s.620,Oğuzman/Öz,C.1,s.536. 
2561 Eren,s.1111. 
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             Sözleşme ücreti esasen bir para borcu olduğundan, para borcunda 

temerrüde düşen iş sahibi her şeyden önce geçmiş günler faizini yükleniciye ödemek 

zorunda kalır2562.Ana paraya faiz yürütülmesi temerrüt tarihinden, iş sahibinin 

temerrüdü sözkonusu değilse dava tarihinden itibaren yürütülür2563.Yalnız talep 

edilmedikçe hakim kendiliğinden temerrüt faizine karar veremez2564. Yüklenici 

alacaklının geçmiş günler yani temerrüt faizi isteyebilmesi için yüklenicinin bir zarara 

uğraması gerekmediği gibi, borçlu iş sahibinin kusuru da aranmaz2565. Temerüt faizi 

oranı, eğer gemi inşa sözleşmesinde belirlenmemiş(TBK md.120) ise, 3095 sayılı 

Kanuni Faiz ve Temerrüd Faizine İlişkin Kanun’a göre, Türk Lirası üzerinden 

sözleşmelerde md.2, yabancı para üzerinden sözleşmelerde ise md.4’e göre 

belirlenir2566. 

 

              Geçmiş günler faizi temerrütten meydana gelen zarar dolayısıyla 

verilmesi lazım gelen tazminatın ancak asgarisini oluşturduğundan, eğer alacaklı daha 

büyük bir zarara uğramış ise ve zararı temerrüt faizi ile karşılanamamış ise aşkın 

zararını da talep edebilir2567.Alacaklı yüklenicinin, temerrüt faizini aşan bir zararı varsa, 

TBK md.122 gereğince borçlu iş sahibi bunun doğmasında hiçbir kusuru olmadığını 

ispat edemedikçe, bu zararını iş sahibinden talebe hakkı vardır2568. Bu hüküm, para 

borçlarında kusura dayanan temerrüt nedeni ile aşkın(munzam) zarar adı altında 

ödenecek tazminatı düzenlemektedir2569. Yargıtay’a göre ‘Munzam(Aşkın) zarar borçlu 

temerrüde düşmeden borcunu ödemiş olsaydı, alacaklının malvarlığının kazanacağı 

durum ile temerrüt sonucunda ortaya çıkan ve oluşan durum arasındaki farktır. Diğer bir 

anlatımla aşkın zarar, temerrüt faizini aşan ve kusur sorumluluğu kurallarına bağlı bir 

                                                 
2562 von Tuhr,s.617,Oğuzman/Öz,C.1,s.519,Dayınlarlı,s.172. 
2563 Oğuzman/Öz,C.1,s.527,Dayınlarlı,s.171. 
2564 Oğuzman/Öz,C.1,s.527. 
2565 von Tuhr,s.617,Oğuzman/Öz,C.1,s.520,Dayınlarlı,s.172. 
2566 Oğuzman/Öz,C.1,s.520vd.. 
2567 von Tuhr,s.618,Oğuzman/Öz,C.1,s.528-529. 
2568 von Tuhr,s.619,Y.HGK.,7.5.2003 T,E:2003/15-302,K:2003/330(Kazancı İçtihat) 
2569 Dayınlarlı,s.177, Y.HGK.,19.6.2002 T,E:2002/2-138,K:2002/532(Kazancı İçtihat). 



 
 

473

zarar şeklinde de tanımlanabilir2570’. Bu alacaklının malvarlığında iradesi dışında 

meydana gelen ve temerrüt faizinin üzerinde bulunan bir zarardır2571. 

 

                Aşkın zarar, asıl borç ve temerrüt faizi yükümlülüğünden tamamen 

farklı, temerrüt ile oluşmaya başlayan asıl borçtan tamamen bağımsız yeni bir 

borçtur2572.  Aşkın zarar borçlu temerrüde düşmeden borcunu ödemiş olsaydı, 

alacaklının mal varlığının kazanacağı durum ile temerrüt sonucunda ortaya çıkan ve 

oluşan durum arasındaki farktır2573. Her ne kadar aşkın zararın meydana gelmiş olması 

yeterli olup, kaynağının araştırılması zorunlu olmasa da2574, bunun meydana geldiğinin 

somut olarak ispat edilmesi gerekmektedir2575. Yani yüklenici, iş sahibinin temerrüdü 

nedeni ile örneğin gemiyi finanse edebilmek adına yüksek faizli ödünç para almak 

zorunda kaldığını veya alt yüklenici ve tedarikçelere borcunu ödeyemediği için onlara 

ayrıca temerrüd faizi ödemek zorunda kaldığını ispat edebilirse aşkın zararını 

isteyebilir2576. Zira ‘Temerrüt faizi miktarınca alacaklının zarara uğradığı yasal karine 

olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında alacaklının yararlanabileceği bir karine 

bulunmamaktadır2577’.  

 

                Aşkın zarar sorumluluğunun bir kusur sorumluluğu olması 

nedeniyle2578 somut olayda öncelikle, davalının temerrüde düşmekte kusurunun bulunup 

bulunmadığının belirlenmesi gerekir2579.Borçlu temerrüde düşmediğini diğer bir 

değimle istenilen alacağı hemen ödememesinde bir kusuru bulunmadığını kanıtladığı 

takdirde zararı tazmin yükümlülüğünden kurtulabilir2580. Aşkın zarar alacaklısı ise ana 

                                                 
2570 Y.HGK.,25.10.2000 T,E:2000/13-1236,K:2000/1578(Kazancı İçtihat) 
2571 Eren,s.1106. 
2572 Y.HGK.,10.11.1999 T,E:1999/13-353,K:1999/929(Kazancı İçtihat) 
2573 Y.HGK.,19.6.2002 T,E:2002/2-138,K:2002/532(Kazancı İçtihat) 
2574 ‘eBK. 105. maddesi, kaynağı ne olursa olsun, temerrüt faizi yürütülebilir nitelikte olmak koşuluyla bütün para 
borçlarında uygulanma olanağına sahiptir. Borcun dayanağı haksız fiil, sözleşme, nedensiz zenginleşme, kanun, 
vekaletsiz iş görme olabilir.’,bkz.Y.HGK.,7.5.2003 T,E:2003/15-302,K:2003/330(Kazancı İçtihat). 
2575 Dayınlarlı,s.178,Eren,s.1108. 
2576 von Tuhr,s.618,Oğuzman/Öz,C.1,s.529. 
2577 Y.HGK.,21.6.2006 T,E:2006/5-353,K:2006/462(Kazancı İçtihat) 
2578 Dayınlarlı,s.181. 
2579 Y.HGK.,28.11.2012 T,E:2012/11-418,K:2012/874(Kazancı İçtihat) 
2580 Oğuzman/Öz,C.1,s.530,Y.HGK.,18.10.2000 T,E:2000/18-1186,K:2000/1300(Kazancı İçtihat) 
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para alacağının varlığını, bu alacağın ödenmesindeki borçlu temerrüdünü temerrüt faizi 

ile karşılanmayan zararını ve miktarını, zararla borçlu temerrüdü arasındaki illiyet 

bağını kanıtlamakla yükümlüdür2581. Yabancı para borçlarının ödenmesinde temerrüde 

düşülmesi nedeniyle oluşan kur farkı da bir çeşit aşkın zarardır2582. 

 

               Yukarıda belirttiğimiz üzere yüklenici dilerse TBK md.125’deki 

seçimlik haklarından dönmeyi de seçebilir. Esasen bu halde, yine çalışmamızda 

yukarıda ifade etmiş olduğumuz gibi iş sahibinin sözleşmeden dönmesinden farksızdır. 

Tekrara mahal vermemek için ayrıca, ücret alacağından borçlu iş sahibinin temerrüdü 

nedeni ile yüklenicinin sözleşmeden dönmesini ayrıntılı olarak açıklamayacağız. Ancak 

belirttiğimiz üzere gemi inşa sözleşmelerinde genelde teslime kadar geçici hak edişler 

şeklinde kısım kısım taksitler halinde sözleşme ücreti ödenmektedir. Katıldığımız 

görüşe göre, eser sözleşmelerinde ve keza gemi inşa sözleşmesinde de, sözleşmeye göre 

kısmi ödeme veya hak ediş/avans şeklinde ücret ödeniyorsa, bu ödemeleri, iş sahibi 

zamanında yapmadığı taktirde sözleşmenin amacı tehlikeye giriyor ise, yüklenici 

sözleşmenin tümü için sözleşmeyi sona erdirme hakkını kullanabilir2583. Gautschi’ye 

göre2584 ise TBK md.473/1 gereği yüklenici işe zamanında başlamaz veya başlamada 

gecikir ise, iş sahibi nasıl sözleşmenin tümü için dönebiliyorsa, eşitlik ilkesi gereği, 

yüklenici de sözleşmenin amacının tehlikeye girmesi şartı araştırılmadan sözleşmeden 

dönebilmelidir. 

             b.Standart Formlara Göre İş Sahibinin Borçlu Temerrüdü ve 

Sonuçları 

 

            Gemi inşa sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan formlarda da iş 

sahibinin ücret ödeme borcunu zamanında veya hiç yerine getirmemesi üzerinde 

                                                 
2581 Dayınlarlı,s.184, Eren,s.1108,ayrıca bkz.Y.HGK.,25.10.2000 T,E:2000/13-1236,K:2000/1578(Kazancı İçtihat) 
2582 Dayınlarlı,s.179,karşı Oğuzman/Öz,C.1,s.530(yazarlara göre 3095 md.4.a uyarınca artık kur farkı bulunması çok 
güçtür).Eren’e göre de TBK md.99/2 gereğince ülkemizde kur farkları nedeni ile aşkın zararın doğması mümkün 
değildir;bkz.Eren,s.1107-1108. 
2583 Becker,s.628,Tandoğan,C.2,s.314,Dayınlarlı,s.168,Tunçomağ,C.2,s.1078. 
2584 Gautschi,Art.372,Nr.25(aktaran Tandoğan,C.2,s.314-315,dpn.186). 
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temerrüdü ve sonuçları ayrıntılı olarak yazmaktadır. İş sahibinin temerrüdü ve sonuçları 

ayrıca düzenlenmedikçe sözleşme hukuku Türk Hukuku ise yukarıda ifade ettiğimiz 

kurallar uygulanır. Keza ayrıca sözleşmede genel olarak düzenlenmiş olsa da, 

sözleşmede boşluk olan hallerde  yine seçilen sözleşme hukuku uygulanır. 

 

             SAJ formda iş sahibinin temerrüdü md.10.1’de 3 bent halinde 

düzenlemiştir. A ve b bentleri iş sahibinin borçlu temerrüdünü, c bendi ise iş sahibinin 

alacaklı temerrüdünü düzenlemektedir. A ve b bentlerine göre, md.2 gereği 1.,2. ve 3. 

taksitlerin vade tarihlerinden 3 gün geçince borç muaccel hale gelirken, yine madde 

2’ye göre 4. taksit borcu geminin teslimi ile hemen akabinde ödenmez ise, borç muaccel 

hale gelir ve ihtara gerek olmaksızın(deemed to be in default) iş sahibi borçlu 

temerrüdüne düşer. SAJ md.10.2 gereğince iş sahibi sözleşme ücretini ödemede 

temerrüde düşme tarihlerinden itibaren sözleşmede anlaşılan faizi ve yüklenicinin 

temerrüt nedeni ile  maruz kaldığı tüm masrafları da ödemek mecburiyetindedir. 

  

              İş sahibinin sözleşme ücretini ödeme de temerrüdünün diğer sonuçları 

ise SAJ md.10.3 ve 10.4 de yer almaktadır. Bu hükümlere göre iş sahibinin borçlu 

temerrüdünün ilk sonucu, sözleşme teslim tarihinin kendiliğinden uzamasıdır. İkinci 

olarak eğer herhangi bir temerrüt hali 15 günden fazla devam ederse yüklenicinin bir 

seçimlik hakkı doğmaktadır; ‘sözleşmeden dönme’. Yüklenici eğer iş sahibi örneğin 2. 

taksidinin ödeme gününden 15 gün geçmesine rağmen halen ödeme yapmıyor ise, 

dilerse sözleşmeye devam edip alacağını faizi ile talep edebilir, dilerse sözleşmeden 

dönerek sözleşmeye son verebilir. Gecikme faizi ile birlikte gecikmiş edayı talep 

etmesinden farklı olarak, sözleşmeden dönme seçimlik hakkı SAJ formda yüklenicinin 

yazılı ihtarı ön şartına bağlanmıştır. İhtar ile sözleşme sona erer ve o ana kadar ödenmiş 

olan sözleşme taksitleri yüklenici de kalır.  
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            SAJ formda borçlu temerrüdünün önemli sonuçlarından biri de geminin 

satılması hakkı ile ilgilidir. SAJ md.4.a’ya göre yüklenici ihtarı ile sözleşmeden dönen 

yüklenici dilerse gemiyi tamamlayarak veya o hali ile kamuya açık veya özel olarak 

gemiyi satma hakkına sahiptir.SAJ md.4.b gereğince gemi tamamlanmış hali ile satılır 

ise, satış bedelinden önce satış için maruz kalınan masraflar mahsup edilir, kalanı ise 

ödenmemiş olan sözleşme taksitleri üzerlerine gecikme faizi eklenerek mahsup edilir. 

Yapı halinde satılır ise SAJ md.4.c’ye göre önce satış masrafları,sonra inşaat masrafları 

ve sonra da yükleniciye makul bir kar eklenerek(bunlara yüklenicinin o ana kadar ona 

ödenen taksitler ise çıkarılır) mahsup yapılır. SAJ md.4.c’ye göre mahsuplardan sonra a 

ve b bentlerine göre kalan olursa, alıcının o ana kadar ödemiş oldukları taksitleri 

aşmayacak şekilde, faizsiz olarak alıcı iş sahibine verilir. Tüm bunlara rağmen alıcı iş 

sahibi hale yükleniciye borçlu ise, SAJ md.4.e gereğince kalanı derhal yükleniciye 

ödemelidir. 

 

              AWES formda genel olarak SAJ forma benzer düzenlenmekle birlikte 

AWES md.10 gereğince iş sahibinin borçlu temerrüdü 15 günü aşar ise yüklenici ödeme 

yapılana kadar işi durdurabilirken, ancak 30 günü aşar ise sözleşmeyi sona 

erdirebilmektedir. Norveç form md.12.2’ye göre ise alıcı temerrüdü için önce yüklenici 

ihtar çekmelidir. İhtara rağmen 7 gün içinde muaccel borç ödenmez ise yüklenici işi 

durdurabilmekte, 21 gün geçmiş ise sözleşmeyi sona erdirebilmektedir. Norveç formda 

yüklenicinin gemiyi satma hakkı düzenlenmemiştir. NewBuildCon md.39.b.ii gereğince 

yüklenici vade tarihlerinden itibaren 21 banka günü geçmesine rağmen ödeme 

yapılmamış ise ihtar çekerek 5 günlük ödeme süresi vermek zorunda olup, ancak bu 5 

gün geçince sözleşmeyi feshedebilmekte ve süre ihbarında ayrıca sözleşmeyi sona 

erdireceğini de bildirmelidir. CMAC md.22.2 gereğince iş sahibinin borçlu temerrüdü, 

yüklenicinin ihtar çekmesine bağlıdır. Gemiyi veya yapıyı yüklenicinin satma hakkı 

dahil diğer konularda SAJ ve CMAC birbirine benzemektedir(Bkz.CMAC md.22). 
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               B.TAMAMLANMIŞ GEMİNİN TESELLÜMÜ 

 

             Çoğunlukla borçlunun borcunu yerine getirmesi bizzat alacaklının 

iştirakine lüzum göstermektedir2585.Bununla birlikte yapmama borçlarında alacaklının 

ifaya katılması gereken bir borç yoktur2586. Gemi inşa sözleşmesinde bir yapma borcu 

sözkonusu olup, alacaklı iş sahibinin borçlu yüklenicinin borcunun ifasına katılması 

gereklidir. Eğer  alacaklının iştiraki olmaz ise, bazı durumlarda borcun borçlu tarafından 

yerine getirilip getirilememesi kötüniyetli olarak sürüncemede bırakılabilir. İşte bu 

nedenle kanun koyucu TBK md.106 gereğince alacaklı temerrüdünü düzenlemiştir. Bu 

hüküm gereği, alacaklı temerrüdü, alacaklının kendisine arz edilen ifayı haklı sebep 

olmadan kabul etmemesi veya ifanın gerçekleşmesi için kendisinin yapacağı şeyleri 

yapmamasıdır2587. Alacaklı temerrüdü teknik anlamda bir borç olmadığından, alacaklıya 

kural olarak sorumluluk yüklemez2588 ve prensip itibarı ile alacaklı temerrüdü nedeni ile 

alacak sona ermez2589.Bugün öğretide kabul edildiği üzere; alacaklının edimi kabul 

hakkı ilkesi geçerli olup, edim kabul hakkını kullanmayan alacaklının edime ilişkin bazı 

haklarını kaybetmesi nedeniyle bu bir borç olmayıp, bir ‘külfettir(Obliegenheit)’2590.  

    

        Bununla birlikte alacaklının ifayı kabulü veya ifayı engelleyecek şekilde 

davranmaması taraflar arasındaki sözleşmeye göre aynı zamanda bir borç olarak 

düzenlenmiş ise karşı taraf dilerse alacaklı temerrüdü dilerse borçlu temerrüdü 

hükümlerine başvurabilir2591. Diğer bir ifade ile aslında alacaklı temerrüdüne giren bir 

durumun taraflarca bir borç gibi kabul edilmesi ve sonucunda borçlu temerrüdü 

hükümlerinin uygulanabilmesi mümkündür. Bu sebeple de kural olarak iş sahibinin 

tesellüm borcu olmasa da, yani bu onun borcu değil de külfeti olsa da, gemi inşa 

sözleşmelerinde bu onun borcu olarak da düzenlenebilir. Bununla birlikte gemi inşa 

                                                 
2585 Von Tuhr,s.533,Eren,s.1010. 
2586 Oğuzman/Öz,C.1,s.373. 
2587 Oğuzman/Öz,C.1,s.373,Eren,s.1010. 
2588 Eren,s.1012. 
2589 Oğuzman/Öz,C.1,s.379. 
2590 Koç,s.62. 
2591 Oğuzman/Öz,C.1,s.374.Bkz. ayrıca Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.837,orada dpn.1. 
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sözleşmelerinde iş sahibinin gemiyi tesellüm etme mecburiyeti genellikle yoktur. Böyle 

bir mecburiyet halinde de tarafların tesellümü bir borç olarak düzenledikleri kabul 

edilecektir2592. 

 

               Alacaklı temerrüdü için ifa mümkün olmalı, aksi halde alacaklının 

fiili ile  ifa imkansız hale gelmiş ise artık alacaklı temerrüdü yoktur2593. Belirtelim ki 

alacaklı temerrüdü için kusur aranmaz2594.Alacaklı temerrüdünün gerçekleşmesi için 

öncelikle borçlu borcunu ifa teklifinde bulunmuş olmalıdır2595.Kural olarak alacaklı 

kendisine teklif edilen edayı haklı sebep olmaksızın kabul etmez ise mütemerrit olur2596. 

Bunun için öncelikle teklif edilen eda usulünce, yani miktar, vasıf , yer ve zaman itibarı 

ile sözleşme konusu alacağın mevzuuna uymalıdır2597. Alacaklı vaktinden evvel ifayı 

kabule mecbur olmadığı gibi, daha küçük bir ifayı da kabule mecbur değildir2598. 

Alacaklı kendisine teklif edilen şey örneğin gemi inşa sözleşmesinde olduğu  gibi 

sözleşmedeki ve spesifikasyondaki özelliklerinden farklı veya ayıplı olan gemiyi kabule 

zorlanamaz. Kabul etmediği taktirde de alacaklı temerrüdüne düşmez.Zira alacaklının 

ifayı kabulü haksız değilse, alacaklı temerrüdü mevzu bahis olmaz2599. Ayrıca 

alacaklıya yapılan tesellüm teklifi gerçek-fiilen yapılmış olmalı, yani sözleşme ve genel 

hukuka göre alacaklının sadece kabul etmesi yeterli olmalı, borçlunun teslim için 

sözleşme ve genel hukuk gereği üzerine düşen tüm borç ve ödevleri yerine getirmiş 

olması gerekir2600. 

 

                Eğer alacaklı sözleşme veya genel hukuk gereği borçlunun teslimi 

için üzerine düşen evvelce yapılması gereken iş ve hazırlık fiillerini yapmaz ise yine 

                                                 
2592 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.837. 
2593 Eren,s.1012,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.840. 
2594 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.837,Oğuzman/Öz,C.1,s.377. 
2595 Koç,s.99,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.838. 
2596 Oğuzman/Öz,C.1,s.374. 
2597 von Tuhr,s.534,Oğuzman/Öz,C.1,s.374,Eren,s.1013,Koç,s.95,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.838. 
2598 von Tuhr,s.534. 
2599 Eren,s.1015 ,Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,s.841. 
2600 von Tuhr,s.535,Oğuzman/Öz,C.1,s.375,Eren,s.1014. 
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alacaklı temerrüdü olur2601.Burada yukarıda anlattığımız alacaklı temerrüdü halinden 

farklı olarak borçlu henüz ifayı arz edecek durumda değildir ve iş sahibi de teslim 

teklifini reddetmiş değildir, ancak alacaklı, borçlunun teslimi teklif etmesine imkan 

vermemektedir2602.Örneğin geminin teslim alınabilmesi için gerekli yasal izinler, ihracat 

ve gümrük işlem ve izinleri vs. alması gerekiyor ise ve bunları iş sahibi yapmaz ise, 

veya kendi motoru olmayan ve çekilmesi lazım gelen mavna gibi deniz araçları 

imalinde, tersaneden o mavnayı çekmek için gerekli deniz aracını temin etmemiş ise 

sözleşme gereği bu iş sahibine ait ise iş sahibinin alacaklı temerrüdü mevzu bahis 

olur2603. Bu tarz bir alacaklı temerrüdü ancak, ifaya alacaklının katılması gereken 

borçlarda sözkonusu olur ki, örneğin yapmama borçlarında bu durum meydana 

gelmez2604. 

 

               Alacaklı temerrüdü gerçekleşir ise, borçlu TBK md.107 gereğince 

hasar ve giderleri alacaklı iş sahibine ait olmak üzere teslim edeceği şeyi tevdi ederek 

borcundan kurtulabilirse de, bu ticari gemilerde hemen hemen uygulanabilir bir hüküm 

değildir. Zira hareket halinde olan gemilerde geminin tevdi edilerek muahafazası çok 

zor olduğu gibi mevzuat gereği de bu mümkün olmayabilir. Aynı zamanda gemiler, 

uçaklar gibi çok büyük olduklarından tevdi etmeye de elverişli değildirler2605. Diğer 

yandan gemilerin niteliği gereği tevdiği uygun düşmediğinden ve ayrıca bakımı ve 

muhafazası, korunması ve tevdiği önemli giderleri gerektireceğinden TBK md.108/1 

gereğince hakimin izni ile açık arttırma ile, önceden iş sahibine ihtar şartı ile satılabilir. 

Satış gerçekleştikten sonra artık, borçlu yüklenici gemiyi teslimi değil, satış bedelini 

borçlu olduğundan, bu bedeli iş sahibine teslime, imtinası halinde ise tevdiine 

borçlanır2606 ve borç ancak böyle sona erer2607. Eğer iş sahibinin o geminin inşasından 

dolayı yükleniciye sözleşme ücreti borcu var ise, yüklenici satış bedelinden alacağını 

                                                 
2601 von Tuhr,s.536,Oğuzman/Öz,C.1,s.376. 
2602 Oğuzman/Öz,C.1,s.376. 
2603 İnşaat sözleşmelerinde iş sahibinin plan,projeyi üstlenmiş ise bunları yükleniciye teslim etmez ise ve keza arsayı 
yükleniciye tahsis etmez ise alacklı temerrüdü meydana gelir;bkz.Koç,s.134. 
2604 Oğuzman/Öz,C.1,s.373,Eren,s.1011. 
2605 Eren,s.1022. 
2606 von Tuhr,s.548 Eren,s.1024. 
2607 Oğuzman/Öz,C.1,s.385. 
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takas etme hakkına sahiptir2608. Borçlu yüklenici, hakimden izin almadan gemiyi satıp 

bedelini tevdi etmesi onu borcundan kurtarmaz2609. TBK md.108/2 gereği ticari 

gemilerin piyasa fiyatı bulunmakta olduğundan hakimden izin alınmak şartıyla, önceden 

iş sahibine ihtara gerek olmayabilir ve açık arttırma olmadan pazarlık usulü ile de gemi 

satılabilir. 

 

              SAJ form iş sahibinin alacaklı temerrüdünü md.11.1/c bendinde 

düzenlemiştir. Bu bende göre alıcı kendisine 7. madde gereği  uygun olarak teslimi 

teklif edilen gemiyi tesellüm etmez ise alacaklı temerrüdüne düşer. Ancak SAJ form 

md.11.1/b gereği son taksit teslim ile birlikte hemen aynı anda ödeneceğinden, iş sahibi 

bir yandan haklı sebep olmadan gemiyi teslim almayarak alacaklı temerrüdüne, diğer 

yandan da son taksidi vadesinde ödememiş olduğundan, borçlu temerrüdüne 

düşeceğinden, borçlu temerrüdüne dair bir önceki bahiste değindiğimiz sonuçlar burada 

da geçerli olacaktır. SAJ form md.11 iş sahibinin çeşitli temerrüt hallerini 

göstermektedir. 11. madde a fıkrasında sözleşme ücreti borçlusu iş sahibinin sözleşme 

ücretinin 1,2 ve 3. taksitlerini ödemez ise ne olacağını düzenlerken, iş sahibinin borçlu 

temerrüdü halini göstermektedir. 11. Maddenin b fıkrasında ise yüklenicinin teslim 

teklifi ile teslim anında 4. son taksidi iş sahibinin ödememesi halini SAJ form 

yüklenicinin teslimi için bir şart  ve iş sahibinin usulüne uygun teslimi teklif edilen 

gemiyi tesellüm için yerine getirmesi gereken bir borç olarak göstermiştir. Fikrimizce 

11. maddenin c fıkrasında belirtilen ve tipik bir alacaklı temerrüdü halini gösteren 

‘Kendisine usulüne uygun teslimi teklif edilen gemiyi tesellüm etmeyen’ ifadesinin 

gerçekleşmesinin şartı 11.1/b maddesi ile iş sahibinin son taksidi tesellüm anında 

ödemesine bağlanarak iş sahibinin alacaklı temerrüdü oluşturacak durumu aynı 

zamanda bir borçlu temerrüdü hali olarak açıkça düzenlenmiştir.  

 

   AWES md.10, 5. paragrafında iş sahibinin alacaklı temerrüdüne düşmesinin 

şartı, kendisine sözleşmeye uygun olarak teslimi teklif edilen gemiyi haklı sebep 
                                                 
2608 von Tuhr,s.548,Eren,s.1024. 
2609 Oğuzman/Öz,C.1,s.385. 
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olmaksızın teslim almaması şartı yanında, ön şart olarak ayrıca yüklenicinin yazılı ihtarı 

da aranmaktadır.NewBuildCon md. 39.b/iii gereğince sözleşmeye uygun teslim teklifine 

rağmen, gemiyi teslim almayarak alacaklı temerrüdünün gerçekleşmesi halinde, 

yüklenicinin sözleşmeyi sona erdirme hakkı vardır. CMAC md.22.1.3’de de 

yüklenicinin usulüne uygun teslim teklifini kabul etmeyen iş sahibi alacaklı 

temerrüdüne düşmektedir. 

 

               C.İŞ SAHİBİNİN DİĞER BORÇLARI 

 

               İş sahibinin ücret ödeme ve gemiyi tesellüm borcu haricinde gemi 

inşa sözleşmesinden doğan daha az önemli borçları da mevcuttur. Ancak biz iş sahibinin 

bu borçlarının önemli bir kısmını zaten  yüklenicinin borçlarını işlerken 

değindiğimizden burada ayrıca değinmeyeceğiz. Burada ifade edilecek olan her nekadar 

tarafımızca iş sahibinin diğer borçları olarak ifade edilse de, onun esasen aynı zamanda 

hakları konumunda olduğundan, bir borcun ihlalinde olduğu gibi, ihlal edilmeleri 

halinde iş sahibi bir tazminat ödeme borcu altında kalmaz.Özetle iş sahibinin gemi inşa 

sözleşmesinden doğan diğer borçları şunlardır; 

             -Gemi plan ve çizimlerini onaylamak(SAJ md.4.1,AWES 

md.2.2,Norveç Form md.5.1,NewBuildCon md.20,CMAC md.8.1), 

            -Kendi gemi temsilcisini atamak(SAJ md.4.2,AWES md.2.1,Norveç 

Form md.5.2 NewBuildCon md.22,CMAC md.9.1), 

            -Gemi inşası devam ederken, geminin makine, ekipman ve donanımın 

denetlemek(SAJ md.4.3,AWES md.2.1,Norveç Form md.5.3,NewBuildCon md.23), 

            -Gemi inşaatı tamamlanıp, teslim teklifi üzerine iş sahibinin gemiyi 

kabul etmesi ile, kabul/teslim protokolünden 3 gün içinde gemiyi yüklenici tersanenin 

tesisinden çıkarmak ve ihlali halinde demirlemek(SAJ md.7.6,Norveç Form md.8.5). 

NewBuildCon md.32.b ve CMAC md.17.2 gereğince ise süre 5 gündür. 
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                                SONUÇ 

 

           1. Gemi inşa sözleşmesi, bir tarafında yeni bir gemi(şey) inşa ettirmek 

isteyen iş sahibi  ile diğer tarafında gemi inşa işinde uzman olarak yüklenici 

tersanecinin olduğu, yüklenicinin yeni bir gemi inşa, imal,dizaynını ve teslimini, iş 

sahibinin bunun karşılığında bedelini ödemeyi borçlandığı, karşılıklı borç doğuran, 

ivazlı, rızai bir iş görme sözleşmesidir.  

 

           2. Gemi inşa sözleşmesinin konusu inşa edilip tamamlandığında gemi 

olacak yapı ve yapının inşa edilerek gemi haline getirilmesi faaliyetidir.Bu yapıya inşa 

halindeki gemi denmektedir.  İnşa halindeki gemi ise, tamamlandığı takdirde gemi 

vasfına haiz olacak yapı demektir. Gemi vasfını kazanma anı geminin inşasının kesin 

olarak bitirildiği andır. Bir kanun gereği geminin taşınır hukuku rejiminden 

farklılaştırılmış olması sadece o kanunun ilgili hükümlerinin uygulanması ile sınırlı 

olup, gemiler sahip oldukları büyük hareket kabiliyeti dolayısıyla taşınır olan eşyalardır. 

Sicile kayıtlı olsalar da olmasalar da gemiler ve inşa halindeki gemiler taşınır 

sayılmaktadır. 

 

          3. Gemiler özellikle küçük tekne ve küçük yatlardan farklı olarak seri 

halde üretilmekten ziyade, ısmarlama üzerine ve hususi özellikler istenerek ve 

malzemesi yüklenici tarafından sağlanarak imal edilmektedir. Nitekim en çok kullanılan 

standart gemi inşa sözleşmesi formları incelendiğinde bu durum açıkça ortaya 

konulmaktadır. Gemi  inşa sözleşmelerinde yapım aşamasında  açıkça iş sahibinin 

talimat verme hakkı olup, bu aşamalarda müdahale de bulanabilmektedir. Hatta gemi 

spesifikasyonlarında değişiklik de talep edebilmektedir. Gemi inşa edilirken malzeme 

unsurundan ziyade emek unsuru ön plandadır.Geminin inşası için kullanılan malzemeler 

ancak emek unsuru ile bir araya getirildiğinde ortaya oldukça değerli bir ürün ortaya 

çıkmaktadır. Fikrimizce  modern gemi inşa pazarının modern işleyişine göre ferden 
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muayyen edilen ve hususi olarak ısmarlana gelen  gemi inşa sözleşmelerinin birer satış 

sözleşmesinden ziyade eser sözleşmesine, özel olarak da birer inşaat sözleşmesine 

uygun olduğunu göstermektedir.  

 
        4. Gemi inşa sözleşmeleri borçlar hukukunun klasik kurulma hali olan 

karşılıklı basit öneri ve kabulden daha karmaşık ve  farklı olarak kurulmaktadır. 

Sözleşme tarafları ortak anlayışlarını ortaya koymak üzere niyet mektubu imzalarlar 

Niyet mektubu, gönderenin karşı tarafa kurulması planlanan hukuki yapının ana 

hatlarını ortaya koyan, genellikle yazılı ancak gönderen yönünden bağlayıcı olmayan 

niyete ilişkin açıklamalardır. Özellikle kapsamlı olan ve teknoloji gerektiren gemilerde, 

yüklenici zaman alan dizayn çalışmaları için niyet mektubunu yeterli görmez ve bu 

hallerde bağlayıcı olmayan köprü sözleşme yapar ve yüklenici dizayn ve teknik hizmet 

karşılığı ücret alır.Tarafların bağlayıcı ön sözleşme yapmalarına da engel yoktur. 

 

      5. Gemi inşa sözleşmeleri sıklıkla standart formlar esas alınmak suretiyle 

kurulmaktadır. Gemi inşa sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan standart formların 

belli başlıları şunlardır; SAJ Form AWES Form, Norveç Formu, MARAD Form , 

CMAC form  ve NewBuildCon Formu. Fikrimizce gemi inşa sözleşmesinde kullanılan 

SAJ, AWES, MARAD, Norveç Formu, NewBuildCon ve CMAC birer genel işlem 

koşulu içeren sözleşmelerdir. 

 

       6. TBK md.470’de açıkça yüklenicinin bir eser meydana getirme 

borcundan bahsedilmektedir. Böylece kanun koyucu eser sözleşmesini tanımlarken 

açıkça yüklenicinin bir eser meydana getirme borcu olduğunu ifade etmektedir. Eserin 

meydana getirilmesi eser sözleşmesinde yüklenicinin temel edimidir. Gemi inşa 

sözleşmelerinde yüklenicinin meydana getirme borcu ‘inşa(imal) etme borcu’ olarak 

ifade edilmektedir. 
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     7. Karşılıklı güvenin yoğun olduğu eser sözleşmelerinde yüklenici iş 

sahibinin menfaatini gözetmeli, üstlendiği eseri, kendisine gösterilen güvene uygun 

olarak ve bağlılık içinde imal etmelidir. Yüklenici iş sahibinin temin ettiği  

malzemelerin hem ele alınması ve hem de depolanmasında gerekli ihtimam ve dikkati 

göstermekle yükümlüdür. Bu onun sadakat yükümlüğünün bir parçasıdır. . SAJ 

md.17.2’ye göre alıcının temin ettiği malzemeleri, tersanede teslim ettikten sonra 

yüklenici onları depolamak ve gerekli özeni göstermekle yükümlü olup, bunlarla ilgili 

depolama masraflarını da kendi karşılamakla yükümlüdür. 

 

       8. Yüklenicinin özen borcu da bulunmaktadır.İnşaat işi teknik bir iş olduğu 

için belli kurallara tabi olup, yüklenici gemiyi bilinen ve denenmiş yapı tekniği 

kurallarına uygun inşa etmelidir Gemi inşa eden tersane yüklenici olarak, hem gemi inşa 

yönetmeliği gibi mevzuata ve hem de bilinen gemi inşa tekniği kurallarına uygun 

gemiyi inşa etmelidir. TBK’da yer alan özen borcu ile ilgili kurallar emredici 

değildir.Bu nedenle, yüklenicinin özen borcunun kapsamını belirlemede öncelikle 

sözleşme hükümleri, sonra kanun hükümleri esas alınır.İnşa edilen gemiler klas 

kuruluşları ve ulusal/uluslararası kuruluşların da kurallarına uygun yapılmalıdır. 

Geminin sınıfına ve faaliyet göstereceği alana bağlı olarak değişmekle birlikte IMO gibi 

çeşitli uluslararası kuruluşlarca ve konvansiyonlarca belirlenen kurallara da gemi inşa 

edilirken yüklenici uymakla sorumludur. 

 

         9. TBK md.471/3’e göre yüklenici işi bizzat veya kendi yönetimi altında 

yaptırmaya mecburdur Gemi inşaat sözleşmelerinde fiilen ve bizzat yüklenicinin edimi 

gerçekleştirme borcu yoktur ve genel olarak birer ticaret şirketi altında yapılanmış olan 

gemi inşa yüklenicileri de üstlendikleri yapıyı inşa etmek için gerekli çalışma 

organizasyonunu kurmak,yönetmek ve denetlemekle yükümlüdür.  
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   10. Eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel nitelikleri önem 

taşımıyorsa, yüklenici işin belli kısımlarını üçüncü kişilere verebilmektedir. Gemi inşa 

sözleşmeleri, genel eser sözleşmelerinde de olabileceği gibi, işin alt yükleniciye devri 

ve bunun sınırlanması ile ilgili özel hükümler içerebilir. Geleneksel olarak gemi inşa 

sözleşmelerinde işin belli kısımlarının alt yükleniciye verilmesinde, genel 

yüklenicinin(tersanenin) alt yüklenicinin de işlerinden sorumlu kalması şartıyla izin 

verilirken yine de büyük alt yüklenicilik işlerinde sözleşmelerde iş sahibinin önceden 

yazılı onayının alınması zorunlu kılınmaktadır  Gemi inşa sözleşmelerinde bu yazılı 

onay işinin, işin yapım süresini geciktirmemesi adına, üretici listesi (makers list) 

belirlenerek ya sözleşmeye ya da spesifikasyonlara yazılır, ve bu listedeki alt 

yüklenicilere önceden onay verilmiş olduğu kabul edilir. 

 

    11. Eser sözleşmesinde kural olarak araç ve gereç temini yüklenicinin 

borcudur(TBK md.471/4). Yüklenicinin kural olarak sağlamakla yükümlü olduğu alet, 

araç ve gereçler, eser tamamlandıktan sonra ondan ayrılabilen ve yüklenicinin 

mülkiyetinde sayılan şeylerdir.  Bunlar gemi inşaat sözleşmeleri açısından şunlardır;  

gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları, kalıplar, matkaplar, gemi 

havuzları, iskeleler, vinçler,üretim robotları vs. gibi. Yüklenicinin sağlayacağı araç ve 

gereçler o eserin imaline elverişli, yeterli ve hem miktar ve hem nitelik bakımından  

yapılacak esere uygun olmalıdır. Uygun düşmeyen bir araç ve gerecin kullanılması, 

yüklenicinin kusurunu oluşturur ve borcun ihlali sayılır Bu halde iş sahibi dilerse 

şartları oluşmuşsa TBK. md.473/2’ye başvurabilir.Gemi inşa sözleşmelerinde araç ve 

gerecin sözleşmenin hangi tarafınca temin edileceğini ilişkin bir açık hüküm yer 

almamakla birlikte teamül gereği, gemi inşasının kompleks yapıda olması dolayısıyla 

araç ve gerecin yüklenici tarafından temini gerekmektedir.    

 

    12. Malzeme ile alet, araç ve gereç birbirinden farklıdır. Malzemeler, alet, 

araç ve gereçlerden farklı olarak, eserin kendisinin imal edildiği ve bu nedenle onun 

içinde kalan maddelerdir.Bir gemi inşa sözleşmesi için malzemeler demir, çelik, 
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çimento gibi hammade veya yarı mamul veya önceden tamamen imal edilmiş mutfak-

otel malzemeleri, her türlü makine,elektronik seyir ve haberleşme sistemleri,özel kargo 

elleçleme donanımı, elektrik aksamı, bilgisayar sistemi, radar sistemi, pencere, mobilya 

malzemeleri vs. olabilir. Kanun alet, araç ve gereçlerin sağlanmasının aksine, 

malzemenin teminin kimin yükümünde olduğu konusunda suskundur. Gemi inşasında 

pratikte tüm malzeme, makine ve ekipmanların yüklenici tarafından sağlanması 

nadirdir. Ancak bunların büyük çoğunluğunu yüklenici temin eder. Gemi inşa 

sözleşmelerinin genelinde malzeme borcunun kime ait olduğu TBK’ da ki gibi 

belirtilmese de, fikrimizce gemi inşa sözleşmelerinde malzeme temini ile yükümlü 

olanın yüklenicidir. 

 

  13. Gemi inşa sözleşmelerinde eser sözleşmelerinde olduğu gibi, kural olarak 

yüklenici tersane sadece edim sonucu olarak gemiyi borçlansa da gemi inşasının 

ortalama 2 yılı bulduğu göz önüne alındığında, edim sonucuna yönelik faaliyetlerin ne 

kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Eser sözleşmesinde yüklenici belli bir süre için iş 

yapmayı değil fakat bir iş sonucunu borçlandığı halde, ancak teslim süresini 

geçirdiğinde temerrüde düşmesi gerekirken, yüklenicinin vaadini yerine getiremeyeceği 

olasılığının çıktığı hallerde, iş sahibine teslim süresinden önce işe karışma olanağı 

verilmiştir. Bu imkan iş sahibine TBK. md.473/1’de belli şartlar altında açıkça 

sağlanmıştır. Gemi inşa sözleşmelerinde, TBK md.473/1 hükmünün uygulanmasında 

teslim tarihine göre işin gecikip gecikmediği belirlenirken, force majeure ve diğer izin 

verilen gecikmeler dikkate alınmalıdır. Zira bu gecikilen günler hem yükleniciye 

atfedilemeyecek sebepler olarak kabul edilir ve hem de teslim süresini uzatarak, işin 

bütün tahminlere nazaran yetişip yetişmeyeceğinin belirlenmesinde de etkili olmaktadır. 

 

  14. Gemi inşa sözleşmelerinde inşa süreci içerisinde sözleşme ve 

spesifikasyonlar çoğunlukla iş sahibinin talebi ile olmakla birlikte, bazen klas kuruluşu 

veya düzenleyici kuruluşların kural değişiklikleri nedeni ile değişime uğrayabilmektedir 

Gemi inşa sözleşmelerinde iş değişiklikleri modifikasyonlar klozu ile bütün standart 
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formlarda yer almaktadır Gemi inşa sözleşmelerinde ek iş ve iş değişikliği ile ilgili 

olarak modifikasyonlar üç çeşittir. Bunlar iş sahibinin talep ettiği modifikasyonlar, klas 

kuruluşları ve düzenleyici kuruluşlarca yapılan kural değişikliği sonucu gereken 

modifikasyonlar ve son olarak yüklenici tarafından gerçekleştirilen modifikasyonlar ve 

malzeme ikamesi şeklindedir. 

 

   15. Yüklenicinin gemi inşa sözleşmesinden doğan asli yükümlülüğü gemiyi 

inşa edip tamamlamak iken, sözleşmelerde iş sahibine inşa aşamalarında yüklenicinin 

inşa edimini incelemek ve denetlemek hakkı verilmektedir. Gemi inşa sözleşmelerinde 

işsahibine verilen inceleme ve denetleme hakkı 3 aşamalıdır. Bunlar sırası ile inşa işi 

başlamadan önce iş planı, iş çizimleri ve inşa programını inceleme ve onaylama hakkı, 

gemi inşa edilirken iş sahibi veya iş sahibinin yetkili temsilcisi aracılığıyla yüklenicinin 

edim fiilinin incelenmesi ve denetlenmesi ve son olarak da geminin tesliminden önce, 

geminin denizde denemeye tabi tutulmak suretiyle iş sahibi veya iş sahibinin temsilcisi 

tarafından geminin inceleme ve denetimi şeklindedir.            

       

    16. Gemi inşa sözleşmelerinde  plan ve çizimler genellikle yüklenici 

tarafından üstlenilmektedir. Sözleşmelerde bu plan ve projelerin gönderilmesinden veya 

iş sahibince tebellüğünden sonra belli bir süre de onaylanarak veya fikir içerecek 

şekilde yorumlu olarak bir kopyasının geri gönderilmesi aksi halde, yani süresi 

içerisinde geri gönderilmeyen plan ve çizimlerin onaylanmış sayılacağı kabul edilir. 

Gemi inşa sözleşmelerinde onaylama prosedürünün yer almasının amacı, daha işin 

başındayken bazı teknik hataların düzeltilebilmesi ve böylece sonradan daha büyük 

masrafın yapılmasının ve zaman kaybedilmesinin engellenebilmesidir. 

 

                    17. Gemiler sıradan eserlerden farklı olarak değerli eşyalardandır. Bu 

nedenle de iş sahibine inşa sürecinde geminin inşasını inceleme hakkı vermek 

uygundur. Gemi inşa sözleşmelerinde iş sahibine incelemeyi yapabilmesini sağlamak 
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üzere, kendi temsilcilerini inşa süresi boyunca tersanede bulundurma hakkı 

verilmektedir Gemi inşa sözleşmelerinde yer alan temsilci aracılığıyla inceleme, ne bir 

borç ne de bir külfettir. Burada sözkonusu olan bir haktır.Haliyle bir borç olmadığı için 

yerine getirilmediği taktirde tazminata ve külfet olmadığı için ise ayıptan doğan 

haklarının düşmesine yol açmaz. Gemi teslim edilmemiş olduğu ve aksine henüz daha 

inşa aşamasında olduğu için, inceleme, bir muayane de sayılamaz.  

 

   18. Gemi inşalarında geminin tesliminden önce yüklenicinin geminin 

sözleşme ve spesifikasyonlara uyduğunu göstermesi hem gelenek ve hem de değişmez 

bir standart sözleşme kuralıdır. Teslimden önce geminin sözleşme ve spesifikasyonlara 

uygun inşa edilerek tamamlandığı ve teslime hazır hale getirildiği ise deniz 

denemesi(testi) adı verilen geminin çeşitli açılardan denizdeki performansının sözleşme 

ve spesifikasyonlara uyduğunu göstermeye yarayan işlem ile gerçekleşmektedir. Deniz 

denemesinde makine-motor ve seyrüsefer kapasitesi gibi inşa aşamasında 

incelenemeyen geminin özellikleri denetlenir.Deniz denemesinin amacı geminin 

performans ve durumunun sözleşme(ve spesifikasyonla) ile uyumlu olup olmadığının 

test edilmesi olup, deneme yüklenicinin iş sahibine geminin spesifikasyon ve 

sözleşmeye uyduğunu gösterme fırsatı verir. Bu nedenle gemi inşa sözleşmelerinde 

teslimden önce ayıptan sorumluluk borcunun doğduğu ve standart formların aslında 

deniz denemesi klozları ile TBK md.476 vd. sağlanan ayıptan sorumluluk borcuna 

benzer bir borcu düzenlediği ve ancak teslimden önce olması dolayısıyla Türk-İsviçre 

Hukuku’ndan açıkça ayrıldığı ortaya çıkmaktadır.  

 

    19. İcra edilen deniz denemesi sonucu gemi ya kabul ya da reddedilir.Kural 

olarak deniz denemesi klozlarında belirtilen gemiyi reddetme hakkı, sözleşmeyi 

feshetmek veya sözleşmeden dönmek anlamını taşımaz. Standart formlarda genellikle 

geminin kabul edilmesinin geminin sözleşme ve spesifikasyonlara uygun inşa edildiği 

konusunda kesin ve bağlayıcı olduğu belirtilse de, Türk Hukuku yönünden eser 

sözleşmelerinde kabul her nekadar açık ayıplar yönünden ayıptan sorumluluk borcunu 
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ortadan kaldırsa da, kasıtlı olarak gizlenmiş ayıplar ile gizli ayıplar kabulün hukuki 

sonuçlarından, keşfedilmeleri halinde hemen bildirilmiş olmaları halinde 

etkilenmezler(TBK md.477/1). 

 

          20. Standart formlarda, inşa edilen gemideki ayıp ve sonuçları, teslim 

öncesi deniz denemesi ve teslim sonrası garanti aşaması olmak üzere iki aşamada yer 

aldığı halde Türk Hukuku bu formlardan tamamen farklı düzenlenmiştir. Türk Borçlar 

Hukuku’na göre, standart formların ve gemi inşa sözleşmelerinin geleneksel 

uygulamasından tamamen farklı olarak, yüklenicinin ayıptan sorumluluğu ancak 

sözleşme konusu olan eserin(geminin) iş sahibine tamamlanarak ve ayıplı olarak teslimi 

halinde doğar. Türk Hukuku’na göre eser sözleşmesinde muayene ve ihbar külfetleri de 

eserin tamamlanmış olarak teslimi halinde ortaya çıkar İş sahibi eserin tesliminden önce 

ayıplı olduğunu öğrense bile, teslim gerçekleşmeden muayene ve ihbar yükümü yoktur.  

 

            21. TBK md.475.1 gereği iş sahibi ancak ya gemi kullanılamaz 

derecede veya kabule zorlanamaz ölçüde ayıplı ise  malı reddedebilir. Oysa standart 

formlara göre gemiyi reddetmek için ayıbın TBK anlamında tam önemli ayıp olması 

zorunlu olmayıp, tam önemli ayıptan daha hafif bir ayıp, deniz denemesi sonrası iş 

sahibine gemiyi reddetme hakkı verebilir. Standart formlarda teslim öncesi deniz 

denemesi sonucu ayıplı bir gemi için kural olarak iş sahibinin sözleşmeden dönme 

hakkı yoktur. O ancak gemiyi reddebilmektedir. Gemi inşa sözleşmelerinde deniz 

denemesi sonucu ayıplı çıkan bir gemi karşısında iş sahibinin ancak ‘gemiyi reddedip 

onarımını ve ve/veya varsa eksiklerin tamamlanmasını’ talep etme veya belli ayıp 

hallerinde gemiyi kabul edip likit tazminat talep etme hakları sözkonusudur. Ancak 

sözleşmelerde yazılı bazı özel hallerde ayıp sözkonusu olup, ayıbın önemi taraflarca 

önceden belirlenen son sınır marjını da aşıyor ise, TBK benzeri olarak önemli ayıp 

sayılmakta ve iş sahibine yine gemi inşa sözleşmesinde belirlenen şartlarda TBK’ya 

benzer şekilde sözleşmeden dönme hakkı verilmektedir. Diğer yandan sözleşme teslim 

tarihine kadar ayıbın tamamlanmasının mümkün olmadığı istisnai hallerde veya 
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sözleşme teslim tarihine kadar ayıbın onarılamadığı hallerde de sözleşmeden 

dönülebileceği standart formda yazmasa dahi Türk Hukuku gereği kabul edilmelidir. 

 

                 22. Gemi inşa sözleşmelerinde de tüm gemiyi inşa etmeyi ve hazır 

halde teslimini üstlenen bir yüklenici, kara inşaat sözleşmelerindeki gibi dizayn-inşaat 

sözleşmesi biçiminde anahtar teslim gemi inşa sözleşmesi imzalamış olmaktadır. Ancak 

ne SAJ ve ne de AWES formda dizayn sorumluluğunun kimin üzerinde olduğu yer 

almamaktadır Türk Hukuku gereğince dizayndan yüklenici sorumlu olmakla birlikte 

TBK md.476’ya göre yüklenicinin ayıptan sorumlu olabilmesi için eserdeki ayıbın iş 

sahibine yüklenememesi gerekmektedir Hatalı talimatlar, sözlü veya plan ve proje gibi 

yazılı olarak gerçekleşebilir. Geminin dizayn iş sahibi tarafından bizzat veya sipariş 

verdiği üçüncü bir kişi tarafından hazırlanıp, yükleniciye verilmiş ve o dizayna göre 

geminin inşası talep edilmiş ise, dizayn Türk Hukuku gereği iş sahibince geminin 

inşaatına yönelik verilen bir talimat sayılmalıdır.  

 

                 23. Standart formlarda yüklenicinin sözleşmede yazan teslim 

tarihine kadar gemiyi tam ve ayıpsız teslim etmekle yükümlülüğü hesaba katıldığında, 

bu derecede ayıplı bir geminin zamanında onarılarak tesliminin mümkün olmayacağının 

objektif olarak belirlenebildiği hallerde veya teslim tarihine kadar beklenip, teslim 

edilemediği taktirde, standart formlardaki yüklenicinin temerrüdü klozuna başvurularak  

sözleşmenin feshi mümkündür İfade etmek gerekir ki, TBK md.475.1’de tanınan dönme 

hakkı standart formlarda deniz denemesi klozunda yer alan gemiyi(eseri) reddetme 

hakkından daha geniş bir kavram olup, yalnız eserin kabulünden kaçınma hakkını değil,  

sözleşmeden dönebilme hakkını da içerir.  

 

               24. Gemi inşa sözleşmelerinde yüklenicinin belirlenen zamanda 

gemiyi teslimi ve sözleşmede belirlenen hız, yakıt tüketimi ve deadweight kapasitesi 

şeklinde performans standartlarını minumum olarak karşılayacağı taahhüt edilir. Gemi 
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inşa sözleşmelerinde spesifikasyonlarda taahhüt edilen hız, yakıt tüketimi, deadweight 

kapasitesi, kargo kapasitesi seviyeleri yakalanamaz veya teslim zamanına gemi 

yetiştirilemez ise iş sahibinin likit tazminat hakkı doğar ve hatta bu farklılığın tolere 

edilemeyeceği seviyelerden sonra iş sahibinin gemiyi reddetme ve sözleşmeden dönme 

hakkı gündeme gelebilmektedir. 

 

          25.  Likit tazminat klozlarının kaynağı common law’dur. Türk/İsviçre 

Hukuku’nda ise gemi inşa sözleşmelerinde veya İngiliz Hukuku’nda olduğu gibi bir 

likit tazminat anlayışı bulunmamaktadır.Gemi inşa sözleşmelerinde likit tazminat hakkı 

hem belli ayıp hallerinde ve hem de geç teslim halinde iş sahibine bir hak olarak 

sunulmaktadır. Likit tazminatlar basit bir ifade ile önceden taraflarca anlaşılmış ve 

belirlenmiş gerçek tazminat miktarlarıdır ve belirlenen miktarlar sözleşmenin ihlalinde 

öngörülebilen kaybın önceden hesaplanmasıdır. Likit tazminat içeren klozlar iş sahibi 

alıcı lehine önceden tahmin edilen zararlarını karşılayan hükümler olsa da, genel 

hukuktan doğan diğer haklarını ortadan kaldıran klozlardır Bunlar aynı zamanda birer 

muafiyet klozu olarak görülür ve yüklenicinin sözleşmeyi ihlalinde sorumluluğunu 

sınırlamaktadır. 

  

       26.  Likit tazminat aslında teslim anında sözleşme ücretinden o miktar 

kadar peşin yapılan bedel indirimi görünümündedir. İş sahibinin indirim talebi ile 

sözleşme ücreti düşük değerle orantılı indirime tabi tutulur ve  sözleşmede 

kararlaştırılan ücret daha yüksek bir tutar iken daha düşük bir tutara tekabül eder. Bu 

açıdan bakıldığında bedel indiriminin sonucu ile likit tazminatın sonucu aynıdır. Her 

ikisi de o hakkın kullanılması ile sözleşme ücretinde bir oranda indirim sağlar. Temel 

fark likit tazminatta indirilecek tutar bir oran dahilinde önceden sözleşmede götürü 

olarak belirlenmiştir. Oysa ücret indiriminde önceden belirlenme bulunmamakta olup, 

bedel indirimi değerlendirmeye tabiidir. Fikrimizce likit tazminat ile Türk 

Hukuku’ndaki bedel indirimi birbirinin yerine geçebilen kavramlar olmasa da gemi inşa 
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sözleşmelerinde kullanılan likit tazminatlar bir çeşit bedel indirimi halidir.Likit 

tazminatlar birer ceza koşulu değildirler. 

 

         27. Türk Hukuku’nda kural, teslim ile muayane ve ihbarın yapılması 

iken, gemi inşa sözleşmelerinde muayene benzeri işlem deniz denemesi yoluyla ve 

teslim öncesi yapılmaktadır. İhbar ise ancak yüklenici tersanenin hazırlayıp göndereceği 

deniz denemesi raporunun tebellüğünden başlar. Ayrıca gemi inşa sözleşmelerindeki 

deniz denemesi Türk Hukuku’ndaki muayeneden farklıdır. Türk Hukuku’nda kaide 

eserin fiziksel elle muayenesi iken, gemi inşa sözleşmelerinde yüklenici hakimiyetinde 

adeta bir uzaktan muayeneye hapsolmuş bir inceleme sözkonusudur.  

              

           28. TBK md. 475 gereği yüklenicinin ayıptan sorumluluğu gereği, iş 

sahibinin seçimlik haklarından birisi de ücretsiz onarım hakkıdır. Borçlar kanunu 

tarafından ayıp karşısında iş sahibinin hakkı olan 3 seçimlik haktan biri olan ücretsiz 

onarım hakkı geleneksel gemi inşa hukukunda kural olarak teslim sonrası iş sahibinin 

yüklenicinin ayıba karşı sorumluluğu karşısında sahip olduğu tek haktır. İnşa edilen 

geminin teslim ve kabulünden sonrası belli süre için sağlanan yüklenicinin garanti 

ederek iş sahibine verdiği hak, ayıbın ücretsiz onarımını istemek hakkıdır.Gemi inşa 

sözleşmelerinde olduğu gibi yüklenicinin garanti verdiği hallerde, ücretsiz onarımın 

ayıbın giderilmesi aşırı masrafı yol açsa da iş sahibince istenebileceği kabul 

edilmektedir. Gemi inşa sözleşmelerinin önemli özelliklerinden biri teslim sonrası 

yüklenicinin ayıbtan sorumluluğunu ücretsiz onarım ile sınırlaması ve iş sahibine bedel 

indirimi ve sözleşmeden dönme imkanı vermemesidir. Türk Hukuku bakımından ayıp 

gereği sorumluluğu düzenleyen TBK md.475 bir yedek hukuk kuralı olduğu için aksine 

sözleşmede düzenleme yapılabilir ve bu nedenle de gemi inşa sözleşmelerinde bu 

şekilde yapılan düzenleme geçerlidir. 
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    29. Yüklenici tersane sadece gemiyi inşa etmekle borcunu tam olarak ifa 

etmiş olmaz, ayrıca gemiyi iş sahibine teslim etme borcu altındadır. Eseri teslim borcu 

yüklenicinin ana borçlarındandır malzemesini yüklenicinin tedarik ettiği, ve genellikle 

gemi inşasında da olduğu gibi, taşınır bir eser imaline ilişkin eser sözleşmelerinde 

yüklenicinin teslim borcu yanında satış sözleşmesine kıyasen mülkiyeti sağlama borcu 

da bulunmaktadır. Teslim zamanı iş sahibi yönünden, sicile kayıt, geminin 

sigortalanması, çarter yükümlülükleri, diğer finansal ve idari yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi vb. yönünden çok önemlidir Türk Hukuku’na göre de teslim zamanı eser 

sözleşmesinin objektif bakımından bir esaslı unsuru değildir ve taraflar isterse sözleşme 

kurulduktan sonra da teslim zamanını kararlaştırabilirler Türk Hukuku yönünden 

sözleşmede teslim tarihi açıkça yazmıyor ise TBK md.90 yedek hukuk kuralı uygulanır. 

uygulanacaktır. 

  

    30. Yüklenicinin kontrolü dışında gerçekleşen ve gecikmeye yol açan 

olaylardan doğan sorumluluğunu bir kloz ile sınırlamak mantıklıdır. Gemi inşa 

sözleşmelerinde bu imkan mücbir sebep(fors majör) klozu ile mümkün hale 

gelmektedir.Türk Hukuku’nda fors majör ile mücbir sebep aynı anlamda olup, mücbir 

sebepler birer zorlayıcı neden olarak, önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu 

olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış etkiden ileri gelen olay 

anlamında kullanılmaktadır.Bir çok gemi inşa sözleşmesinde taraflardan birinin geçici 

olarak edimini yerine getirememesini haklı hale getiren olaylar liste halinde yer alırken, 

yine bir çok sözleşmede bu liste sonunda tüm sayılanların haricinde kıyasen uygulamayı 

sağlayan ‘listedekiler haricinde diğer tüm sözleşme taraflarının kontrolu dışında olaylar’ 

şeklinde klozlar düzenlenmektedir  

 

     31. Fors majör gibi temerrüde düşmede hukuka uygun bir engel, teslim 

süresinde haklı bir gecikmeye yol açacağından gecikme süresi kadar süre uzatımı 

sözkonusu olur.Diğer yandan bazen haklı gecikmeye neden olan sebep öyle bir hal alır 

ki, dürüstlük kuralları gereğince gecikme süresi tahammül edilemeyecek kadar uzar, bu 
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durumda tarafların sözleşmeyi sona erdirebilecekleri kabul edilmelidir(TMK 

md.2).Bazen sözleşmelerde haklı gecikmelere ilişkin toplam bir tahammül tavanı 

belirlenir. Toplam tahammül tavanı aşılınca taraflar, ama çoğunlukla haklı gecikmeye 

katlanmak zorunda kalan taraf sözleşmeden dönebilir.  

 

  32. Gemi inşa sözleşmelerinde sözleşmede yazan tarih hedef tarih olarak 

kabul edilir.Gemi inşa sözleşmelerinde bir hedef tarih belirlenmesi bunun TBK 

md.124.3 anlamında sözleşmede borç için kesin bir vade olmadığını gösterir. Zira kesin 

vade için tarafların anlaşarak vade tayin etmiş olmaları yetmez, ayrıca borcun mutlaka 

tayin edilen tarihte ifası hususunda anlaşmış olmaları aranır. Gemi inşa sözleşmelerinde 

belirlenen teslim için hedef tarih haklı ve haksız gecikmelere bağlı olarak değişebilen 

bir tarihtir.Bu nedenle de gemi inşa sözleşmelerinde belirlenen teslim tarihi bir TBK 

md.124.3 anlamında bir kesin vade değildir. 

 

      33. Standart formlarda genel olarak müsaade edilmeyen yani haklı olmayan 

gecikmeler halinde Türk Hukuku’ndaki cezai şart yerine götürü tazminat niteliğinde 

likit tazminatlar belirlenmiştir. Likit tazminatlar genel olarak gün başına ve sözleşmede 

yazan gün ve miktar limitine kadardır. Toplam gün limiti aşılınca iş sahibine Türk 

Hukuku’na benzer bir sözleşmeden dönme hakkı tanınmaktadır. Diğer yandan, haklı 

gecikmeler halinde yüklenicinin likit tazminat yükümlülüğü yoktur.  

 

         34. Fikrimizce ne ETK ve ne de TTK’ya göre ilk malikin belirlenmesini 

doğru değildir.Zira ticaret kanunları inşa edilen yapı ile ilgili mülkiyet esasları 

koymamaktadır. Bir tersane sipariş olmadan gemi inşa ediyor ise o tersanenin yapının 

ilk maliki olduğu konusunda zaten duraksama yoktur.Diğer yandan sipariş üzerine gemi 

inşasında bizce de malzemesi yüklenici tarafından sağlanıyorsa inşa edilen geminin ilk 

maliki yüklenicidir. Zira bir kimse kendi malzemesini işleyerek bir eser vücuda 

getiriyor ise mülkiyeti de ona ait olacaktır. Ancak bir kimse başkasına ait olan 
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malzemeleri işleyerek bir eser meydana getiriyor ise bu şekilde işlenen bir geminin ilk 

malikinin belirlenmesinde TMK md.775’in esas alınması da uygun değildir. Zira 

başkasının taşınır eşyası, aralarındaki bir hizmet veya eser sözleşmesi gibi bir hukuki 

ilişkiye dayanarak işlenmiş ise bu durumda md 775 değil, aralarındaki hukuki işlem 

esas alınmalıdır.Sıklıkla sözleşme tarafların gemi inşa sözleşmesinde ilk maliki ve 

mülkiyetin geçiş anını da özgürce belirlediği de unutulmamalıdır. Bu hallerde  gemi 

inşa sözleşmelerinde sıklıkla yüklenici tersane ilk malik olacaktır. Ancak istisnaen, 

sözleşme iş sahibini de ilk malik kabul edilebilir. Uluslararası gemi inşa sözleşmelerinin 

büyük çoğunluğunda yüklenici teslim ve kabul anına kadar geminin maliki olarak kabul 

edilmektedir 

 

                35. İnşa halindeki gemi, sözleşmenin kurulmasından itibaren iş 

sahibine ait olduğu istisnai haller haricinde mülkiyetinin iş sahibine devri bahsi 

sözkonusu olur. Yüklenici meydana getirdiği inşa eseri olan geminin mülkiyetini iş 

sahibine geçirmek zorundadır. Yüklenicinin gemi gibi taşınır bir eseri meydana 

getirmeyi üstlendiği sözleşmelerde teslim taşınır eserin mülkiyetinin iş sahibine 

nakledilmesi ile gerçekleşir ve tamamlanır.  TTK md. 997/1 gereğince sicile kayıtlı 

olmayan gemiler hakkında TMK’nın taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Bu 

nedenle sicile kayıtlı olmayan yapılar ve gemilerde mülkiyetin hukuken devri için TMK 

md.763 uygulanır Bu hüküm gereği sicile kayıtlı olmayan gemi ve yapılarda mülkiyetin 

nakli için zilyedliğin devri şarttır Gemi siciline kayıtlı bir gemi ve yapı siciline kayıtlı 

yapı halindeki geminin mülkiyetinin devri TTK md.1001/1’e göre mülkiyetin devri 

konusunda anlaşma ve zilyedliğin devri ile olmaktadır.TTK md.1001/2’ye göre ise 

anlaşma yazılı ve tarafların imzaları noter onaylı olmak zorundadır. 

 

              36. Gemi bir çok parçanın birleşmesi ile meydana gelen bileşik bir 

eşyadır. Bütünleyici parça tanımı TMK md.684’de yapılmıştır. Deniz ticaret hukuku 

öğretisinde yazarların hakim görüşüne göre denizcilik örfü bütünleyici parçayı 

belirlemede esas alınır. Bize göre TMK md.684’de yer alan yerel adetler tanımı ile 



 
 

496

denizcilik örfü birbiri yerine geçebilen kavramlar değildir. Bütünleyici parça haline 

gelen şey üzerinde bağımsız mülkiyet hakkı da sona ermektedir Eklenti(Teferruat) 

kendine özgü bağımsız varlığını yitirmeksizin, herhangi bir taşınır veya taşınmaz malın 

ekonomik amacına beklenildiği gibi erişmesini ve fonksiyonlarını yerine gerektiği gibi 

getirmesini sağlamak için o mal ile birleşen, ona takılan bir taşınırdır Genel olarak gemi 

filikaları, gemiyi sevk ve idare aletleri, gemi jurnali,gemi evrakı eklenti olarak kabul 

edilmektedir Bütünleyici parçadan farklı olarak, eklentiler üzerinde ayrı bağımsız 

mülkiyet sözkonusu olabilir.Tersaneye getirilmiş ancak henüz yapıya monte edilmemiş, 

her türlü malzeme, üzerine geminin adı yazılmış, ve hatta satın alma faturalarından bu 

belli olsa da gemi ile bağlantılı değilse o yapının ne eklentisi ne de bütünleyici parçası 

sayılır.  

 

         37. Tamamlanınca  ferdi ile belli olan ve yenisinin yapılması mümkün 

olmayan bir eser bitirilip de teslim edilmezden önce her iki tarafa da yüklenemeyen bir 

sebeple telef olursa, yüklenici yönünden TBK md.136/1 gereğince kusursuz ifa 

imkansızlığı doğacağı için onun borcu ortadan kalkacağı gibi, hasar da md.483/1 

gereğince ona ait olur, yani ücret alacağı sona ererken, yeniden inşa ve teslim borcu da 

sona ermiş olur. Bu durumda ücrete ilişkin hasara yüklenici katlanmış olur. Yüklenici 

yaptığı masrafları isteyemeyeceği gibi, daha önceden aldığı sözleşme ücretini de iş 

sahibine geri vermekle  yükümlüdür.  

 

               38. Ücret hasarından farklı olan ve eseri yeniden meydan getirme 

yükümlülüğü doğuran edim hasarına katlanma yükümlülüğü ancak yüklenicinin eseri 

meydana getirmesi objektif olarak mümkün ise vardır. Fikrimizce genellikle olduğu gibi 

geminin malzemesi yüklenici tarafından sağlanıyor ise gemi inşa sözleşmesinin 

konusunu teşkil eden gemi tamamlandığında ferdi ile belli olabilecek, ancak yenisinin 

yapılması mümkün olan bir eşya olmuş olur. Malzemesi yüklenici tarafından sağlanan 

ferdi ile belli olan eser sözleşmelerinde de, eser taraflara isnad olmayan bir nedenle, 

tamamlanmadan önce telef olur veya tamamlandıktan sonra ama teslimden önce telef 
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olursa, yeniden imal edilebiliyor ise yüklenicinin borcu sona ermez, telef olan malzeme 

ona ait olduğu için zarara da o katlanır(md.483/1,2.cümle) ve bu durumda yüklenicinin 

telef anına kadar ki emek ve malzeme giderleri boşa gidecektir. Ekonomik risk 

yükleniciye aittir Diğer yandan malzemesi kısmen veya tamamen iş sahibince 

karşılanan sözleşmelerde ise yukarıdaki kural aynen uygulanamaz. Zira taraflara 

yüklenemeyen sebeplerle geminin telef olması halinde TBK md.483/1 son cümle gereği 

malzemeye gelen hasara iş sahibi katlanır.Diğer yandan malzemenin tamamının iş 

sahibince sağlandığı istisnai gemi inşa sözleşmelerinde ise malzemeye gelen hasara iş 

sahibi katlanacağı, yani ücret hasarına iş sahibi katlanacağı için, ücret hasarının iş 

sahibine ait olduğu bu hallerde edim hasarına da iş sahibi katlanır ve yüklenicinin eseri 

yeniden meydana getirme yükümlülüğü olmaz.  

  

        39.  Gemi inşa sözleşmesi dahil inşaat sözleşmeleri eser sözleşmeleri gibi 

karşılıklı edimler içeren sinallagmatik bir sözleşmedir.Bir inşaat sözleşmesinde, 

yüklenici belirlenmiş olan eseri inşa edip tamamlamak ve bunun içine gereken dizayn 

dahil tüm işleri yerine getirmek borcu altında iken, diğer yandan iş sahibi ise sözleşme 

bedelini ödemekle yükümlüdür İş sahibinin sözleşmeden doğan ana ve en önemli borcu, 

yüklenicinin sözleşme gereği yaptığı iş ve temin ettiği malzemeler karşılığında ve yine 

sözleşmeye göre bedelini(sözleşme ücretini) ödemektir. Bununla birlikte ücretin miktarı 

sözleşmenin objektif esaslı bir unsuru olmadığından taraflar sözleşmenin kurulması için 

ücretin miktarını sözleşmede belirtilmek zorunda değildir. Nerdeyse büyük ölçekteki 

tüm gemi inşa sözleşmelerinde yüklenici tarafından teklif edilen, öncelikle müzakere 

aşamasında ve sonrada geminin teknik şartnamesinin ortaya çıkması üzerine kesinleşen 

bir sabit ücret üzerinden anlaşma yapılmaktadır. Dolayısı ile gemi inşa sözleşmelerinde 

ücretin kesin ve sabit olduğu, tüm malzeme ve işçilik masraflarını da içine alacak 

şekilde bir götürü ücret üzerinden sözleşmeler yapılmaktadır. Gemi inşa 

sözleşmelerinde gerçek anlamda götürü ücret olan toptan götürü ücret şeklinde 

anlaşmalar yapılmakta ve birim fiyat üzerinden götürü ücret anlaşması 

yapılmamaktadır. Bununla birlikte nadir olsa da, kara inşaat sözleşmelerinde olduğu 

gibi pahallılık kayıtlı(escalation clauses) gemi inşa sözleşmeleri de kurulabilmektedir.         
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            40. Modern gemi inşa sanayinde en çok kullanılan finansman yolu alıcı 

iş sahibinin borçlanması yoluyla finansmandır. Gemilerin büyük çoğunluğu iş sahibince 

%20’si öz sermaye ile ve kalanı borçlanma yoluyla finanse edilmektedir.Ticari 

gemilerin inşasında gemi inşasının tamamen iş sahibi alıcıların kendi paraları ile finanse 

edilmesi, muhtemel alıcı güçlü bir nakit akışına ve ciroya sahip olsa da nadirdir.Borç 

veren kurumlar çoğunlukla ticari bankalardır.Gemi inşası için gereken büyük sermaye 

ancak kredi yolu ile sağlanabilmektedir.Bankaların gemi inşa kredisini potensiyel gemi 

sahibine verebilmesi için bir teminata ihtiyaç duyacağı açıktır. Bankaların iş sahibi 

alıcılara verdikleri borç karşılığında teminat almamaları ise nerdeyse mümkün olmayıp, 

bu esas bir bankacılık kuralıdır. Gerçek anlamda borç verenin teminatı elle tutulabilir 

şeyler olarak, inşa edilen gemi, navlun veya borç alanın diğer malvarlığı olup, borç 

veren için esas teminat ise bizzat geminin kendisidir.Dolayısı ile banka bu finansmanı 

ancak gemi ipoteği gibi bir teminat ile sağlayacaktır. İş sahibinin çok güçlü olmadığı 

hallerde inşa ettirdiği gemi ile ilgili uzun dönemli çarter sözleşmesi imzaladığı taktirde 

de uzun dönemli çarter sözleşmesi uygun bir teminat olarak görülebilmektedir. 

 

                      41.  İş sahibine kredi veren bankanın o yapıyı ipotek edebilmesi 

için yapının sicile kaydedilmesi gerekmektedir.Gemiler hukuken taşınır olduğundan, 

taşınırların rehni ile teminat yeterli olmaz.Zira gemiler hareket halindedir. Bankacılar 

böyle bir teminatı kabule yanaşmayabilir. Ancak o yapı sicile kaydedilebiliyor ise aynı 

gayrimenkuller gibi sağlam bir teminat olarak ipotek mevzubahis olabilir.  

 

                     42. Diğer finansman yolu ise daha az kullanılan yüklenicinin 

kredisi yoluyla finansmandır. Bu da yüklenicinin teslime kadar sözleşme ücretinin az 

bir kısmını alıp, geri kalanı iş sahibi alıcıya taksitler halinde adeta kredilendirmesi 

yoluyla olmaktadır. Yüklenicinin eğer güçlü bir sermayesi yoksa, kendi bankası 

tarafından ayrıca finanse edilmesi gerekmektedir.Böylece tersanenin bankası, ister 

alıcının teslim öncesi taksitleri ile iş finanse edilmeye çalışılsın isterse yüklenici kredi 

sağlasın, tersaneye verdiği borcun teminatı olarak yapıyı ipotek etmek isteyebilir.  
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               43. Teslimden önce geçici hak ediş olarak ödenen sözleşme 

taksitlerinin, iş sahibinin sözleşmeye uygun ve haklı olarak sözleşmeden dönmesi 

halinde, herhangi bir sebeple yüklenicinin geri ödeyememesi riskini karşılamak ve 

temin etmek üzere bir çok gemi inşa sözleşmesinde ve keza uluslararası inşaat 

sözleşmelerinde de yükleniciden alıcı lehine yeterli bir geri ödeme garantisini bir banka 

veya kefalet kuruluşundan sağlaması istenmektedir.Geri ödeme garantileri çoğunlukla 

geleneksel anlamda banka garantisi(banka teminat mektubu) şeklinde ve bazen ise 

banka teminat akreditifi şeklinde olabilmekte, çoğunlukla teslim öncesi ödenen taksit 

miktarlarını dönme anına kadar sözleşilen faizi ile birlik geri ödenmesini kapsayacak 

şekildedir.Geri ödeme garantileri geleneksel olarak ‘talep halinde derhal ödenen’ ve 

‘şartlı ödenen’ garantiler olmak üzere iki çeşit garanti vardır Talep halinde garantiler; 

Yargıtay’ın iki adet İBK’sı ile  banka teminat mektupları olarak  TBK md.128 de yazan 

üçüncü kişinin fiilini taahhüt şeklindeki garanti sözleşmesi olarak belirlenmiştir. Türk 

Hukuku uygulamasında Yargıtayın İBK’ları birer kanun hükmü sayıldıklarından, talep 

halinde(ilk talepte) garantilerin birer hukuken garanti sözleşmesi olduğu, kefalet 

sözleşmesi olmadığı Türk Hukuku yönünden belirlenmiştir. İBK’ya göre de banka 

teminat mektuplarının kefalet şeklinde düzenlenmesine engel de yoktur. 

 

        44. Rehin ya kanuni ya da sözleşmesel olur. Sözleşmesel rehin yapı 

ipoteğinde olduğu gibi yapı maliki ile onun alacaklısı arasında rızaen ve ihtiyari olan, 

yazılı ve imzaların noter onaylı olduğu bir yapı ipoteği sözleşmesine dayanmaktadır. Bu 

sözleşmesel olan yapı ipoteğinde ayrıca  ipotek tesisi borcunu doğuran bir borçlanma 

işlemine de ihtiyaç vardır.. Gemi finansmanında borçlanma işlemi banka ile yapı maliki 

arasındaki kredi sözleşmesidir. Bir diğer ipotek tesisi kanuni ipotek tesisi olup, ticaret 

kanununa göre bunlar ya gemi alacaklısı hakkında olduğu gibi sicile kayıt 

gerektirmeden doğan doğrudan doğruya kanuni rehin hakkı veya TTK md.1013 yer 

bulan tersane sahibinin ipotek hakkı başlığı ile düzenlenen rehin hakkının tesisi tescil ile 

doğan dolayısıyla(vasıtalı) kanuni rehin hakkı şeklindedir. 
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        45. Geleneksel gemi inşa sözleşmesi uygulamasına göre yüklenici yapının 

maliki olduğundan onun hapis hakkı yoktur. Ancak istisnaen yapı sözleşmenin başından 

beri iş sahibinin mülkiyetinde ise yüklenicinin inşa halindeki gemi üzerinde inşa 

alacağından doğan hapis hakkı mevzu olabilir. Fikrimizce sicile kayıtlı olan yapı ve 

gemilerde, esas olan sicile duyulan güvenin ve işlem güvenliğinin korunması adına 

sicile kayıtlı gemi ve yapılarda, yüklenicinin hapis hakkı olmamalıdır. 

 

            46. Türk Hukuku’nda ana kural olan TBK md.479/1 gereğince iş 

sahibinin sözleşme ücretini ödeme borcu eserin teslimi anında muaccel olur. Teslim 

gerçekleşmeden kural olarak yapılan belli kısımlar için kısmi ödemeler istenemez. Gemi 

inşa sözleşmeleri dahil olarak büyük kapsamlı inşaat sözleşmelerinde eserin teslim 

edilme anına kadar sözleşme ücretinin ödenmemesine rastlamak pek mümkün 

olmamakta ve yüklenicinin kredi rizikosunu asgariye indirmek  ve işin devamını 

kolaylaştırmak için teslime kadar sözleşme ücretlerinin taksitler halinde ödenmesi 

yaygındır. TBK md.479/1 bir yedek hukuk kuralı, bir düzenleyici-tamamlayıcı kural 

olduğundan aksine sözleşme yapılabilmektedir.  

 

               47. Alacaklı temerrüdü teknik anlamda bir borç olmadığından, ve 

külfet olarak kabul edildiğinden alacaklıya kural olarak sorumluluk yüklemez. Bununla 

birlikte alacaklının ifayı kabulü veya ifayı engelleyecek şekilde davranmaması taraflar 

arasındaki sözleşmeye göre aynı zamanda bir borç olarak düzenlenmiş ise karşı taraf 

dilerse alacaklı temerrüdü dilerse borçlu temerrüt hükümlerine başvurabilir.Böyle bir 

durum gemi inşa sözleşmelerinde de kararlaştırılabilir. 
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