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I. GĠRĠġ 

1. Genel Olarak 

TaĢıma, bilindiği surette, bir yer değiĢtirme faaliyetini ihtiva eder. Daha pratik bir ifade 

ile taĢıma, insanların veya eĢyanın bir yerden alınıp bir baĢka yere götürülmesidir. Bu 

tarifi, taĢıma hukukunun deyimleri ile tekrarlayacak olursak, taĢıma yolcunun veya yükün 

bir yerden bir baĢka yere nakledilmesidir Ģeklinde verebiliriz 
1
. 

TaĢımada, iki fizikî unsur önemli rol oynar: TaĢımada kullanılan araç 
2
 ve taĢımanın 

yapıldığı ortam. Diğer bir tanıtım ile, yer değiĢtirme faaliyetini gerçekleĢtirecek olan taĢıt 

ve bu taĢıtın üzerinde hareket edebileceği alt yapı. 

                                                
1 Bu makalede sadece yük taĢımaları ele alınacaktır. 

2  Doktrinde, bir görüĢe göre, herhangi bir yer değiĢtirme faaliyetinin, taĢıma sözleĢmesi olarak 

nitelendirilebilmesi için, mutlaka bir araç kullanılarak icrasının Ģart olmadığı ileri sürülmektedir ve dolayısı 

ile de insanların ve/veya eĢyanın bir yerden alınıp bir baĢka yere götürülmesinin bedenî kuvvet kullanılarak 

gerçekleĢtirilmesinin de taĢıma sözleĢmesi olarak nitelendirilebileceği kabûl edilebilmektedir. Bu görüĢün 

tabiî sonucu olarak, araç kullanımı taĢıma sözleĢmesinin unsurlarından sayılmamaktadır (ARKAN, Sabih, 

Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma 

Enstitüsü, Ankara 1982, s. 12). Navlun sözleĢmelerinde ise, gemi akdin unsurlarından bir tanesidir, ETK. 

md. 1016 (ÇAĞA/KENDER, 2-3), YTK. md. 1138. Kanaatımızca, araç kullanılması, taĢıma sözleĢmesinin 

ana unsurlarından bir tanesidir ve esasında TaĢıma Hukuku, araç kullanılarak yapılan taĢıma sözleĢmelerini 
düzenler; SÖZER (Deniz), 472, 480 vd.; ayrıca bkz. SÖZER (Havayolu), 7, 15 vd.; keza bkz., CAN, 

Mertol, “4925 Sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu‟na Göre Karayoluyla Yapılan TaĢımaların Tâbi Olduğu 

Hukukî Esaslar”, IX Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1-2, 11-63, s. 14. 

 

 .   
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Tabiî, ikinci unsur daha önemlidir, çünkü taĢımanın yapılacağı ortam, taĢımada 

kullanılacak aracın seçimini etkilemektedir.  

TaĢımanın altyapısını, tabiattaki üç ana unsur sağlar; yani kara, deniz ve hava. TaĢıma, 

tabiattaki bu üç ana ortamdan birisinde, yani ya karada, ya denizde, ya da havada yapılır. 

Bu tabiî ortamlardan bir tanesine, yani karaya, sun‟i (yapay) bir ortam eklenerek 

dördüncü bir ortam, yani demiryolu ortaya çıkarılmıĢtır. 

Ġngilizce‟de taĢımanın,  yararlanılan altyapı, ya da fizikî unsur bakımından türlerinin ayırt 

edilmesi için mode 
3

deyimi kullanılmaktadır: Modes of Carriage veya Modes of 

Transportation. Bu suretle, taĢımanın karada mı, denizde mi, havada mı ya da 

demiryolunda mı yapıldığı açıklanmıĢ olur.  

Konuya biraz daha hukukî açıdan yaklaĢılacak olursa, münferit taĢıma sözleĢmelerinin 

tarifinde, genel olarak, Ģu kavramların kullanıldığını görmekteyiz:   

TaĢıma sadece, meselâ karayolu ile veya denizyolu ile yapılmakta ise ve sadece tek bir  

araç kullanılarak tamamlanacak ise, buna unimodal taĢıma denir. 

TaĢıma unimodal olmakla beraber, aynı türden olmak Ģartı ile (meselâ, gemi), yük bir kaç 

araç kullanılarak, yani bir araçtan bir diğerine (meselâ bir gemiden diğerine) aktarma 

edilerek gerçekleĢtirilecek ise, buna through transport adı verilmektedir. 

Through transport genellikle aynı taĢıyan tarafından yapılarak tamamlanır. Eğer 

taĢımanın birden fazla taĢıyan tarafından, yine hep aynı tür araç kullanılarak, yükü 

birbirlerine aktarma ederek yapılması öngörülmüĢ ise, bu successive transportation, 

mütevali (peĢ peĢe) taĢıma olarak anılır 
4
. 

2. Multimodal Transport 

Nasıl insanoğlu teknolojiyi kullanarak, karayoluna yapay bir unsur ekleyip, demiryolu ile 

taĢımayı yarattı ise, bir de hukukî unsurdan yararlanıp, birden fazla taĢıma altyapısı 

üzerinden yapılan taĢıma yöntemi geliĢtirdi. Diğer bir deyiĢle, yüklerin hem denizyolu, 

hem karayolu, hem de havayolu kullanılarak veya kısmen denizyolundan, kısmen 

demiryolundan, kısmen de havayolundan taĢındığı bir tür ortaya çıkarıldı: Multimodal 

Transport yani çok modlu taĢıma veya uygulamada daha çok anıldığı gibi, karma taşıma 

veya kombine taşıma 
5
.  

AnlaĢıldığı üzere, karma taĢımayı ayırt etmekte kullanılacak kriter, taĢımanın üzerinde -

veya içinde- yapıldığı fizikî unsurdur, yani deniz gibi, hava gibi, demiryolu gibi. Yoksa, 

bazı tariflerde rastlandığı üzere, taĢımada kullanılan araç değildir.  

                                                
3 ĠĢaret edelim ki,  mode ile medium kavramlarını ayırt etmek lâzımdır; mode gerçek anlamı ile fizikî ortamı 
ifade etmek için kullanılmaktadır; medium ise, aynı fizikî ortamın değiĢik hallerini ifade etmeye yarar, 

meselâ, deniz gemisinin iç sulara geçiĢinde olduğu gibi, bkz. GLASS, 272 dn. 368.   

4 De WIT, 18. 

5 TaĢımacılık camiasında daha çok “Karma TaĢıma” kullanıldığı için, biz de bu deyime yer vermeyi uygun 

gördük. 
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Bu bakımdan, karma taĢımanın tarifini basit bir Ģekilde yaparken, yüklerin kısmen 

denizyolu ile, kısmen karayolu ile, kısmen demiryolu ile taĢınması demek doğrudur 
6
. 

Yoksa, yüklerin kısmen gemi ile, kısmen kamyon ile, kısmen tren ile taĢınması Ģeklinde 

verilecek tarif hatalı olur. Ama, iĢin pratik yönüne bakıldığı zaman, sonuç bu Ģekilde 

yansımaktadır, o da baĢka 
7
. 

Diğer taraftan, taĢımanın araç değiĢtirilerek, yani aktarma sureti ile, aynı ortamda 

yapılması da karma taĢıma sayılmaz; meselâ, Hamburg‟a götürülecek yüklerin 

Ġstanbul‟dan bir gemiye yüklendikten sonra, önce Ġzmir‟de bir baĢka gemiye, daha sonra 

da Rotterdam‟da diğer bir gemiye aktarılarak taĢınması, karma taĢıma anlamına gelmez 
8
 

“Karma TaĢıma” her zaman vardı. Fakat, hukukî bir kavram, konsept, olarak, ekonomik 

açıdan bakıldığında, taĢıma sektöründeki iki baĢ aktörün, yani taĢıtanlar ile taĢıyanların 

zamanla artan işlem maliyetine çare bulmak için yaptıkları çalıĢmalar sonunda geliĢti ve 

kendine has belli kuralları yaratıldı. Uluslararası ticaretteki artıĢ ile ortaya çıkan veya 

daha da çoğalan sorunlar da ilgililerin çözüm yaratmakta ellerini çabuk tutmaları için bir 

baĢka sebep oluĢturdu. Dünyanın değiĢik yerlerinde taĢıyan bulunması, tek tek taĢıma 

sözleĢmeleri yapılması, her bir münferit taĢıma için belgeler düzenlenmesi, taĢıma iĢlerini 

düzenleyen birçok uluslararası konvansiyonun ve/veya millî mevzuatın aradığı çeĢitli 

bilgilerin bu belgelere yazılması, belgelerin tasnifi ve saklanması ve sözleĢmelerden 

doğan hak ve borçların takibi vs. vs. Bütün bu iĢlemlerin getirdiği dolaylı maliyetler, hem 

taĢıyanlara ve hem de taĢıtanlara giderek artan ciddî külfetler yüklemeye baĢladı ve buna 

paralel olarak da çözüm arayıĢları hızlandı.    

Pratik açıdan bakıldığı zaman ise, karma taĢımaların önemli bir ilham kaynağının -veya 

itici gücünün- “Container” olduğu söylenebilir. Deyim yerinde ise, container, karma 

taĢımaların hem anası ve hem de yavrusu, veya hem ebesi ve hem de evlâdı olmuĢtur. 

Daha çağdaĢ bir ifade ile söylemek gerekirse, container ile karma taĢıma büyük bir sinerji 

yaratmıĢtır. Container ile taĢıma yaygınlaĢtıkça, karma taĢımalar  geliĢmiĢ ve bunun için 

kurallar koymak ihtiyacı doğmuĢ, karma taĢımalar  ile ilgili hukukî düzenleme yapıldıkça 

da, container ile taĢıma artmıĢtır. 

Container ile yürütülen taĢımaların çok büyük bir yüzdesi deniz yolu ile yapılan 

nakliyatta cereyan ettiği için, karma taĢımalar ile ilgili hukukî düzenlemelerde de, deniz 

yolu ile yapılan yük taĢımalarına iliĢkin prensipler hâkim olmuĢtur, veya en azından 

bunların esin kaynağını teĢkil etmiĢtir.  

3. Terminoloji 

Bizde daha çok karma taşıma diye anılmakta olan, bazen de kombine taşıma diye 

adlandırılan bu taĢıma türüne, yukarıda da iĢaret ettiğimiz gibi, Ġngilizce‟de multimodal 

transport denmektedir. Gerçi zaman zaman combined carriage dendiğine de 

rastlanmaktadır.  

                                                
6  Doğru deyimin tesbiti için, hükümlerini aĢağıda inceleyeceğimiz United Nations Convention on 
International Multimodal Transport of Goods ile Rotterdam Kuralları‟nın baĢlığına bakmak yeterli olacaktır; 

mamafih, ayrıca da bkz. ÖZDEMĠR, 81, 86. 

7 de Wit, tanımda asıl olan kriterin taĢımanın yapıldığı ortam olmakla birlikte, taĢıma aracının da dikkate 

alınmasının daha doğru olacağı görüĢündedir, De WIT, 171.   

8 ÖZDEMĠR, 85. 
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Türkçe‟de ne kullanmalıyız ? Ya da, kavramı doğru ifade edebilmek için, nasıl bir deyim 

seçmeliyiz ? Doktrinde, Değişik Tür Taşıtlarla Yapılan Taşıma deyimi kullanıldığı gibi 

Karma Taşıma deyiminin kullanıldığı da görülmektedir 
9
.  

YTK. nda, Dördüncü Kitap‟ın Dördüncü  Kısmı Değişik Tür Araçlarla Taşıma baĢlığını 

taĢımaktadır.  

Burada dikkat edilecek olan, söz konusu kategori taĢımanın ayırt edilmesinde esas alınan 

kriterin, kullanılan araç türü olmayıp, taĢımanın yapıldığı fizikî ortam, veya doğal altyapı 

olduğudur. TaĢıma sözleĢmesinin tarafları, yükün ne tür araçla veya araçlarla taĢınacağını 

değil fakat hangi ortamlardan geçilerek tamamlanacağını müzakere ederler: „A‟ 

noktasından „B‟ noktasına karayolu ile, „B‟ noktasından „C‟ noktasına denizyolu ile „C‟ 

noktasından „D‟ noktasına demiryolu ile gidilecek Ģeklinde. Demek oluyor ki, seçimi 

etkileyen araç ile ilgili tercih değil, taĢıma ortamı ile ilgili tercih olmaktadır.  

Ama, daha önce de söylediğimiz gibi, uygulamada, tabiatın getirdiği Ģartlar dolayısı ile, 

fizikî ortam araç seçimini etkiler ve taĢıma -örnekteki sıraya uygun olarak- kamyon, gemi 

ve tren kullanılarak yapılmıĢ olur. Fakat, iĢin bu pratik yönü, hukukî niteliği ve tarifi 

değiĢtirmez.  

TaĢımanın üstünde -veya içinde- yapıldığı fizikî/doğal altyapı -veya ortam- esas faktör 

olduğuna göre, taĢıma türünün adını da ona göre seçmemiz isabetli olacaktır. Bu durumda 

bizim kullanacağımız ve kullanılmasını da önereceğimiz deyim Değişik Ortamlarda 

Yapılan Taşımalar veya Birden Fazla Ortamda Yapılan Taşımalar olacaktır. Bununla 

beraber metinde, zaman zaman değiĢik ortamlarda yapılan taĢımalar deyimine alternatif 

olarak karma taşımalar deyimini de kullanacağız. 

4. ÇalıĢmanın Amacı ve Planı  

Bu çalıĢmamıza önce değiĢik ortamlarda yapılan taĢımalar ile bu taĢımaları düzenleyen 

kurallara egemen olan prensipler hakkında teorik açıdan kısa bir açıklama yapmakla 

baĢlayacağız. Bu arada, değiĢik ortamlarda yapılan taĢımaların uluslararası alanda 

düzenlenmesine iliĢkin çalıĢmalara da iĢaret edeceğiz.  

Multimodal taĢımaların uluslararası alanda düzenlenmesine ilk olarak, 1980 tarihli 

Cenevre Konvansiyonu 
10

 ile teĢebbüs edilmiĢtir. Bu Konvansiyon, yeterli sayıda onay 

almadığı için, henüz yürürlüğe girmemiĢtir ve görünüĢe göre yürürlüğe girmesi ihtimali 

de kalmamıĢtır. Bununla beraber, multimodal taĢıma sistemini yansıtan bir metin olması 

dolayısı ile, kısa da olsa, değinmekte yarar görmekteyiz. Kaldı ki, uluslararası değiĢik 

ortamlarda yapılan taĢımalar büyük oranda bu Konvansiyon‟un temel prensiplerine 

uygun Ģart ve hükümler içeren sözleĢmeler ile icra edilmektedir. Bu açıdan bakılınca, 

Konvansiyon‟un, genel olarak, taĢımacılık camiası tarafından benimsenip, zımnen veya 

dolaylı surette, uygulamaya konulmuĢ olduğu söylenebilir.  

Daha sonra, Rotterdam Kuralları‟nın 
11

 ilgili hükümlerini inceleyeceğiz. Ne var ki, 

Rotterdam Kuralları da henüz yürürlüğe girmemiĢtir. Ne zaman yeterli sayıda devlet 

                                                
9 ARKAN (Batider), 27-47; ARKAN (Akipek Armağanı), 341-358. 

10 United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods, Cenevre 24 Mayıs 1980. 

11 United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by 

Sea, Rotterdam 23 Eylül 2009.  
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tarafından onaylanıp yürürlüğe gireceği hakkında her hangi bir tahminde bulunmak da 

kolay değildir 
12

. 

Ayrıca ve yine halen yürürlükte olmayan, fakat hiç olmaz ise, ne zaman yürürlüğe 

gireceği bilinen bir metin olarak, YTK. nun “DeğiĢik Tür Araçlar ile TaĢıma” baĢlığı 

altında yer alan 902-905. maddelerini inceleyeceğiz. 

 

II. DEĞĠġĠK ORTAMLARDA YAPILAN TAġIMALARA ĠLĠġKĠN SÖZLEġMELER  

1. DeğiĢik Ortamlarda Yapılan TaĢımalara ĠliĢkin SözleĢmelerin Yapısı ve ĠĢlem 

 Maliyeti  

SözleĢme, ekonomik değerlerin ve ihtiyaçların yasal yollardan değiĢimi/temini için 

kullanılan -hukuk düzeninin yarattığı- araçtır; diğer alternatif, hukuka aykırı yollardır, 

kaba kuvvettir.  

SözleĢmeler Hukuku, Akit Serbestîsi veya Sözleşme Özgürlüğü baĢlığı altında ifade 

edilen bireysel tercih özgürlüğüne en fazla yer verilen alandır. SözleĢme, ticaretin alt 

yapısı olduğu gibi, SözleĢmeler Hukuku (Borçlar Hukuku) da 
13

 Ticaret Hukuku‟nun alt 

yapısıdır. 

SözleĢmeler, özellikle taĢımacılık alanında, büyük çoğunluğu itibarı ile, uygulamanın 

getirdiği Ģartlar ve çizdiği ana hatlar içinde Ģekillenir, hukuk da bunları, akit serbestisinin 

sınırları içinde kabul edebileceği gibi 
14

, gerektiği takdirde ve gerektiği ölçüde yazılı 

metinler haline getirir. Uygulamayı ise,  ihtiyaçlar belirler. 

DeğiĢik ortamlarda yapılan taĢımalar için kurulan sözleĢmeler de, bu Ģekilde ortaya 

çıkmıĢ ve geliĢmiĢtir. Meseleye konumuz açısından bakıldığında, aĢağıda kısaca temas 

edilecek olan 1980 Cenevre Konvansiyonu ve özel olarak da Rotterdam Kuralları, 

hukukun ihtiyaçlara yazılı kurallar ile çözüm getirme aĢamasına gelindiğini kabul ettiği 

aĢamayı göstermektedir.  

Uluslararası ve bilhassa kıtalararası taĢıma faaliyetinin artması ve buna bağlı olarak 

taĢıma sektörünün geliĢmesi ve değiĢik ortamlarda yapılan taĢımaların çoğalması  ile 

birlikte ortaya çıkmaya baĢlayan ciddî problemlerden bir tanesi de tek bir taĢıma iĢlemi 

için birden fazla taĢıyanın bulunması ile birlikte birden fazla taĢıma sözleĢmesi yapmak 

zaruretinin yol açtığı sıkıntılar olmuĢtur. Birden fazla taĢıyan ile sözleĢme yapılması için 

gereken bağlantıların kurulması, müzakerelerin yapılması, sözleĢmelerin kurulması ve 

taĢıma belgelerinin düzenlenmesi için gerçekleĢtirilecek olan iĢlemler ve özellikle de bu 

iĢlemlerin ortaya çıkardığı malî külfet, yani işlem maliyeti (transaction cost) 
15

, her iki 

                                                
12  Bu metnin kaleme alındığı sırada (Haziran-Temmuz 2011), Konvansiyon sadece Ġspanya tarafından 

onaylanmıĢtır. 

13 Kast ettiğimiz hukuk dalını, SözleĢmeler Hukuku baĢlığı altında zikredip, Borçlar Hukuku‟ndan ayırt 

etmemizin sebebi, Borçlar Hukuku‟nun ve dolayısı ile Borçlar Kanunu‟nun haksız fiile ve sebepsiz 
zenginleĢmeye iliĢkin hükümleri de ihtiva etmesi ve bu alanlarda sözleĢme hürriyetine yer verilmemesidir.  

14 Ġsimsiz sözleĢmeler bakımından olduğu surette.  

15 Transaction costs, çok genel çizgileri ile, akdî iliĢkilerin yürütülebilmesi için gereken masraflar olarak 

tanımlanmaktadır (costs of running the contractual relations.); gerçekten de, her iĢlemin gerçekleĢtirilmesi, 

bir masrafı icab ettirir. Serbest piyasa rejiminde, iĢlem maliyetleri ne kadar az olursa, tarafların o oranda 
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tarafın da dolaylı giderlerinde (over-head costs) ciddî oranda artıĢ meydana getirmeye 

baĢlamıĢtır 
16

.  

Yük taĢıtmak isteyen kiĢi -ki 1980 Cenevre Konvansiyon‟un kullandığı deyim ile 

consignor ve Rotterdam Kuralları‟nın kullandığı deyim ile shipper olarak tanımlanmakla 

beraber, bu çalıĢmada, mensubu olduğumuz branĢta kullanılan kanunî deyim ile,  taşıtan 

olarak anılacaktır- bizzat veya temsilcisi aracılığı ile her bir bacak için birden fazla 

taĢıyan ile tek tek sözleĢme yapacak veya bu sözleĢmeleri onların adına davranan yetkili 

temsilciler ile kuracaktır. Bu durumda, taĢıtanın karĢısında birden fazla âkit taraf 

bulunmakta ve buna bağlı olarak da, birden fazla hukukî düzenleme olmaktadır. Birden 

fazla taĢıma sözleĢmesi söz konusu olduğu için, velev bir taĢıyan taĢımanın bütün 

bacakları için taĢımayı taahhüt etse dahi, yapılacak birden fazla sözleĢme hem zaman, 

hem bilgi gereği ve hem de iĢlem bakımından, sıkıntı kaynağı teĢkil ettiği kadar, maliyet 

unsuru da yaratmaktadır.  

Ayrıca eklemeye gerek yoktur ki, bu durum, bir tek sevkiyat için, birden çok kaynaktan 

doğan ve farklı içerikleri olan haklar ve borçlar ortaya çıkarmaktadır ve bunların takibi de 

hem zaman ve hem de maliyet unsuru açısından, çoğu halde ciddî boyutlara 

ulaĢabilmektedir.  

Diğer bir ifade ile ve iĢe uygulama açısından bakarak söylemek gerekirse, taĢıtan için 

esasında tek bir iĢlem olarak görülen bir taĢıma sözleĢmesinin değiĢik aĢamalarında, 

yükün taĢıyana tesliminden baĢlayarak, gönderilene hasarlı veya geç tesliminde veya hiç 

teslim edilmemesinde söz konusu edilebilecek değiĢik akdî veya objektif hukuk 

kurallarının bulunması kadar; zarara yol açan olayın, taĢıma iĢleminin hangi aĢamasında 

vaki olduğunun, sorumlusunun tayininin, davanın açılmasının, zararın isbatının ve 

benzeri bir çok meselenin hallinin değiĢik kurallara bağlı olması, taĢıtanlar ve diğer yükle 

ilgililer -özellikle sigortacılar- için ciddî problemlere yol açmaktadır.   

Bu gibi problemlerin asgariye indirilmesi için düĢünülen çare olarak, tek odaklı bir 

sistemin yaratılması olmuĢtur. Sistemi, kaçınılmaz olarak, birden fazla birim 

(component/element) oluĢturacaktır ama, tüm iĢlemler ve hukukî iliĢkiler tek bir odakta 

toplanacaktır. Diğer bir deyiĢle hal çaresi olarak, tek taşıyan üzerine kurulu bir sistemin 

tasarlanması ve iĢletilmesi düĢünülmüĢtür. Bu sistem aynı zamanda, tek sözleşme ve tek 

belge ile tamamlanmıĢ olacaktır. 

2. DeğiĢik Ortamlarda Yapılan TaĢımalara ĠliĢkin SözleĢmelerin Ayırt Edici 

 Unsurları  

Yukarıda özetlemeye çalıĢtığımız surette, değiĢik ortamlarda yapılan taĢımalar için 

geliĢtirilen sözleĢme modeli, tek taşıyan, tek sözleşme, tek belge esası üzerine 

kurulmuĢtur. Teyiden beyan edelim ki, bu modelin yaratılmasında ve geliĢtirilmesinde 

                                                                                                                                            
daha yararlı sonuçlar elde etmeleri imkânı doğar. Bkz. BURROWS, Paul and VELJANOVSKI, Cento G. 

(eds.), The Economic Approach to Law, Butterworths, London 1981, s. 62; MATTEI, Ugo, Comparative 
Law and Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1998, s. 54-55. 

16  Bazen basit bir kira sözleĢmesinin yapılması dahi hem vakit ve hem de nakit olarak sıkıntı 

yaratabilmektedir. Dikkat edilecek olursa, bankalar bireysel kredi reklamlarında, uyguladıkları faiz oranları 

ve ödeme Ģartlarının cazibesi ile birlikte, iĢlem hızını da, yani baĢvuruların ne kadar çabuk 

sonuçlandırıldığını da,  vurgulamaya dikkat etmektedirler. 
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etken olan faktör, son tahlilde, taraflar arasında kurulacak olan hukukî iliĢkilerin hazırlık 

ve sonuçlandırma çalıĢmalarında maliyetleri asgarî seviyede tutmak olduğu kadar, bir 

uyuĢmazlığın ortaya çıkması halinde de, çözümün en az malî külfet ile sağlanması 

olmuĢtur. 

a. Tek TaĢıyan 

Hemen yukarıda belirtildiği üzere; modelin gereği olarak, değiĢik ortamlarda yapılan 

taĢımalarda taşımanın tamamını tek bir kişi üstlenmektedir. Bu kiĢi taĢıtan ile kendi nam 

ve hesabına sözleĢme yapar. DeğiĢik ortamlarda yapılması öngörülen bir taĢıma 

iĢleminde taĢıtanın karĢı âkididir. Kendisi taĢımanın tamamını bizzat yapabileceği gibi 

sadece bir kısmını da yapabilir veya tamamını baĢkalarına yaptırıp kendisi hiçbir aĢama 

için taĢımaya fiilen katılmayabilir veya kendisinin icra etmediği bacaklarda yükü 

baĢkalarına taĢıttırır. Ancak, taşımanın tamamının sorumluluğu onun üzerindedir 
17

.  

Bu kiĢi, kendisinin fiilen yapmayacağı taĢımaların organizasyonunu sağlamak ile de 

yükümlüdür. Ayrıca, sorumluluğu sadece dar anlamda taĢıma iĢlemi ile sınırlı olmayıp, 

baĢlama noktasında ve aktarma yerlerindeki iĢlemler ile birlikte, varma yerinde de, 

gereken yükleme, boĢaltma, istif, depolama, gümrükleme 
18

 vb. gibi iĢler onun tarafından 

üstlenilir. Fakat, bu gibi iĢlemlerin yürütülebilmesi için icab eden sözleĢmeleri asıl 

taĢıtanı temsilen değil, kendi nam ve hesabına yapar 
19

. Bu sözleĢmelerin taĢıtan olarak 

tarafı kendisidir 
20

. Her durumda tüm sorumluluk onun üzerindedir. Özetle, yükün teslim 

alınmasından, gönderilene teslim edilmesine kadar bütün sorumluluğu bu kiĢi taĢır.  

Bu sebepler ile, karma taĢımalarda, taĢıma sözleĢmesinin icra tarafında bulunan kiĢi,   

üstlenmiĢ olduğu borçlar dikkate alınarak, sadece taĢıyan (carrier) değil, Multimodal 

Transport Operator (MTO) olarak anılmaktadır 
21

. 

Diğer taraftan, Konvansiyon‟a göre değiĢik ortamlarda yapılan taĢımalar için yapılacak 

sözleĢmede, mutlaka taĢıma taahhüdünün yer alması gerekmemektedir ve sözleĢmenin 

nitelendirilmesinde, taĢıma taahhüdü önem taĢımamaktadır. Buna paralel olarak  taĢıtanın 

karĢısında, yükleri fiilen taĢımayı taahhüt etmesi gereken bir taraf olmadığı için ve 

dolayısı ile de taĢıyan sıfatını almak için, sözleĢmede  taĢıtanın diğer âkidi olan kiĢinin 

bir taĢıma taahhüdünde bulunması zorunlu olmadığından, her hangi bir kiĢi MTO sıfatını 

alabilir ve iĢin sorumluluğunu üstlenebilir.   

Bu hukukî düzenleme karĢısında, MTO taşıyan olarak nitelendirilebilir mi ? TaĢıyan 

sıfatının alınabilmesi için, bir tarafın diğer tarafa karĢı taĢıma taahhüdünde bulunması 

                                                
17 De WIT, 3; ULFBECK, 39-40. Bkz, Rotterdam Kuralları, md. 18. 

18 Hemen hatırlatalım ki, gümrük iĢlemleri için, ilgili kamu hukuku kurallarına göre, mükellefin vereceği 

vekâlete dayanılarak iĢlem yapılması gerekecektir. Bu itibarla, gümrük iĢlemleri söz konusu olduğu 

nisbette, akdî iliĢkiye, uygulanacak mevzuat hükümlerinin gerektireceği, farklı unsurlar eklenecektir. 

19
 WILSON, John F., Carriage of Goods by Sea, Pitman Publishing, 3. ed. London 1998, s. 241. 

20  TaĢıtan (consignor), MTO‟ın yaptığı sözleĢmelerin tarafı değildir, FITZGERALD, Gerald F., “The 

United Nations Convention on the International Multimodal Transport of Goods”, V. Annals of Air and 

Space Law, 51.  

21 De WIT, 5. 
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lâzımdır (TK. md. 762) 
22

. TaĢıyan sıfatını almak ve dolayısı ile de bir taĢıma 

sözleĢmesinin tarafını teĢkil etmek için, bundan baĢka bir Ģart aranmamaktadır 
23

. 

Bununla beraber, genel geçer hukuk prensiplerine uygun olarak, taĢıyan, taĢıma 

taahhüdünün muhtevası itibarı ile veya taraflar arasında aksine sarih bir anlaĢma 

olmadıkça, sözleĢmeden doğan borcunu bizzat ifa etmek zorunda değildir (BK. md. 67, 

TK. md. 784).  

1980 Konvansiyonu‟na göre ise, MTO sıfatının alınabilmesi için, taĢıtana karĢı, yükün 

değiĢik ortamlarda taĢınması amacı ile kurulan sözleĢmenin ifası veya ifasının sağlanması 

taahhüt edilmelidir. ġu halde, bir taraf açıkça yükü taĢımayacağını fakat sadece 

taĢınmasını temin edeceğini taahhüt eylemek sureti ile de Konvansiyon anlamında MTO 

sıfatını alabilmektedir. Bu düzenlemeye taĢıma hukukunun klâsik kavramları açısından 

bakıldığı zaman, taĢıma taahhüdünde bulunmamıĢ olan bir MTO‟ın, taĢıyan olarak kabul 

edilmesi biraz zor olacaktır.  

Acaba, muhtevası böyle olan bir akit, MTO‟ı, taĢıma iĢleri komisyoncusu yapar mı ? 

Kanaatımızca, bu soruya menfi cevap vermek gerekecektir; bir kere MTO taĢıma 

sözleĢmelerini kendi nam ve hesabına yapmaktadır, taĢıtanı temsilen değil; ikinci olarak,   

taĢıma iĢleri komisyoncusunun taĢıma iĢleminden sorumluluğu bulunmamaktadır, yükün 

kaybı veya hasara uğraması, taĢıma iĢleri komisyoncusunu sorumluluk altına sokmaz (TK. 

md. 808-815). Hâlbuki 1980 Konvansiyonu, taĢıma taahhüdünde bulunmamıĢ olan bir 

kiĢiyi, MTO olarak kabul edip, taĢımanın bütün sorumluluğunu ona yüklemektedir 
24

.  

Buna karĢılık, taĢıma taahhüdünde bulunan fakat taĢımanın hiçbir aĢamasını fiilen icra 

etmeyip, bunları baĢka taĢıyanlara ve kendi nam ve hesabına yaptığı taĢıma sözleĢmeleri 

ile bırakan MTO‟a taĢıyan sıfatı verilebilecektir. Bu tür bir uygulama taĢıma hukukunun 

genel geçer prensiplerine, zaten, aykırı düĢmemektedir. Yine de, MTC‟da, MTO‟ın 

üstlendiği borç hakkında açık bir hüküm bulunmadığı hallerde, MTO, tüm taĢımaları 

baĢka kiĢilere yaptırsa, hüküm nasıl olmalıdır ?  
25

. Özellikle, taĢıma sözleĢmelerinin, 

                                                
22 Ayrıca bkz. ÇAĞA/KENDER, 1.  

23
 Her ne kadar Karayolu TaĢıma Kanunu ve bu Kanun‟a dayanılarak çıkartılmıĢ olan Karayolu TaĢıma 

Yönetmeliği, taĢıma sözleĢmesi yapabilmek ve taĢıyan sıfatını alabilmek için bir takım sınırlamalar 
koymakta ve özellikle Yönetmeliğin 13. md. sinde taĢımanın yapılacağı araçların mülkiyetine sahip olmak 

gibi bazı Ģartlar aramakta ise de, kanaatımızca, bu gibi hükümler, taĢıma sözleĢmelerini düzenleyen temel 

hukuk normları bakımından taĢıma sözleĢmesinin kurulmasına ve taĢıyan sıfatının alınmasına etkili 

olamazlar. Söz konusu Kanun‟un amacı, taĢıma faaliyetinde bulunacak olan veya bulunan -özel veya tüzel- 

kiĢiler ile yetkili kamu idareleri arasındaki iliĢkiyi düzenlemektir. Bu arada, bazı kiĢiler, akıllarına gelen bir 

çok hükmü, gereği yok iken, Kanun‟a yazmıĢlardır. Anılan Kanun‟da veya bu Kanun‟a dayanılarak 

çıkarılacak tüzük veya yönetmelik gibi ikinci derece mevzuatta yer alacak hükümlerin müeyyidesi idarî 

ve/veya cezaî olabilir, fakat söz konusu hükümler ile aranan Ģartları havi olmayan kiĢilerin yapacakları 

taĢıma sözleĢmeleri yine geçerli birer taĢıma sözleĢmesi olarak kabul edilecektir. 

24 GENÇTÜRK, Muharrem, Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Gecikmeden Doğan Sorumluluk), Vedat 

Kitapçılık, Ġstanbul 2006, s. 77. 

25 Aslında benzer tartıĢmalar akdin diğer tarafı hakkında da geçerlidir. Bu çalıĢmamızda, klâsik usul ile, 
sözleĢmenin unsurlarını ve taraflarını tahlile tâbi tutmakla meĢgul olmamaktayız, fakat, akdin diğer tarafını 

teĢkil eden kiĢi hakkında kısa da olsa bir açıklamada bulunmayı gerekli gördük. 1980 Konvansiyonu, 

taĢıtan için consignor deyimini kullanmaktadır. Consignor, karma taĢıma sözleĢmesini bizzat yapan veya 

sözleĢmenin adına veya hesabına yapılmıĢ olduğu kiĢi için kullanıldığı kadar; yükleri taĢıyana, yani MTO‟a 

fiilen teslim eden veya yüklerin adına veya hesabına MTO‟ a teslim edildiği kiĢi için de kullanılmaktadır 
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taĢıtan nam ve hesabına yapılacağı, açık veya zımnî  olarak, belirtilmiĢ olan bir MTC 

bakımından taĢıyan sıfatı nasıl tesbit edilmelidir ? 

Bu ve ilgili bir çok husus, çok daha ayrıntılı incelemeyi icab ettirmektedir. Böylesine bir 

çalıĢma ise, bu makalenin sınırını fazlası ile aĢacaktır. Bu bakımdan, söz konusu 

meseleleri baĢka bir inceleme vesilesi ile ele almayı düĢünüyoruz.  

b. Tek SözleĢme 

SözleĢme hazırlanması, özellikle de taĢıma sözleĢmelerinin düzenlenmesi -maruf bir 

tekerlemeden istiane ile- hukukçulara bırakılmayacak kadar ciddî iştir. Merkezi 

Ġstanbul‟da bulunan bir Ģirketin; çeĢitli yerlere göndereceği malların sevki için değiĢik 

aĢamaları üstlenecek olan taĢıyanlar ile yapması gerekecek farklı nitelik ve içerikteki 

sözleĢmelerinin düzenlenmesi amacı ile sahip olması icab edecek olan bilginin temini ve 

sözleĢmelerin ifa aĢamasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için lüzûm duyacağı 

diğer bilgiler; gerek bilginin kaynağı ve gerekse de iĢlemlerin yürütülmesi bakımından 

ciddî boyutta maliyet getirecektir.  

Bu gibi sorunların üstesinden gelinebilmesi için çözüm yolu, tüm taĢıma için, taĢıtan ile 

MTO arasında bir tek sözleĢme yapılmasında bulunmuĢtur. Buna Multimodal Transport 

Contract (MTC) adı verilmektedir. Bu sözleĢme ile MTO, taĢımanın tamamı için borç ve 

dolayısı ile de sorumluluk üstlenmektedir. Kendisinin yapmayacağı taĢımalar için 

gereken taĢıma sözleĢmelerini MTO -kendi nam ve hesabına- yapacaktır. Buna ek olarak 

ve hemen yukarıda da ifade edilmiĢ olduğu gibi, MTO ifasını üstlenmiĢ olduğu 

sözleĢmenin tam ve gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak amacı ile icab eden diğer 

hukukî iĢlemleri de yapmakla yükümlüdür; bu cümleden olarak, MTO gerektiği hallerde 

yükleme-boĢaltma-istif iĢlemleri için veya malların korunması amacı ile depoya konması 

gerektiğinde, bu iĢlem için sözleĢmeler yapmak zorundadır.    

Burada önemli olan, tarafların sözleĢmeyi yaparken taĢımanın değiĢik ortamlarda 

yapılacak (multimodal) bir taĢıma olacağında anlaĢmıĢ bulunmalarıdır. Diğer bir deyiĢle, 

sözleĢmeye, karma taĢımaları düzenleyen hükümlerin tatbiki tamamen tarafların rızasına 

bırakılmıĢtır. Taraflar taĢımanın değiĢik ortamlarda yapılacağını kararlaĢtırıp tek bir 

sözleĢme yapmıĢ olmakla beraber, sözleĢmede her bir taĢıma aĢaması için ayrı ayrı 

hükümler getirilmiĢ ise, MTC‟tan söz edilemez ve dolayısı ile de Konvansiyon 

uygulanamaz 
26

 .  

Bu demektir ki, taraflar MTC olarak nitelenebilecek bir taĢıma sözleĢmesi yaptıktan 

sonra, MTO bu akitten doğan borcunu unimodal olarak ifa etse, yani taĢımanın tamamını 

aynı ortamda gerçekleĢtirse, sözleĢme yine karma taĢıma hükümlerine tâbi olur 
27

. 

Bir görüşe göre; değiĢik ortamlarda yapılacak taĢıma sözleĢmesi, taraflar arasında 

öngörülmüĢ bulunan taĢımanın bütün ortamlarına/aĢamalarına (bacaklarına) iliĢkin olan 

ve o ortamlardaki münferit taĢımaları düzenleyen sözleĢmeleri de içeren bir akit tipidir. 

Bu anlamı ile, multimodal taĢıma sözleĢmesi, bir dizi unimodal sözleĢmeden meydana 

                                                                                                                                            
(md. 1/5). Bu tanım içinde bakıldığında, consignor, hem TK. anlamında hem taĢıtan ve hem de yükleten 

olmaktadır.            . 

26 ÖZDEMĠR, 85. 

27 De WIT, 351. 
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gelen bir tür üst akittir. TaĢımanın her münferit aĢaması, o aĢamayı düzenleyen 

hükümlere tâbi olur. 

Diğer bir görüşe göre; değiĢik ortamlarda yapılacak taĢımaları düzenleyen sözleĢme bir 

karma sözleşme niteliğindedir. TaĢıtanın iradesi münferit taĢıma aĢamalarının 

(bacaklarının) düzenlenmesine yönelik olmayıp, “A” noktasında teslim etmiĢ olduğu 

yüklerini “Z” noktasında teslim almaya. Bu iradeye karĢı, MTO da, “A” noktasında 

teslim aldığı yükleri “Z” noktasında teslim etmek ve bu amaçla gereken organizasyonu 

yapmak borcunu üstlenmektedir. Bu bakımdan, aralarında taĢımanın münferit bacaklarını 

düzenleyen unimodal sözleĢmeler yapmıĢ oldukları görüĢü iĢin özü ile bağdaĢmaz 
28

.   

Başka bir görüş ise, bu tür sözleĢmelerin sui generis nitelikte olduğunu ileri sürmektedir 
29

.  

c. Tek Belge 

ĠĢ birden fazla taĢıyan ile yapılacak sözleĢmeler ile bitmemekte ve her bir sözleĢme 

uyarınca yapılacak olan taĢımalar için gereken taĢıma belgelerinin düzenlenmesi de 

mesele olmaktadır. Bu belgelerin hazırlanması kadar, her birinden doğan hakların da 

takip edilmesi belli düzeyde özel bilgiyi gerektirdiği gibi, bunların  tasnif edilmeleri ve 

saklanmaları da lâzım gelmektedir. Bütün bunların zaman ve maliyet yönünden yarattığı 

sonuçlar da, taĢıma sektörünün aktörlerini, iĢi basite irca etmeye ve tek belge modeline 

dayanan bir sistem kurmaya yöneltmiĢtir. 

Tüm taĢıma, MTO tarafından düzenlenip, taĢıtana verilen Multimodal Transport 

Document (MTD) altında yapılmaktadır. MTO‟ın baĢkalarına yaptırmak yoluna gideceği 

taĢımalar için, o taĢımaların türüne göre gereken belge MTO ile taĢımayı yapan arasında 

düzenlenecektir. Bunlar ile taĢıtanın her hangi bir iliĢkisi yoktur ve taĢıtana her hangi bir 

hak sağlamazlar 
30

. 

Uygulamada MTD için değiĢik adlar kullanılmaktadır; meselâ, FIATA Bill of Lading 

gibi. Bunlar, kuĢkusuz, gerçek hukukî anlamı ile koniĢmento niteliğinde olmayan 

belgelerdir, önemli olan belgenin içeriği olup, taĢıdığı baĢlık hukukan değer ifade 

etmemektedir. 

Bu vesile ile ifade edelim ki, 1980 Konvansiyonu, MTD‟ın ciro edilebilir veya edilemez 

nitelikte düzenlenmesinde taĢıtanın (consignor) tercihine ağırlık vermiĢtir (md. 5/1). Bu 

bakımdan MTO, belgenin düzenlenmesinde taĢıtanın talebi ile bağlıdır.  

Rotterdam Kuralları‟nda da, taĢıma belgesinin ciro edilebilir veya edilemez olarak 

düzenlenebileceği öngörülmüĢtür (md. 35). 

 

III. DEĞĠġĠK ORTAMLARDA YAPILAN TAġIMALARDA SORUMLULUK 

 PRENSĠPLERĠ  

                                                
28 Ayrıntılı bilgi ve eleĢtiriler için bkz. ARKAN (Batider), 39-40; ARKAN (Akipek Armağanı), 345-347; 

GLASS, 289-290. 

29 FUJITA, 72-73. 

30 DE WIT, 3. 
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DeğiĢik ortamlarda yapılan taĢımalarda, bir zarar vukuunda yükle ilgilinin baĢvuracağı 

kiĢi kim olmalıdır ? Bu taĢımalar, yukarıda da ifade edildiği üzere, tamamen taĢıma 

sözleĢmesini yapmıĢ olan MTO tarafından üstlenilmektedir. Dolayısı ile taĢıtana karĢı bu 

kiĢi sorumludur. Zarar, taĢımanın kendisi tarafından icra edilmemiĢ olan bir aĢamasında 

meydana gelmiĢ ise, bunun faili ile -deyim yerinde ise- hesaplaĢmak da ona ait bir iĢtir. 

Netice itibarı ile, zararın faili MTO‟ın âkididir ve bu bakımdan fail ancak kendi âkidine 

muhatap olacaktır. Aynı Ģekilde, zararın failine karĢı tazminat talebinde bulunmak, âkit 

taraf olan MTO‟a aittir 
31

.  

Ancak, bu noktada ciddî bir problem ortaya çıkmaktadır. MTO‟ın yükle ilgiliye karĢı 

sorumluluğu hangi hükümlere göre tayin edilmelidir ? Diğer bir ifade ile, MTO‟ın 

sorumluluğu, zararın meydana gelmiĢ olduğu taĢıma aĢamasının tâbi olduğu kurallara 

göre mi tayin edilmelidir, yoksa MTO‟ın sorumluluğu, zararın vukuu bulduğu yer ile 

bağlı olmadan, taĢımanın her aĢaması için geçerli olacak bir genel prensibe mi 

bağlanmalıdır ? 

Ayrıca, birinci görüĢ benimsendiği takdirde, zararın nerede meydana geldiği tesbit 

edilemediği hallerde, hüküm ne olacaktır ? Ġsbat külfeti hangi tarafa ait olmalıdır ? 

Sorumluluk konusunda iki teori ortaya atılmıĢtır: 

1. Network System 

Network System, tüm taĢımanın, içerdiği taĢıma ortamları dikkate alınarak, 

kısımlara/aĢamalara ayrıldığı bir sorumluluk rejimi öngörür. TaĢıyan, zarar hangi 

aĢamada meydana gelmiĢ ise, o aĢamaya uygulanabilecek olan sorumluluk kurallarına 

göre sorumlu tutulur 
32

.  

Bu teoriye göre, yükün kaybına veya hasara uğramasına yol açan olay (ki aĢağıda kritik 

olay diye anılacaktır), taĢımanın hangi aĢamasında -bacağında- vaki olmuĢ ise, 

sorumluluk, o safhayı -o taĢıma bacağını- düzenleyen emredici nitelikteki uluslararası 

sözleĢmelere veya uygulanması gereken millî mevzuat hükümlerine göre tayin edilir. 

Daha da ayrıntılı bir açıklama ile; taĢıyan ile taĢıtan arasında, sadece kritik olayın vaki 

olduğu aĢamayı içeren bir taĢıma sözleĢmesi yapılmıĢ olsa idi, bu sözleĢme gereğince 

taĢıyanın sorumluluğu hangi kurallara tâbi tutulacak idi ise, Network System içinde de, bu 

yaklaĢım ile tesbit edilecek olan sorumluluk kuralları uygulanır 
33

.   

Her durumda sorumluluk MTO‟ın üzerindedir, fakat, MTO her ayrı uyuĢmazlık 

bakımından kritik olayın cereyan etmiĢ olduğu safhanın sorumluluk rejimine tâbi olur. 

Dolayısı ile de, konuya pratik açıdan bakıldığında, âkit taĢıyanın sorumluluğunu, 

esasında fiilî taĢıyanın tâbi olacağı sorumluluk rejimi tayin etmiĢ olur 
34

. 

Zararın, daha doğrusu, kritik olayın taĢımanın hangi aĢamasında cereyan edeceği 

bilinemeyeceğinden, Network System hem taĢıyan (MTO) ve hem de taĢıtan 

                                                
31  Yükle ilgilinin haksız fiil hükümlerine dayanarak dava açabilme hakkı Ģimdilik konumuz dıĢında 

bırakılmaktadır. 

32 ARKAN (Akipek Armağanı), 349-350. 

33 FUJITA, 358  

34 ULFBECK, 46. 
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bakımlarından sürprizler ile dolu ve beklenmeyen geliĢmelere açık olan bir rejim ifade 

etmektedir 
35

. 

Böylece, bir taĢıma sözleĢmesinin tarafı olan taĢıyan, sözleĢmenin ifasında, tamamen 

tesadüflere bağlı olarak, farklı hukukî rejimlere göre sorumluluk altına girmiĢ olmaktadır. 

Bu özelliğini dikkate alarak, bu sisteme Chameleon System (Bukalemun Sistemi) de 

derler. Gerçekten de, MTO, her bir münferit olayda, olayın cereyan etmiĢ olduğu ortama 

-kendi iradesi ile olmamakla beraber- intibak ettirilmektedir. Diğer bir anlatımla, bu 

teoride, karma taĢıma sözleĢmesi (MTC),  sanki taĢımanın her bir bacağı için ve o bacağı 

düzenleyen hükümlere göre yapılmıĢ birden fazla sözleĢmeden meydana gelmiĢ bir bütün 

gibi görülmektedir 
36

.  

Bu sistem MTO bakımından olumlu bir özellik taĢımaktadır: Karma taĢımalarda, MTO, 

üstlenmiĢ olduğu sorumluluğu, her hangi bir zarar halinde, zarara fiilen sebebiyet vermiĢ 

olan fiilî taĢıtana yansıtmak isteyecektir. Network System düzeninde, MTO, yani âkit 

taĢıyanın sorumluluğu, fiilî taĢıyan sorumluluğu ile aynı olduğundan, MTO büyük bir 

risk altında olmayacaktır 
37

   

Bu yöntemin birçok mahzuru olduğu aĢikârdır. Kritik olayın hangi safhada vaki 

olduğunun tesbiti -ki container ile yapılan taĢımalarda bu oldukça zordur- bilhassa 

sorumluluk ve sigorta konularında ciddî meselelere yol açar. Ayrıca, bir zararın hangi 

aĢamada doğduğunun tesbit edilebildiği durumlarda dahi, zararın daha önceki bir 

aĢamada vaki olmuĢ bir olayın sonucu olarak ortaya çıkması ihtimali de daima söz 

konusu olabilecektir.  

Diğer taraftan, ister bir uluslararası konvansiyon veya millî mevzuat olsun, Network 

System esasına yer veren düzenlemelerde kritik olayın nerede vaki olduğunun tayin 

edilemediği hallerde uygulanacak bir sorumluluk rejiminin de, ayrıca, tesbiti gereklidir 
38

. 

Bilindiği üzere, taĢıma sözleĢmelerini düzenleyen uluslararası konvansiyonlardaki 

sorumluluk hükümleri ve limitleri yeknesak olmayıp, bir birinden farklıdır. DeğiĢik 

ortamlarda yapılan taĢımalarda, her bir ortamdan, teorik olarak çok, hatta sınırsız sayıda, 

geçilebilmektedir. Bu husus sigorta teminatının sağlanması bakımından da problem 

kaynağı teĢkil etmektedir. TaĢıyan, her bir taĢıma sözleĢmesi için ayrı sigorta yaptırsa 

bile, zararın hangi bacakta doğacağını önceden bilmek mümkün olmayacağına göre, 

sigorta teminatının plânlanması ve priminin tesbiti çok tartıĢmalara yol açacaktır. 

Poliçelerin yıllık olarak veya belli dönemler itibarı ile, istatistiklere göre düzenlendiği 

iĢletmeler bakımından, mesele daha da kritiktir.  

Gecikme zararları bakımından da benzer tartıĢmalar söz konusu olabilecektir. Yük 

gönderilene geç teslim edilmiĢtir ama, gecikmeye yol açan kritik olay veya olaylar, hangi 

                                                
35 ULFBECK, 46. 

36 De WIT, 137 vd. 

37 ULFBECK, 46. 

38 ULFBECK, 46. 
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ortamda vaki olmuĢtur ve bu olay veya olaylar taĢımanın müteakip aĢamalarını nasıl 

etkilemiĢtir ? 
39

  

2. Uniform Liability System (Yeknesak Sorumluluk Sistemi) 

Bu sistemde, MTO (taĢıyan) tek bir sorumluluk rejimine tâbi tutulmuĢ bulunmaktadır. 

Kritik olay taĢımanın hangi bacağında vaki olmuĢ olursa olsun, MTO‟ın sorumluluğu hep 

aynı, dolayısı ile yeknesak bir sorumluluk rejimine göre tayin edilecektir 
40

. Bu bakımdan, 

kritik olayın taĢımanın hangi aĢamasında meydana geldiğini tesbit için herhangi bir 

gayret sarf edilmesi söz konusu olmayacaktır. TaĢıtan, haklarının ne olduğunu açık bir 

surette ve her hangi bir sürpriz söz konusu olmadan bilecek durumdadır. Bu açıdan, bu 

teori makûl ve pratik bir sistemi yansıtmaktadır 
41

. 

Bununla beraber, yine de bazı sakıncalarının bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Özellikle Ģu husus ciddî sıkıntılara yol açabilecektir. MTO tek bir sorumluluk rejimine 

tâbi olmakla beraber, bu rejim kendisi ile taĢıtan arasındaki sözleĢme bakımından 

geçerlidir. MTO‟ın taĢıma iĢini bizzat yapmayacağı bacaklar için baĢka taĢıyanlar ile 

kuracağı sözleĢmeler, o bacakları düzenleyen hükümlerin öngördüğü sorumluluk 

kurallarına tâbi olacaktır. Bu değiĢik bacakların hukukî sorumluluk sistemi ile MTO‟ın 

tâbi olduğu sistem arasında çoğunlukla, hatta önemli, farklar bulunabilir, ki bu husus 

MTO‟ın kritik olayın vaki olduğu bacaktaki taĢıyana rücû ettiği zaman bazı problemler 

ile karĢılaĢmasına sebep olabilecektir. Bu durum, daha pratik bir ifade ile, MTO‟ın aynı 

yük için taĢıyan Ģapkası altında tâbi olduğu sorumluluk kuralları ile taĢıtan Ģapkası altında 

tâbi olacağı sorumluluk kuralları arasındaki farktan doğan, bazen de oldukça ciddî boyuta 

ulaĢacak olan, zararlara uğramasına yol açacaktır 
42

.  

 

IV. DEĞĠġĠK ORTAMLARDA YAPILAN TAġIMALARIN ULUSLARARASI HUKUK     

 ALANINDA DÜZENLENMESĠ  

1. Yürürlükte Bulunan Konvansiyonlarda Multimodal TaĢımalar Hakkında Yer Alan  

 Hükümler 
43

 

Halen yürürlükte bulunan uluslararası -unimodal- taĢımalara iliĢkin konvansiyonlara 

baktığımız zaman, bunların hepsinde de multimodal taĢımalar hakkında hüküm ihtiva 

eden kuralların bulunduğunu görürüz. Bu kurallar Network Sistemi üzerine kurulmuĢtur 
44

. 

Ancak, bu kurallar ile getirilmiĢ olan düzenleme yeknesak değildir ve aralarında oldukça 

                                                
39 Üç aĢamalı, yani üç değiĢik ortamdan geçilerek tamamlanacak bir taĢımada, birinci bacakta meydana 

gelen bir olayın yol açtığı iki günlük gecikme, ikinci bacağın baĢlamasını beĢ gün geciktirmiĢ ise, bu 

gecikme de üçüncü bacağın baĢlamasını on gün ileri atmıĢ ise, gönderilene teslimdeki toplam onbeĢ günlük 

gecikmeden kim sorumluluk taĢıyacaktır veya taĢımalıdır ? 

40 ARKAN (Akipek Armağanı), 347-349. 

41 De WIT, 143 vd.; ULFBECK, 46-47. 

42  FUJITA, 358; ULFBECK, 46-47. 

43 Bu baĢlık altında unimodal taşıma sözleĢmelerini düzenleyen konvansiyonlara değineceğiz, multimodal 

taşımalara iliĢkin olan 1950 Cenevre Konvansiyon ile Rotterdam Kuralları ayrıca ele alınacaktır.   

44 ULFBECK, 49 ve dn. 40. 
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fark vardır. Bununla beraber bu hükümleri esas olarak iki grup içinde toplamak 

mümkündür. 

Bu kurallardan bir grubu, taĢımanın kendi düzenlediği alanda cereyan eden 

aĢamasına/bacağına, taĢıma sözleĢmesi esasında hangi konvansiyona tâbi olursa olsun, 

kendi hükümlerinin uygulanacağını öngörür.  

Diğer bir grubu ise, kendilerine tâbi olan bir taĢımada, taĢımanın kendi düzenledikleri 

alanın dıĢında yapılan aĢamasına/bacağına da, kendilerinde bulunan hükümlerin 

uygulanacağını âmirdir. 

Söz konusu hükümleri Ģu iki kategoriye ayırarak tasnif edip: 

Birinci grubu     

 * Korumacı nitelikli hükümler, 

Ġkinci grubu ise: 

 * Ġstilacı nitelikli hükümler 

diye adlandırmaktayız. 

Birinci kategori hükümler, düzenledikleri alana sahip çıkarlar ve bir multimodal 

taĢımada, taĢımanın kendi düzenledikleri alanda cereyan eden aĢamasına/bacağına kendi 

kurallarının uygulanacağını öngörürler. 

Gerek denizyolu ve gerekse de havayolu ile yapılan taĢımaları düzenleyen 

konvansiyonlar bu kategoride yer alırlar. 

Denizyolu ile yapılan taĢımalar hakkındaki Hamburg Kuralları‟nın 
45

 konuya iliĢkin olan 

md. 1/6 hükmünde: “… deniz yolu ile taşıma ile birlikte başka bir ortamda yapılacak 

taşımayı da ihtiva eden bir sözleşme, bu Konvansiyon bakımından ancak deniz yolu ile 

yapılan taşımaya ilişkin olduğu nisbette navlun sözleşmesi olarak kabul edilir.” 

denilmektedir. 

Bu hüküm dolayısı ile, multimodal taĢıma öngören bir sözleĢmede, zarar taĢımanın 

denizyolundan yapılmıĢ olduğu sırada meydana geldiği takdirde, taĢıyanın sorumluluğu 

hakkında -tabiî söz konusu Konvansiyon‟da belirtilen diğer Ģartlar da gerçekleĢmiĢ ise- 

Hamburg Kuralları uygulanacaktır. 

Havayolu ile yapılan taĢımaları düzenleyen VarĢova/La Haye Sistemi‟nde 
46

, md. 31/1‟e 

göre: “Kısmen havayolu, kısmen başka herhangi bir yol ile yapılan birleşik taşıma 

                                                
45 Denizyolu ile Yük Taşıma Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (United Nations Convention for 

the Carriage of Goods by Sea).  Bu Konvansiyon, Hamburg‟da 31 Mart 1978 günü imzalanmıĢtır ve 

onaylayan devletler arasında 1 Kasım 1992 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye bu Konvansiyon‟a taraf 

değildir. Konvansiyon hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. YAZICIOĞLU, Emine, Hamburg Kurallarına 

Göre Taşıyanın Sorumluluğu-Lahey/Visby Kuralları ile Karşılaştırmalı Olarak, Beta Basım Yayım 

Dağıtım A.ġ., Ġstanbul 2000.    

46 Havayolu ile yapılan uluslararası taĢımalar ilk olarak 12 Ekim 1929 tarihinde VarĢova‟da imzalanan ve 

onaylayan devletler arasında 13 ġubat 1933 günü yürürlüğe girmiĢ olan Havayolu ile Yapılan Uluslararası 

Taşımalara İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Konvansiyon ile düzenlenmiĢtir. Bu 

Konvansiyon, 1955 La Haye Protokolü ve 3-25 Ekim 1975 tarihlerinde Montreal‟de toplanmıĢ olan 

konferansta kabûl edilen Protokoller ile tadil edilmiĢtir. Bunlardan konumuz bakımından önem taĢıyan 
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halinde, bu Sözleşme hükümleri, taşımanın 1. md. çerçevesine girmesi şartı ile, sadece 

havayolu ile yapılan taşımalarına uygulanacaktır.” 
47

. 

Bu maddeye göre, bir multimodal taĢıma sözleĢmesinin, havayolu ile yapılan 

aĢaması/bacağı VarĢova/La Haye Sistemi‟nin uygulama alanına girecektir.    

Bununla beraber, 1999 Montreal Konvansiyonu‟nun 18. md. sine de iĢaret etmekte yarar 

görmekteyiz: Bu madde, VarĢova/La Haye Sistemi‟nin havayolu ile yapılan taĢımalara 

uygulanacağını ve havayolu ile  taĢımanın, dolayısı ile de taĢıyanın sorumluluğunun, 

zaman dilimi itibarı ile, yükün taĢıyanın zilyedliği altında bulunduğu süreyi ifade ettiğini 

hükme bağlamaktadır  (md. 18/1 ve 3). 18. md. nin 4. b. inde ise, yükün, taĢıma 

sözleĢmenin ifası sırasında, yükleme, teslim veya aktarma iĢlemleri amacı ile karada, 

denizde veya iç sularda taĢınmasının da, havayolu ile taĢıma süresinin içinde sayılacağı 

yazılıdır. Ancak, hemen belirtmek lâzım gelir ki, bir taĢıma sözleĢmenin ifası amacı ile 

yapılacak bu tür zorunlu operasyonlar, zaten multimodal sözleĢme modeline 

uymamaktadır.  

Ayrıca, taĢımanın havayolu ile yapılacağı öngörülmüĢ olan bir sözleĢmenin, taĢıtanın 

muvafakatı olmadan, baĢka bir ortamda (mode) yapılması halinde de, bu aĢama da 

havayolu ile yapılmıĢ olarak kabûl edilir (md. 18/4). Münhasıran havayolu ile ifade 

edileceği kararlaĢtırılmıĢ olan bir taĢıma sözleĢmesi de, anlaĢılacağı surette, esasen 

multimodal taĢıma olarak nitelendirilemeyecektir.  

Ġkinci kategori hükümler, istilacı niteliğe sahip hükümlerdir, kendi düzenlemedikleri 

alana da taĢarlar ve ilgili maddelerinde gösterilen Ģartlar gerçekleĢtiği takdirde, uygulama 

alanlarının dıĢında kalan taĢımalara da uygulanırlar. 

Karayolu ile ve demiryolu ile yapılan taĢımaları düzenleyen konvansiyonlar bu türdendir. 

Karayolu ile yapılan uluslararası yük taĢımaları hakkındaki CMR 
48

 md. 2/1‟e göre: 

“Eşya yüklü taşıt, yolculuğun bir kısmında yükü boşaltılmadan, denizyolu, demiryolu, 

                                                                                                                                            
olanı, 25 Ekim 1975 tarihinde imzalanmıĢ ve onaylayan devletler arasında 14 Haziran 1998 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢ olan 4 numaralı Protokol‟dür. Türkiye bu Protokol‟e 12 Eylül 1998 tarihi itibarı ile taraftır. 
Bkz. 8 Mayıs 1991 tarihli ve 3736 sayılı onay Kanunu ile 15 ġubat 1993 tarihli ve 93/4166 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı (RG. 21 Nisan 1993-21559). Ayrıntılı bilgi için bkz. SÖZER (Havayolu), 57 vd.     

47 Bu hüküm, Warsaw Convention as Amended by the Hague Protocol of 1955 and further amended by 

Protocol No. 4 of Montreal, 1975 metninin 31/1 md. sindedir. Bu kural, bu metnin yerini almak amacı ile 

yapılmıĢ olup, 28 Mayıs 1999 günü Montreal‟de imzalanmıĢ olan ve onaylayan devletler arasında 4 Kasım 

2003 tarihinde yürürlüğe girmiĢ bulunan 1999 Montreal Konvansiyonu‟nun 38. md. sinde yer almaktadır.  

Türkiye de Konvansiyonu onaylamıĢ olup, Konvansiyon 26 Mart 2011 tarihinden itibaren Türkiye için  

bağlayıcı nitelik kazanmıĢtır. Bkz. Onay Kanunu: 2 Nisan 2009-5866 (RG. 14 Nisan 2009-27200), 

Bakanlar Kurulu Kararı: 13 Eylül 2010-2010/895 (RG. 1 Ekim 27716). Konvansiyon‟un Türkçe tercümesi 

iĢaret edilen Bakanlar Kurulu Kararı‟nın ekinde yer almaktadır.       

48 Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva 19th May 1956. 

Konvansiyon‟un kısaltması “CMR”, Fransızca baĢlığına uygun olarak yapılmıĢtır: La Convention relative 
au contrat de transport international de marchandises par route. Türkiye bu Konvansiyon‟a 31 Ekim 1995 

tarihi itibarı ile taraftır (bkz. 7 Aralık 1993 tarihli ve 3939 sayılı onay Kanunu, RG. 14 Aralık 1993-21778). 

Konvansiyon hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. CLARKE, Malcolm A., International Carriage of Goods by 

Road: CMR, Informa Professional, 4th ed., London 2003; HILL, D. J. and MESSENT, A.D., CMR: 

Contracts for the International Carriage of Goods by Road, Lloyd‟s of London Press, Ltd., London 1984. 
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içsuyolu veya havayolu 
49

 ile taşınırsa, buna rağmen, Konvansiyon taşımanın tamamına 

uygulanır …” 
50

.  

Görülüyor ki, karayolu ile yapılan taĢımaları düzenleyen CMR, belli Ģartlar altında, 

taĢımanın denizyolunda veya demiryolunda veya havayolunda veya içsuyolunda yapılan 

bacaklarına da uygulanabilecektir 
51

. 

Demiryolu ile yapılan uluslararası taĢımaları düzenleyen ana konvansiyonu teĢkil eden 

COTIF 
52

 ile birlikte yük taĢımalarına iliĢkin özel hükümler ihtiva eden CIM hükümlerine 

göre 
53

, Konvansiyon esas olarak demiryolu ile yapılan taĢımalara uygulanmakla beraber, 

demiryollarını birbirine bağlayan ve uluslararası trafiğe açık olan karayolları ile 

denizyolları veya içsuyolları da  ilgili devlet veya devletler tarafından OTIF Merkez 

Ofisi‟ne 
54

 bildirilerek, Konvansiyon‟un kapsamına giren hatların 
55

 listesine dahil 

edilebilir ve bu hatlar üzerinde yapılacak taĢımalar, COTIF/CIM hükümlerine tâbi olur 
56

.  

                                                
49 Md. nin resmî Türkçe tercümesinde havayolu kelimesi yer almıĢ olmakla beraber, bunu aslına uygun 

olarak karayolu Ģeklinde anlamak gerekir. 

50 Bununla beraber, zararın ancak denizyolu ile yapılan taĢıma sırasında ve sebebi ile meydana geldiği isbat 

olunduğu takdirde, CMR uygulanmaz ve olaya tatbik edilebilecek nitelikteki konvansiyon veya millî kanun 

hükmü uygulanır.  

51  Karayolu ile yapılan taĢımanın mesafesi ile denizyolu veya demiryolu veya havayolu ile yapılan 

taĢımanın mesafesi arasındaki fark, bu hükmün uygulanmasına engel teĢkil etmez, CLARKE, age. 30 ve 31. 

52 Demiryolları ile yapılan taĢımalar ilk olarak 14 Ekim 1890 günü Bern‟de imzalanan ve 1 Ocak 1983 

tarihinde yürürlüğe giren Convention International sur le Transport de Marchandises par Chemin de Fer 

isimli Konvansiyon ile düzenlenmiĢtir. Halen yürürlükte bulunan Convention Relative aux Transports 

Internationaux Ferroviares, 9 Mayıs 1980 tarihinde Bern‟de imzalanmıĢ olup, onaylamıĢ olan devletler 

arasında 1 Ocak 1985 günü yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye COTIF‟e taraftır, bkz. onay kanunu: 21 Mart 

1985-3172, (RG. 27 Mart 1985-18707) ve BKK. 8 Mayıs 1985-85/9458 (RG. 1 Haziran 1985-18771). 

COTIF, yolcu taĢımalarını düzenleyen „A‟ eki CIV (RU-CIV: Règles Uniformes Concernant le Contrat de 

Transport International Ferroviaire des Voyageurs et des Bagage) ve yük taĢımalarına iliĢkin kuralları 

ihtiva eden „B‟ eki (RU-CIM: Règles Uniformes Concernant le Contrat de Transport International 
Ferroviaire des Marchandises) ile birlikte 3 Haziran 1999 günü imzalanan ve Vilnius Protokolü olarak 

anılan bir anlaĢma ile tâdil edilmiĢtir. Vilnius Protokolü, onaylayan devletler arasında 1 Temmuz 2006 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Türkiye bu Protokolü de onaylamıĢtır (Onay Kanunu: 6 Ekim 2005-5408, RG. 

12 Ekim 2005-25964; BKK: 24 Kasım 2005-2005/9709, RG. 24 Aralık 2005-26033 mkr.).  

Aslında demiryolu ile yük taĢıma sözleĢmelerini düzenleyen ilk Konvansiyon, bizatihi CIM dir. Bu konuda 

ayrıntılı bilgi için bkz. ARKAN, Sabih, Demiryoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımaları, Banka ve 

Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü, yayın nu: 206, Ankara 1987.  

53 Vilnius Protokolü ile muaddel maddeler, COTIF md. 2 § 1 (a) 1 ve md. 24; CIM md. 1 §§ 3 ve 4.  

54 Organisation Intergouvernementale pour les Transport Internationaux Ferroviares. Bu teĢkilat ilk olarak 

1893 tarihli Bern Konvansiyonu ile kurulmuĢtur. ġimdiki statüsü, 1980 COTIF hükümlerine dayanılarak, 1 

Mayıs 1985 tarihinde oluĢturulmuĢtur.  

55 Üye devletler belli hatların COTIF rejimine tâbi olmayacağını kararlaĢtırıp, OTIF‟e bildirebilirler. 

56 Meselâ, Türkiye‟de Sirkeci-HaydarpaĢa arasında yapılan feribot seferleri ile Van-Tatvan arasındaki Van 

Gölü geçiĢi COTĠF‟e dahildir. Ġngiltere ile Fransa arasındaki deniz trafiği COTĠF rejimine tabidir. Bundan 

baĢka, Romanya ile birlikte Derince - Köstence ve Samsun - Köstence seferleri de 1 Temmuz 2006 tarihi  

itibarı ile listeye alınmıĢtır. ManĢ Tüneli de (The Channel Tunnel - Popüler adı ile Chunnel) 14 Mart 1994 

tarihinde listeye eklenmiĢtir. 
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Söz konusu hükümler, trenin yük indirilmeden denizyolu veya karayolu veya içsuyolu 

taĢıtına yüklenerek taĢınması halinde olduğu kadar, yükün trenden indirilip, duruma göre, 

söz konusu araçlardan bir tanesine yüklenerek taĢınması halinde de uygulanır 
57

. 

Ġç sularda yapılan taĢımaları düzenlemek amacı ile hazırlanmıĢ bulunan BudapeĢte 

Konvansiyonu‟nun 
58

 2.2. md. sine göre, iç su yolu ile yapılan  taĢıma ile denizyolu ile 

yapılan taĢımanın aynı gemi ile gerçekleĢtirildiği hallerde, sözleĢmeye bu 

Konvansiyon‟un hükümleri uygulanacaktır. Ancak, denizyolu ile yapılan taĢımalarda 

kullanılan tür koniĢmento düzenlendiği veya denizyolunun iç su yolundan daha uzun 

olduğu seferlerde,  her bir aĢama, kendine has hükümlere tâbi tutulacaktır 
59

.   

2. 1980 Cenevre Konvansiyonu’nun Hükümleri 
60

 

Konvansiyon‟un 30. md. sinin 1. f. sı, bu Konvansiyon‟un donatanın sorumluluğunu 

düzenleyen: (i) 25 Ağustos 1924 tarihli Brüksel Konvansiyonu‟nun, (ii) 10 Ekim 1957 

tarihli Brüksel Konvansiyonu‟nun ve (iii) 19 Kasım 1976 tarihli Londra 

Konvansiyonu‟nun donatanın haklarına ve borçlarına iliĢkin hükümlerini 

değiĢtirmediğini öngörmektedir.  

Konvansiyon, yine 30. md. sinin 3. f. ile, nükleer enerji ile ilgili kurallar içeren 29 

Temmuz 1960 tarihli Paris Konvansiyonu ile bu Konvansiyonu tadil eden 28 Ocak 1964 

tarihli Protokol ve nükleer zararlardan doğan sorumluluk hakkındaki 21 Mayıs 1963 

tarihli Viyana Konvansiyonu‟nun hükümlerini de saklı tutmaktadır.    

1980 Cenevre Konvansiyonu, ayrıca, md. 30/4 hükmü ile yukarıda değinilen CMR ve 

COTIF/CIM hükümlerini mahfuz tutmuĢ ve bunların anılan Konvansiyonlar‟a taraf olan 

ve söz konusu maddeleri uygulamakla yükümlü bulunan devletler bakımından, 

Konvansiyon‟un md. 1/1 açısından uluslararası multimodal taĢıma sayılmayacağını 

belirterek, uygulama alanının dıĢına çıkarmıĢtır.   

Burada değinilmesi gereken bir husus bulunmaktadır: Md. 30/4, CMR ve COTIF/CIM 

hükümlerine atıf yaparken “such as” - “meselâ” kelimesi ile vurgu yaparak, söz konusu 

tür düzenlemelerin yapıldığı baĢka uluslararası konvansiyonların da kapsanmakta 

olduğunu gösteren bir ifade kullanmıĢtır. Mevcut uluslararası konvansiyonlar içinde, 

VarĢova/La Haye Sistemi ile La Haye Kuralları‟nı ve dolayısı ile de Ģu anda yürürlükte 

bulunan son metinler olarak 1999 Montreal Konvansiyonu ile 1978 Hamburg Kuralları‟nı 

zikredebiliriz. Bu Konvansiyonlar ise, yukarıda değinmiĢ olduğumuz maddelerinin 

getirmiĢ olduğu düzenlemeler dolayısı ile, zaten 1980 Konvansiyonu‟nun uygulama alanı 

dıĢında kalmaktadır.  

                                                
57 Anılan md. 2/2‟nin resmî Türkçe tercümesinde karayolu kelimesi yerine havayolu kelimesi yer almıĢ 

olmakla beraber, bunu aslına uygun olarak karayolu Ģeklinde anlamak gerekir. 

58 Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterways. United Nations 

Economic Comission for Europe – UNECE tarafından düzenlenmiĢ ve BudapeĢte‟de 25 Eylül-3 Ekim 2000 
günlerinde toplanmıĢ olan konferansta kabûl edilmiĢtir. Metin, 22 Haziran 2001 tarihinde imzalanmıĢ ve 

Konvansiyon 1 Nisan 2005 günü yürürlüğe girmiĢtir. 

59 Yukarıda değinilen konvansiyonların söz konusu maddeleri hakkında ek bilgi için bkz. HANCOCK, 36-

39 Rotterdam Rules, Thomas, ed.  

60 Konvansiyon hakkında bilgi aĢağıda V/1 altında verilmektedir. 
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Bununla beraber, söz konusu Ģart, her hangi bir tarihte bazı devletlerin bir araya gelip, 

multimodal taĢımalar için özel hükümler getiren konvansiyonlar yapmalarına dayanak 

sağlayabilecektir 
61

.   

3. Rotterdam Kuralları’nın Hükümleri 
62

 

 Rotterdam Kuralları bu konuda iki ayrı hüküm ihtiva etmektedir. 

a. Md. 26: Yüklerin Gemiye Yüklenmesinden Önce ve Gemiden BoĢaltılmasından 

Sonra Yapılan TaĢımalar 

Rotterdam Kuralları‟nın 26. md. si, sınırlı bir Network System sorumluluğu 

öngörmektedir.  

Bu maddede, yükün kaybının veya hasara uğramasının veya tesliminin gecikmesine 

sebep olan olayın, taĢımanın deniz bacağının dıĢında cereyan etmiĢ olması haline iliĢkin 

bir düzenleme getirilmektedir.  

Bu hükme göre, kayıp veya hasarın veya gecikmeye yol açmıĢ olan sebebin, yüklerin 

gemiye yüklenmesinden önce veya gemiden boĢaltılmasından sonra cereyan etmiĢ olduğu 

isbat edildiği takdirde, söz konusu olaya zorunlu olarak -emredici hüküm niteliği icabı- 

uygulanması gereken bir uluslararası konvansiyon bulunduğu takdirde, Rotterdam 

Kuralları‟nın yerine bu konvansiyonun hükümleri uygulanır. Zarar veya hasarın veya 

gecikmeye sebebiyet vermiĢ olan olayın hangi aĢamada vaki olduğunun tesbit 

edilemediği veya kayıp veya hasarın veya gecikmeye yol açmıĢ olan olayın birkaç 

aĢamayı kapsayan bir süreç içinde vakî olduğu hallerde yine Rotterdam Kuralları 

uygulanır 
63

.  

Md. 26 hükmünün uygulanmasında Ģu hususa da iĢaret etmeliyiz ki, deniz bacağının 

dıĢında (non-maritime leg) yapılan taĢımalar, bağımsız bir taĢıma sözleĢmesinin 

konusunu teĢkil edebilecek nitelik ve hüviyette olmalıdır; asıl taĢımanın icrası amacı ile 

yapılacak fer‟î veya tamamlayıcı mahiyetteki taĢımalar, yine Rotterdam Kuralları‟na tâbi 

olurlar 
64

. 

Md. 26 ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, aĢağıda „V/2, d, aa‟ baĢlığı altında yapılacaktır. 

b. Md. 82: BaĢka Ortamlarda Yapılan TaĢımaları Düzenleyen Uluslararası 

Konvansiyonlar  

Rotterdam Kuralları‟nın 82. md. si ise, çok daha kapsamlı bir hüküm getirmektedir: bu 

maddeye göre, havayolu, karayolu, demiryolu ve içsuyolu ile yapılan taĢımaları 

düzenleyen uluslararası konvansiyonların taĢıyanın sorumluluğuna iliĢkin hükümleri saklı 

tutulmaktadır. 

                                                
61 Glass, pratik bir ifade kullanarak, md. 30/4 hükmünün, söz konusu konvansiyonların müstakbel tadilatını 

da hedef aldığını yazmaktadır, bkz. GLASS, 290. 

62 Konvansiyon hakkında bilgi aĢağıda V/2 altında verilmektedir. Rotterdam Kuralları‟nın Ġngilizce metni 
ile birlikte Türkçe tercümesi için bkz. SÜZEL, Cüneyt/DAMAR, Duygu, XXVI BATİDER 2, 147-240. 

63 Ayrıntılı açıklama için bkz., HANCOCK, 43-44 Rotterdam Rules, Thomas, ed.; van der ZIEL, 303-307. 

64 Meselâ, yüklerin taĢıtanın deposundan alınıp, onları limana götürecek araca yüklemek amacı ile yapılan 

taĢımalar veya limanda gemiden boĢaltılan yüklerin, onları nihaî teslim yerine nakledecek olan araca 

yüklenmek üzere taĢınması gibi ara taĢımalar. Teyiden bkz. van der ZIEL, 304.  
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Söz konusu konvansiyonlar Rotterdam Kuralları‟nın yürürlüğe girdiği tarihte keza 

yürürlükte olmalıdır ve bu konvansiyonlarda ileride yapılacak değiĢiklikler de, 82. md. 

nin kapsamı içindedir. Fakat, hükmün açık ifadesinden anlaĢılacağı üzere, diğer taĢıma 

ortamları (mode) için, Rotterdam Kuralları yürürlüğe girdikten sonra yeni konvansiyonlar 

yapıldığı takdirde, bunlar 82. md. nin atfının dıĢında kalacaktır. 

Bu madde ile atıf yapılan konvansiyonlar, bu gün itibarı ile, havayolu ile taĢımalar 

bakımından VarĢova/La Haye Sistemi; karayolu ile taĢımalar bakımından CMR; 

demiryolu ile taĢımalar bakımından COTIF/CIM ve içsuyolu ile taĢımalar bakımından ise, 

2001 BudapeĢte Konvansiyon‟u olmaktadır 
65

. Rotterdam Kuralları‟nın yürürlüğe girdiği 

tarihte anılan konvansiyonlar yürürlükten kaldırılmıĢ ve yerlerine yenileri yapılmıĢ 

olabilir, o zaman bu yeni konvansiyonlar md. 82 hükmünün kapsamı içinde mutalea 

edilecektir. Fakat, Rotterdam Kuralları‟nın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte iken daha 

sonra iptal edilerek yerlerine yenileri yapılan konvansiyonlara 82. md. uygulanamayacağı 

gibi, mevcut bir veya birden fazla konvansiyon yürürlükten kaldırılmadan da aynı konu 

hakkında yeni baĢka konvansiyon yapılırsa, bu yeni konvansiyonlar da 82. md. nin 

kapsamı dıĢında kalırlar 
66

. 

Bu konular ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, aĢağıda „V/2, d, bb‟ baĢlığı altında yer alacaktır. 

 

V. ULUSLARARASI MULTĠMODAL TAġIMALAR ĠÇĠN YEKNESAK HÜKÜMLER 

 GETĠRMEK AMACI ĠLE YAPILMIġ BULUNAN ÇALIġMALAR 
67

 

Multimodal taĢımalar ile ilgili hukukî konuları düzenlemek amacını güden çalıĢmalar 

oldukça eski tarihlerde baĢlamıĢtır. Bu hususlar, Deniz Hukuku Dergisi‟nin 9. cildinin, 1-

4 sayısında yayınlanmıĢ olan ve burada da atıf yaptığımız çalıĢmamızda ayrıntılı bir 

surette incelenmiĢ olduğu için ve aynı zamanda bu makalenin hacmini fazla 

geniĢletmemek düĢüncesi ile aynı konulara tekrar yer vermemeyi uygun gördük. Bu 

itibarla, söz konusu bilgiler için, yine anılan çalıĢmamıza atıf yapmakla yetineceğiz. 

AĢağıda, konu ile olan yakın ilgisi ve bu alandaki ilk uluslararası birleĢtirme teĢebbüsü 

olması dolayısı ile 1980 Cenevre Konvansiyonu‟na, kısaca da olsa, temas edeceğiz ve 

sonra 2008 Rotterdam Kuralları‟nın, konumuza iliĢkin bulunan hükümlerini, özet halinde 

olmak üzere, inceleyeceğiz.   

1. Multimodal Transport Convention  

a. Konvansiyon’un Hazırlanması 
68

 

                                                
65 Md. 82 nin uygulanması ile ilgili muhtelif alternatifler için bkz. HANCOCK, 46-50 Rotterdam Rules, 

Thomas, ed.. 

66 HONKA, 351; van der ZIEL, 310. 

67 Bu baĢlık altında ele alınan konular ve özellikle 1980 Konvansiyonu‟nun hazırlık çalıĢmaları hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. De WIT, 147 vd.; ayrıca bkz. RAMBERG, Jan, Unification of the Law of 

International Freight Forwarding, http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/1998-1.htm. 

(metin 23 ġubat 2011 günü incelendi). 

68 Ayrıntılı bilgi için bkz. ARKAN (Batider), 27-30; SÖZER (Multimodal), 56 vd.  
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Uluslararası multimodal taĢıma sözleĢmeleri için uygulanacak yeknesak kuralların tesbiti 

amacı ile ilk adımlar, Comité Maritime International (CMI) tarafından düzenlenmiĢ olan 

1911 Paris ve 1913 Kopenhag Konferansları vesilesi ile atılmıĢtır. Bu alanda sürdürülen 

ön hazırlıkların, kısmen baĢarı kazanamaması, kısmen de ancak belli bir olgunluk 

seviyesini aĢamaması sonucunda varılan noktada,  konu ile ilgili çalıĢmaların BirleĢmiĢ 

Milletler Ticaret ve Kalkınma Komisyonu (United Nations Commission on Trade and 

Development - UNCTAD) tarafından sürdürülmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

UNCTAD, 1973 yılının Mayıs ayında bir Hükümetlerarası Hazırlık Grubu 

(Intergovernmental Preparatory Group) kurarak, konvansiyon taslağının kaleme alınması 

için faaliyete geçmiĢtir. Hazırlık Grubu ilk toplantısını 29 Ekim-2 Kasım 1973 tarihinde 

yapmıĢ ve konvansiyon taslağını 1979 yılının Mart ayında tamamlamıĢtır. 

Bu taslak üzerinde görüĢmek üzere 12-30 Kasım 1979 tarihleri arasında toplanan 

diplomatik konferans, müzakerelerin oldukça tartıĢmalı geçmesi üzerine, çalıĢmalarını 

ertelemiĢ ve 8-27 Mayıs 1980 tarihleri arasında Cenevre‟de yapılan ikinci toplantıda, 

üzerinde anlaĢılan metin kabul edilerek United Nations Convention on International 

Multimodal Transport of Goods baĢlığı ile, 24 Mayıs 1980 tarihinde imzalanmıĢtır.  

Bu Konvansiyon henüz yeteri sayıda devletten onay alamadığı için yürürlüğe girmemiĢ 

olmakla beraber, uluslararası değiĢik ortamlarda yapılan taĢımalar büyük oranda bu 

Konvansiyon‟un temel prensiplerine uygun Ģart ve hükümler içeren sözleĢmeler ile icra 

edilmektedir. Bu açıdan bakılınca, Konvansiyon‟un, genel olarak, taĢımacılık camiası 

tarafından benimsenip uygulamaya konulduğu söylenebilir.  

Konuya bir baĢka açıdan bakıldığında ise; Konvansiyon‟un uluslararası karma 

taĢımalarda uygulanagelen kurallara büyük ölçüde yer vermiĢ olduğu ve dolayısı ile bir 

bakıma tatbikatı yansıtmakta olduğu ileri sürülebilir.  

Konvansiyon hakkında söylenecek bir diğer husus da, Hamburg Kuralları‟ndan  

esinlenerek kaleme alınmıĢ olmasıdır.  

b. Konvansiyon’un Yapısı 
69

 

1980 Konvansiyon‟u, Konvansiyon‟a hâkim olan temel prensiplerin ifade edildiği ve bir 

anlamı ile gerekçe niteliğinde görülebilecek olan Giriş (Preamble) bölümünden sonra, 

toplam 40 madde halinde, sekiz Kısım‟dan oluĢmaktadır.  

I. Kısım Genel Hükümler baĢlığı altında (md. 1-4) tanımları, Konvansiyon‟un uygulanma 

Ģartlarını, karma taĢımaların düzenlenmesine iliĢkin kuralları ihtiva etmektedir. 

II. Kısım Belgeleme (Documentation) baĢlığı altında dokuz maddeden ibarettir (md. 5-13). 

Bu Kısım‟da karma taĢıma belgesinin düzenlenmesi, karma taĢıma belgesinin türleri, 

belgenin içeriği ve hukukî değeri hakkında hükümler sevk edilmiĢtir 
70

. 

III. Kısım‟da (md. 14-21) Konvansiyon‟un odak noktasını oluĢturan ve karma 

taĢımalarda taĢıyanın, Konvansiyon‟da kullanılan deyim ile “Multimodal Transport 

Operator” un, sorumluluğunu düzenleyen hükümler yer almaktadır. 

                                                
69 Ayrıntılı açıklama için bkz. SÖZER (Multimodal), 60 vd. 

70 Ayrıntılı açıklama için bkz. ARKAN (Batider), 35-39. 
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IV. Kısım‟da (md. 22-23) karma taĢıma sözleĢmesinin -esas itibarı ile 
71

- diğer tarafı olan 

taĢıtanın  (consignor) sorumluluğu düzenlenmiĢtir.     

V. Kısım, dört madde içinde (md. 24-27), zararın ihbarı, sorumluluk davası, kaza yetkisi 

ve tahkim konularını ele almaktadır. 

VI. Kısım (md. 28-31) Ek Hükümler baĢlığı altında, karma taĢıma sözleĢmesinin içeriğini 

belirlemekte, sözleĢme ile Konvansiyon hükümlerinin değiĢtirilemeyeceğini öngörmekte, 

müĢterek avarya ve 1980 Konvansiyonu‟nun diğer bazı konvansiyonlar ile olan iliĢkisi 

hakkında hükümler içermekte ve sorumluluğun sınırlandırılmasında kullanılan değer 

birimini tarif etmektedir. 

VII. Kısım tek bir madde (md. 32) içinde, gümrük iĢlemleri hakkında kurallar 

içermektedir. 

VIII. Kısım Konvansiyon‟un onaylanması, yürürlük hükümleri, Konvansiyon‟da 

yapılacak değiĢiklikler ve Konvansiyon‟un feshi gibi, her uluslararası konvansiyonda 

bulunması gereken ortak genel esaslara ayrılmıĢtır. 

Konvansiyon‟da bundan sonra altı maddeden oluĢan (md. I-VI) bir Annex bölümü vardır. 

Burada uluslararası karma taĢımalarda uygulanacak gümrük kuralları ile ilgili esaslar yer 

almaktadır. 

c. Konvansiyon’un Temel Prensipleri  

Konvansiyon, esas olarak ve karma taĢımaların ayırt edici unsurlarını dikkate alarak, tek 

taşıyan, tek sözleşme ve tek belge formülü üzerine kurulmuĢtur.   

Bu esasa göre, taĢıma iĢini üstlenen taraf, sadece taĢıyan (carrier) olarak değil, fakat 

Multimodal Transport Operator (MTO) olarak adlandırılmıĢtır (md. 1/2). MTO, taĢıtanın 

âkidi olup, taĢımanın tamamının ifasını  üstlenmektedir; taĢımanın tamamını bizzat 

yapabileceği gibi, sadece bir kısmını da yapabilir veya tamamını baĢkalarına yaptırır.  

TaĢıtan ile MTO arasında, taĢımanın tümü için tarafların haklarını ve borçlarını 

düzenleyen bir sözleĢme yapılacağı öngörülmüĢtür: Multimodal Transport Contract 

(MTC) (md. 1/3). 

Konvansiyon‟da, karma taĢımaların diğer ayırt edici unsuru olarak, tek bir taĢıma belgesi 

düzenlenmesi kabûl edilmiĢtir: Multimodal Transport Document (MTD) (md. 1/4 ve 5-

13). 

MTO‟ın sorumluluğunda, esas olarak Uniform Liability System prensibi  kabûl edilmiĢ, 

fakat, sınırlı ölçüde de olsa, Network System öngörülmüĢtür. Eğer zarara sebebiyet vermiĢ 

olan olayın taĢımanın hangi aĢamasında/bacağında vaki olduğu isbat edilebilir ise, 

MTO‟ın sorumluluğunun sınırı, sanki bu bacak tek baĢına bağımsız bir taĢıma 

sözleĢmesinin konusunu oluĢturmakta imiĢ gibi tesbit edilir (md. 19). 

MTO‟ın sorumluluğu, özen borcu ile ağırlaĢtırılmıĢ kusur sorumluluğu olarak 

düzenlenmiĢtir (md. 16/1) 
72

. 

                                                
71 Konvansiyon‟un md. 1/5 hükmünde yer alan tanıma göre, consignor sadece taĢıma sözleĢmesinin bir 

tarafı olan taĢıtan için değil, fakat yerine göre temsilci veya yükleten için de kullanılmaktadır.  

72 ARKAN (Batider), 41. 



Sözer/DeğiĢik Ortamlarda Yapılan TaĢımalar  

 22 

Sorumlulukta esas olan sınırlı sorumluluk olup, zarara kast veya ağır ihmâl ile yol 

açılması halinde, sorumluluk sınırsız olacaktır (md. 21/1).     

2. Rotterdam Kuralları 
73

 

a. Konvansiyon’un Hazırlanması  

Rotterdam Kuralları, 1924 Brüksel Konvansiyonu ile onu tadil eden Visby Protokolü ve 

1978 Hamburg Kuralları‟nın yerine geçecek bir konvansiyon yapılması amacı ile 

hazırlanmıĢtır 
74

.  

Rotterdam Kuralları, bir yönü ile de, denizyolu ile yapılan yük taĢımalarında, yükün 

maruz kalabileceği zararın riskinin taĢıyan ile taĢıtan arasında âdil ve olabildiği kadar da 

ilgililer tarafından kabûl görebilecek bir düzen içinde dağıtılmasının temini amacı ile 

sürdürülen çalıĢmaların son örneğidir. Bilindiği üzere bu husus ile ilgili pozitif hükümler 

ilk olarak Harter Act‟de yer almıĢtır 
75

.  

Söz konusu mesele ile ilgili çalıĢmalar bir yandan da The International Law Association 

tarafından baĢlatılmıĢ ve sözü edilen kuruluĢ, bazı hazırlık aĢamalarından sonra, 1882 

yılında, tarafların çıkarlarını dengeleyici nitelikte kayıtlar ihtiva eden bir örnek 

konişmento yayınlamıĢtır 
76

.  

Konu, bir asrı aĢkın bir  süredir, hukukçusu, iktisatçısı, iĢletmecisi, yatırımcısı, giriĢimcisi 

ve aynı zamanda siyasî otoriteleri de dahil olmak üzere, denizcilik camiasını meĢgul 

etmektedir. Bu süre içinde, bilindiği üzere; 1921 La Haye Kuralları‟ndan baĢlanarak, 

sırası ile 1924 Brüksel Konvansiyonu, ki tatbikatta La Haye Kuralları diye anılmaktadır, 

1968 de yine Brüksel Konvansiyonu, ki tatbikatta La Haye-Visby Kuralları diye 

anılmaktadır, 1978 Hamburg Kuralları ve son aĢamada da 2008 Rotterdam Kuralları 

hazırlanmıĢ bu uygulama alanına konmuĢtur 
77

. Rottterdam Kuralları da, Hamburg 

Kuralları gibi, UNCITRAL tarafından hazırlanmıĢtır. Ancak, CIM büyük destek ve katkı 

sağlamıĢtır. 

1968 La Haye-Visby Kuralları‟nda sonra tedricen ortaya çıkmaya baĢlayan ve Hamburg 

Kuralları‟nı takip eden yıllarda önemini daha da arttıran üç geliĢme ve mevcut 

düzenlemelerin bu ihtiyaçlara cevap verememesi, Rotterdam Kuralları‟nın 

hazırlanmasında ciddî ölçüde âmil olmuĢtur: (i) Konteyner ile yapılan taĢımalardaki 

olağanüstü artıĢ ve bu artıĢa paralel olarak karĢılaĢılan sorunların konvansiyonlardaki 

hükümler ile aĢılamaması, (ii) taĢıma belgelerine iliĢkin kurallar ve bu kuralların söz 

konusu belgelerin bilgisayar ortamında tutulabilmesi ve yine bu ortam içinde 

kullanılabilmesi için yeterli hukukî desteğin konvansiyonlarda bulunmaması ve (iii) 

                                                
73 Rotterdam Kuralları ile ilgili açıklamamız, sadece bu makalenin ana konusu ile sınırlı, özet bir takdimden 

ibaret olacaktır  

74 ATAMER, 469-470.  

75 Harter Act, 13 ġubat 1893. Kanun‟un tam ismi: An Act Relating to Navigation of Vessels. Özet bilgi ve 

belli baĢlı kaynaklar için bkz. SÖZER (Deniz),  564 vd. 

76 STURLEY, 3,5, 24-33 Rotterdam Rules, Thomas, ed. 

77 Özet bilgi ve ayrıca kaynaklar için bkz. SÖZER (Deniz), 498-500, 559-561. 
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uluslararası ticaretteki geliĢme dolayısı ile, bazı büyük hacimli taĢımaları öngören, uzun 

vadeli sözleĢmelerin La Haye-Visby rejiminin dıĢına çıkarılmasına ihtiyaç duyulması 
78

.    

Bu somut faktörlerin yanı sıra, Hamburg Kuralları‟nda hükme bağlanmıĢ olan konulardan, 

bir kısmının, bazı millî kanunlarda, farklı suretler ile düzenlenmeye baĢlanması dolayısı 

ile, deniz hukukunda belli ölçüde de olsa sağlanmasına muvaffak olunmuĢ bulunan 

ünifikasyonun bozulmasına yol açacağı endiĢesi de belirmekte idi 
79

. Bu probleme çare 

bulunması amacı ile CMI bünyesinde kurulan komite 
80

 tarafından bir çalıĢma 

yürütülmüĢ ve 1990 yılında, muhtelif çözüm önerilerini ihtiva eden  bir rapor 

hazırlanmıĢtır 
81

.  

Rotterdam Kuralları‟nın baĢlangıç noktası, 1996 yılında yapılan bir toplantıda 
82

, 

UNCITRAL‟ın Electronic Data Interchange (EDI) projesi kapsamında, bu kuruluĢun 

denizyolu ile yapılan yük taĢımalarında da bilgisayar kullanımının genel durumunu 

incelemesi ve ihtiyaçların belirlenmesi için çalıĢmalar yapması yolunda alınan karar 

olmuĢtur. Bu karar ile UNCITRAL‟a ilgili kuruluĢlar ve özellikle de uluslararası 

organizasyonlar ile iĢbirliği yapması için de yetki verilmiĢtir 
83

. 

Bu yetki çerçevesinde CMI ile irtibat kuran UNCITRAL, yeni bir konvansiyon için 

hazırlık çalıĢmalarına baĢlanması için talepte bulunmuĢtur.  Esasında CMI bu konu ile 

ilgili olarak ilk teĢebbüslere 1988 senesinde baĢlamıĢ olup, CMI Assamblesi 22 Nisan 

1988 tarihindeki toplantısında Prof. Francesco Berlingieri‟ye  bir rapor hazırlaması için 

görev vermiĢti 
84

.  

Bu talep üzerine, CMI tarafından kurulan Steering Committee, 1998 yılında yayınladığı 

bir rapor ile, yapılması gerekecek olan çalıĢmalar hakkında bir proje kaleme almıĢtır 
85

.  

Bu Ģekilde baĢlayan çalıĢmalar, muhtelif aĢamalardan geçmiĢ, değiĢik komitelerin ve 

grupların incelemeleri ve tartıĢmaları ile belli bir olgunluğa kavuĢmuĢ ve neticede yazılan 

taslak konvansiyon metni, 2008 yılının Haziran ayında yapılan toplantısında, 

UNCITRAL tarafından kabûl edilerek, BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‟na (UN General 

Asembly)  sunulmuĢtur. Metin, Genel Kurul tarafından, “Altıncı Komite  (Sixth 

                                                
78 STANILAND, Hilton, “Preface” Rotterdam Rules, Debattista et al.V; SEKOLEC, Jernej, “Foreword” 

XXI Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds.   

79 von ZIEGLER, 107. 

80 Comité Maritime International International Sub-Committee on “Uniformity of the Law of the Carriage 

of Goods by Sea in the Nineteen-Nineties”. 

81 “Problems of the Hague-Visby Rules and Possible Solutions” baĢlığını taĢıyan bu rapor, 1990 yılının 

Haziran ayında Paris‟te düzenlenmiĢ olan konferansa (bkz. Comité Maritime International Yearboook 

XXXIV Conference-Paris) sunulmuĢ, müzakerelerden sonra 29 Haziran 1990 tarihi ile “Paris Declaration 

on Uniformity of the Law of Carriage of Goods by Sea” baĢlığı altında, müteakip çalıĢmalar için temel 

alınması uygun görülen bir metin niteliği ile yayınlanmıĢtır. Bkz. BERLINGIERI, 1-2 Rotterdam Rules 
2008, von Ziegler et al., eds.  

82 28 Mayıs-14 Haziran 1996. 

83 STURLEY, 11-12 Rotterdam Rules, Thomas, ed. Söz konusu metin için bkz. von ZIEGLER, 108-109. 

84 Prof. Berlingieri‟nin raporu için bkz. Comité Maritime International Yearbook 1991 c. II,  s. 104-176. 

85 Ayrıntılı bilgi için bkz.  von ZIEGLER, 109-117. 
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Committee)” olarak da bilinen Hukuk Komitesi‟ne havale edilmiĢtir. Hukuk 

Komitesi‟nin tasarıyı uygun görmesi ve konvansiyon olarak kabûl edilmesini tavsiye 

etmesi üzerine, Genel Kurul 11 Aralık 2008 tarihinde yapılan 67. toplantısında 63/122 

sayılı Karar ile tasarı metni United Nations Convention on Contracts for the International 

Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea 
86

 olarak kabûl etti ve imza töreninin 23 Eylül 

2009 günü Rotterdam Ģehrinde yapılmasını kararlaĢtırdı. Bu sebeple, bu Konvansiyon, 

Rotterdam Kuralları olarak anılmaktadır 
87

.   

Bu Konvansiyon, 94. md. sinin koyduğu Ģart gereğince, yirminci onaylama veya katılma 

belgesinin tevdi edildiği tarihten bir yıl geçtikten sonra gelen ilk ayın birinci günü, 

onaylamıĢ bulunan devletler arasında, yürürlüğe girecektir 
88

. 

b. Konvansiyon’un Yapısı 
89

 

Ayrıntıya girmeden önce söylenecek olan Ģudur ki, Rotterdam Kuralları uluslararası 

konvansiyonlarda çok rastlanmayan sayıda maddeyi ihtiva eden, oldukça uzun bir 

metindir 
90

. Ayrıca bir çok maddenin de bir hayli ayrıntılı hüküm ettiği dikkate alınacak 

olursa, Konvansiyon‟un oldukça unorthdox bir düzenlemeyi yansıttığı söylenebilir. 

Konvansiyon 18 Chapter (fasıl/bölüm/kısım/bab !) içinde toplanmıĢ 96 maddeden 

oluĢmaktadır. Her Chapter bağımsız bir konuya ayrılmıĢ olup, bunlar arka arkaya 

yazılmıĢtır, ayrıca üst kavramlar altında daha sistematik bir düzenleme yapılmamıĢtır.  

Bazı maddeler çok uzundur; meselâ, md. 17 ile md. 47 bir buçuk sayfadır. 

Ciddî bir eksiklik  (nakîsa), tariflerin (md. 1) alfabetik sırada yazılmamıĢ olmasıdır, 1. md. 

nin 1. bendi “Contract of carriage”, 2. bendi “Volume contract”, son bent olan 30. bendi 

ise “Competent court” kavramının tarifini vermektedir. 

c. Konvansiyon’un Uygulama Alanı ve Temel Prensipleri 

aa. Konvansiyon’un Konu Ġtibarı ile Uygulanma Alanı 

Konvansiyon, baĢlığından da anlaĢılacağı üzere, denizyolu ile yük taĢıma sözleĢmelerini 

düzenlemektedir; fakat, Konvansiyon, amaç aynı zamanda karma taĢımalar hakkında da 

hüküm getirmek olduğu için, sadece denizyolu ile taĢımayı öngören sözleĢmelere değil, 

fakat taĢıma iĢleminin bir kısmının deniz yolu ile bir kısmının da baĢka ortamlarda 

yapılacağı öngörülen taĢıma sözleĢmelerine de uygulanmak üzere hazırlanmıĢtır. 

                                                
86 TaĢımanın Tamamının veya Bir Kısmının Denizyolu ile Yapıldığı Uluslararası Yük TaĢıma SözleĢmeleri 

Hakkında BirleĢmiĢ Milletler Konvansiyonu.   

87 Ayrıntılı bilgi için bkz. REYNOLDS, Francis, “Hague, Visby, Hamburg and Rotterdam-A Maritime 

Tour of Northern Europe”, Serving the Rule of International Maritime Law-Essays in Honour of Professor 

David Joseph Attard, Norman A. Martinez Gutiérrez (ed.), Routledge, Oxon 2010, 236-250, s. 246-250; 

STURLEY, 11-24 Rotterdam Rules, Thomas, ed. Ayrıca bkz. Comité Maritime International Yearboook 

Yearbook 2009, 252-254. 

88
 Bu makalenin kaleme alındığı sırada, sadece Ġspanya katılma belgesini tevdi etmiĢtir; bkz. yukarıda dn. 

12. 

89 Genel nitelikte bir açıklama için bkz. BERLINGIERI, 3-6 Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds.; 

REYNOLDS, 246-250; STURLEY, 24-30 Rotterdam Rules, Thomas, ed. 

90 BirleĢmiĢ Milletler‟in web sayfasından indirilen metin toplam 39 sayfadır. 
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Konvansiyon‟un uygulama alanına girecek olan taĢıma sözleĢmesi, Konvansiyon‟un 1/1 

md. sinde Ģöyle tanımlanmıĢtır: “… SözleĢme, denizyolu ile taĢımayı öngöreceği gibi, 

denizyolu ile taĢımanın yanı sıra, baĢka ortamlarda taĢımayı da öngörebilir.” 
91

. 

Denizyolu ile yük taĢımanın taahhüt edilmiĢ olması, Konvansiyon hükümlerinin 

uygulanması için zorunlu Ģart olup, kısmen de olsa denizyolu ile taĢımanın 

öngörülmediği sözleĢmeler, Konvansiyon‟un kapsamına girmeyecektir 
92

; velev 

denizyolundan yapılacak taĢımanın mesafesi çok kısa olsa dahi 
93

. 

Konvansiyon‟un md. 5/1 hükmünde yer alan Ģart da dikkate alındığı zaman, Rotterdam 

Kuralları‟nın uygulanabilmesi için, taĢıma sözleĢmesinde, taĢımanın tamamının veya bir 

kısmının denizyolu ile yapılacağı öngörülmüĢ olduktan baĢka, taĢımanın, sözleĢme 

Ģartlarına uygun olarak, tamamının veya bir kısmının, fiilen de denizyolu ile yapılmıĢ 

olması icab edecektir 
94

. 

Bu açıdan bakıldığı zaman, Rotterdam Kuralları‟nın genel yaklaĢım olarak, denizyolu ile 

yapılan yük taĢımalarına özgü temel prensiplerin, diğer ortamlarda yapılan taĢımalar için 

de uygulanmasını öngördüğü ileri sürülebilir ve dolayısı ile de, Rotterdam Kuralları‟nda, 

esas olarak kabûl edilen sorumluluk rejiminin uniform liability system olduğu söylenebilir. 

Fakat, zararın, deniz bacağının dıĢında olmak Ģartı ile, hangi aĢamada/ortamda meydana 

geldiği isbat edilebildiği takdirde (localisation of damage), sorumluluk network system 

esasına dayandırılmıĢtır 
95

. 

Denizyolu ile taĢıma Ģartının bulunması, Rotterdam Kuralları‟nın gerçek anlamda 

multimodal taĢımaları kapsayan bir konvansiyon olarak nitelendirilmesine engel olmakta 

ve bu itibarla doktrinde maritime plus olarak anılmaktadır 
96

. 

bb. Konvansiyon’un Yer Ġtibarı ile Uygulanma Alanı 

Rotterdam Kuralları‟nın uygulanması için, md. 5 hükmü uyarınca: 

 i. TaĢıma sözleĢmesine göre hem yükün tesellüm yeri ile teslim yeri iki ayrı 

devletin ülkesinde bulunmalıdır ve hem de denizyolu ile taĢıma bacağında yükleme 

limanı ile boĢaltma limanı iki ayrı devletin ülkesinde yer almalıdır, ve 

 ii. ĠĢaret edilen yerlerden (tesellüm yeri, yükleme limanı, teslim yeri, boĢaltma 

limanı) bir tanesi, Konvansiyon'u onaylamıĢ olan devletlerden bir tanesinin ülkesinde 

bulunmalıdır (md. 5/1). 

cc. Konvansiyon’un Zaman Ġtibarı ile Uygulanma Alanı 

                                                
91 “… The contract shall provide for carriage by sea and may provide for carriage by other modes of 

transport in addition to the sea carriage.” 

92 Rotterdam Rules, Debattista et al.15; STURLEY, 41-43 Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds. 

93 RAMBERG, 279.  

94 Diamond, sözleĢme Ģartlarına ağırlık vermekle beraber, değiĢik bir yorum ileri sürmektedir, DIAMOND, 
140. 

95 FUJITA, 357 vd., özellikle, 362; RASMUSSEN, 143-144 Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds.; 

ULFBECK, 85 vd. 

96 ATAMER, 478; Rotterdam Rules, Debattista et al.,1, 16; THOMAS, 53 Rotterdam Rules, Thomas, ed.; 

van der ZIEL, 302-303. 
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Rotterdam Kuralları ile, sınırlı bir ölçüde de olsa, multimodal taĢımaların düzenlenmesi 

amaçlanmıĢtır. Bu ana fikre uygun olarak da, taĢıyanın sorumluluk süresi door-to-

door/kapıdan kapıya formülü ile belirlenmiĢtir.  

Bilindiği üzere; 1924 Brüksel Konvansiyonu‟nda bu süre tackle-to-tackle formülüne göre 

(md. 1/e), Hamburg Kuralları‟nda ise port-to-port esasına göre tanımlanmıĢtı (md. 4/1). 

Rotterdam Kuralları‟nda, md. 12/1 ile, taĢıyanın sorumluluğunda door-to door prensibi 

kabûl edilmiĢtir. Bu düzenleme uyarınca,  taĢıyanın sorumluluğu, yükü ilk olarak teslim 

aldığı 
97

, diğer bir deyiĢle yükün doğrudan zilyedliğini devir aldığı andan, taĢımanın 

sonunda, yükün doğrudan zilyedliğini devir ettiği, nihaî teslim anına kadar devam 

etmektedir 
98

.   

Bu süre diğer taraftan da, esas kural itibarı ile, taĢıyanın sorumluluk taĢıdığı süreyi ifade 

etmektedir 
99

. Bununla beraber, taĢıyanın sorumlu olacağı sürenin, prensip olarak, 

sözleĢme ile tayin edilmesi de mümkündür, yeter ki, sorumluluk süresinin emredici 

olarak belirlendiği md. 12/3 hükmü ihlâl edilmesin. Söz konusu hüküm, taşıyanın 

emredici olarak sorumlu bulunacağı sürenin, yüklemenin baĢladığı an ile boĢaltmanın 

tamamlandığı an arasındaki süre olacağını öngörmektedir. Md. 12/3, sözleĢme ile, yükün 

tesellüm anının, yüklemenin baĢlangıcından sonraki bir an olarak kabûl edilemeyeceğini 

ve teslim anının da, boĢlatmanın tamamlandığı andan daha önceki bir an olarak 

belirlenemeyeceğini âmir olup, aksine sözleĢme Ģartlarının geçersiz olacağını 

söylemektedir 
100

. Yükleme-boĢaltma aĢamalarında kullanılan deyimler ile ifade edilecek 

olursa, Rotterdam Kuralları, taĢıyanın sorumluluğunda door-to-door ilkesini kabûl etmiĢ, 

fakat, sorumluluğun emredicilik vasfını tackle-to-tackle formülü ile tesbit etmiĢtir 
101

.  

Bu düzenleme karĢısında, Rotterdam Kuralları‟na tâbi bir sözleĢmede FIO/FIOS 

klozlarının nasıl yorumlanacağının da tartıĢma konusu yapılması icab edecektir. 

FIO klozu ile yükün gemiye yüklenmesi ve geminin içinde konulacağı yere bırakılması 

taĢıtanın yükümlülüğüne ve sorumluluğuna terk edilir; istifleme ise taĢıyan tarafından 

yapılır. BoĢaltmada, yükün gemide bulunduğu yerden çözülerek gönderilene teslim 

                                                
97 Sorumluluk, ancak, bütün taĢıma sözleĢmeleri bakımından da olduğu gibi, yükün taĢınmak amacı ile 

teslim alınması ile baĢlar, yükün depolanması veya baĢka bir amaçla taĢıyana teslim edilmiĢ olması, 

Rotterdam Kuralları bakımından sorumluluk süresinin baĢlamasına yol açmaz, NIKAKI, 94 Rotterdam 

Rules, Thomas, ed. 

98 ATAMER, 478; DELEBECQUE, 79-82 Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds.; STURLEY, 27-

28 ve 31-32 Rotterdam Rules, Thomas, ed.. Bu bağlam içinde teslim kavramı için bkz. SÖZER (Deniz), 

606-607 ve dn. 142.  

99 Md. 12/1 “The period of responsibility of the carrier fort he goods under this Convention begins when 

the carrier or the performing party receives the goods for carriage and ends when the goods are delivered.” 

100 Md. 12/3 “… a provision … is void to the extent that it provides that: 

 (a) The time of  receipt of the goods is subsequent to the beginning of their initial loading under 

the contract of carriage; or 

 (b) The time of delivery of the goods is prior to the completion of their final unloading under the 

contract of carriage. 

101 FUJITA, 353-354. 
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edilmesi taĢıyan tarafından icra edilir; bundan sonra yükün gemiden çıkarılması ve 

karaya indirilmesi gönderilenin sorumluluğundadır. 

FIOS klozunda, yükün istiflenmesi de taĢıtanın sorumluluğundadır. 

Ancak, FIO/FIOS klozları her zaman ve her yerde aynı anlama gelmezler ve değiĢik 

hukuk sistemlerinde, bu klozların farklı hüküm ve sonuçları vardır. Bazı hukuk 

sistemlerinde FIO/FIOS Ģartı hem sorumluluğun ve hem de masrafların hangi tarafa ait 

olacağını gösterir. Bazı hukuklarda ise, bu klozlar sadece masraflar ile ilgili olup, 

sorumluluk bakımından her hangi bir değer taĢımazlar 
102

.  

Rotterdam Kuralları açısından bakıldığında, kural olarak, FIO/FIOS klozu ile taĢıyanın 

sorumluluk taĢıdığı sürenin yüklemenin tamamlandığı andan baĢlatılıp, boĢaltmanın 

baĢladığı an bitecek Ģekilde sınırlandırılması mümkün değildir (md. 12/3). Fakat, md. 

13/2, denizcilikte yerleĢmiĢ bazı uygulamaları dikkate alarak, yüklemenin, handlingin, 

istiflemenin veya boĢaltmanın, sözleĢme ile taĢıtana veya gönderilene bırakılabileceğini 

kabûl etmektedir. Bu klozun geçerlik Ģartı, sözleĢme hüküm ve Ģartlarında 
103

 gösterilmiĢ 

olmasıdır 
104

.  

FIO/FIOS klozu ile taĢıyan sadece yükleme, handling, istifleme ve boĢaltma iĢlemlerini 

taĢıtana devir edebilmektedir; fakat, bu kloz, taĢıyanın sorumluluk taĢıdığı süreyi 

kısaltmaz ve taĢıyanın, genel anlamı ile yüke özen göstermek yükümlülüğü yine de 

devam eder, meselâ, taĢıyanın yükün tesellümünde, yüklenmesi-boĢaltılması 

aĢamalarında yüke nezaret etmek, yükün korunması için tedbirler almak borcu saklıdır 
105

.  

Konuya, Konvansiyon‟un md. 17/3 (i) hükmü açısından bakıldığında da, FIO/FIOS 

klozları ile, sadece yükleme, handling, istif ve boĢaltma iĢlemlerinin ve söz konusu 

iĢlemler sebebi ile doğacak sorumluluğun taĢıtana veya gönderilene aktarılabileceği 

söylenebilecektir 
106

.             

dd. Sorumluluk ile Ġlgili Hükümler  

i. Genel Olarak 

Konvansiyon‟da taĢıyanın 
107

 sorumluluğu kusurlu sorumluluk olarak düzenlenmiĢtir (md. 

17/2) 
108

.    

                                                
102 SÖZER (Deniz), 576, 598-599. 

103 SözleĢme Ģartları/hükümleri  (Contract Particulars) md. 1/23 de “TaĢıma senedi veya elektronik taĢıma 

kaydında yer alan ve taĢıma sözleĢmesine veya yüke dair (sözleĢme Ģartları, el yazısı notlar, imzalar ve 

cirolar da dahil) her türlü bilgilerdir.” Ģeklinde tarif edilmiĢtir.   

104  DELEBECQUE, 84-85 Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds NIKAKI, 93 Rotterdam Rules, 

Thomas, ed.  

105 NIKAKI, 94 Rotterdam Rules, Thomas, ed.  

106 FUJITA, 355-356; NIKAKI, 93-94 Rotterdam Rules, Thomas, ed.. 

107  Rotterdam Kuralları, taĢıyan ile birlikte, taĢıma sözleĢmesinin ifasına katılan baĢka kiĢilerin de 

sorumluluklarını düzenlemektedir; biz bu çalıĢmamızda, konuyu dağıtmamak için sadece taĢıyanı ele 

almaktayız. Rotterdam Kuralları‟nın hak ve borçlarını belirlediği diğer aktörler için bkz. BERLINGIERI, 7 

vd. Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds.; THOMAS, 56 vd. Rotterdam Rules, Thomas, ed. Ayrıca 

bkz. ATAMER.   
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Fakat, Konvansiyon‟un 26. veya 82. md. si uyarınca uygulanması gerekecek olan 

hükümler, taĢıyan için kusursuz sorumluluk rejimini kabûl etmiĢ ise, kuĢkusuz, taĢıyanın 

sorumluluğu söz konusu hükümlere göre tayin edilecektir.  

Sorumlulukta prensip olarak uniform liability system esas alınmıĢtır; ancak, zararın 

taĢımanın denizyolu ile yapılan bacağının dıĢında (non-sea leg) vaki olduğu isbat 

edilebildiği hallerde (localised damage), sınırlı network system kabûl edilmiĢtir 
109

. 

TaĢıyan, yükün zayi (kayıp) olması ile hasara uğramasından ve teslimindeki gecikmeden 

doğan zararlardan sorumludur (md. 17/1). Yükün zıyaı (kaybı), hasara uğraması ve 

teslimdeki gecikme kavramları, yerleĢmiĢ hukuk prensipleri ile belirlenmiĢ olan klâsik 

anlamları çerçevesinde anlaĢılacaktır.  

Kayıp, hasar veya gecikmenin veya bunlara sebebiyet vermiĢ olan olayın, taĢıyanın 4. 

bölümde tanımlanmıĢ olan sorumluluk süresi içinde vaki olduğunu isbat, talepte bulunan 

tarafa aittir (md. 17/1).  

Md. 17/1 hükmü ile Rotterdam Kuralları, iki ayrı kıstası da kabûl etmiĢ olmaktadır. Hem 

gerçek zararın, yani yükün kayıp olmasının veya hasara uğramasının veya gecikmenin, 

yükün taĢıyanın zilyedliği altında meydana gelmesini aramıĢ; diğer taraftan da, yükün 

kaybına, hasara uğramasına veya teslimin gecikmesine sebep olan olayın, diğer bir deyiĢ 

ile, kritik olayın, yüklerin taĢıyanın zilyedliği altında iken vaki olması alternatifini de, 

taĢıyanın sorumluluğu için yeterli görmüĢtür.   

TaĢıyan, zarara yol açmıĢ olan sebebin veya sebeplerden bir tanesinin kendisinin veya 18. 

md. icabı sorumluluklarını temsil ettiği kiĢilerin kusurundan doğmadığını isbat edebildiği 

takdirde, sorumluluktan kısmen veya tamamen kurtulur (md. 17/2). 

TaĢıyan, ayrıca, zararın md. 17/3 hükmünde, 15 bent halinde sayılan hallerden bir 

tanesine bağlı olarak meydana gelmiĢ olduğunu isbat ederek de sorumluluktan 

kurtulabilir. 

ii. Geminin Sefere ElveriĢli Halde Bulundurulması 

Rotterdam Kuralları, md. 14 ile, taĢımanın denizyolu ile yapılacak aĢaması için taĢıyana 

gemiyi sefere elveriĢli halde bulundurmak borcunu yüklemiĢtir 
110

. 

Bu borç, anlaĢılacağı üzere, taĢıma sözleĢmesinin sadece denizyolu ile ifa edilecek olan 

aĢaması/bacağı için söz konusudur.  

Buradaki yükümlülükten, kural olarak, genel-geçer kapsamı ve içeriği ile, taĢıyanın 

gemiyi denize, yola ve yüke elveriĢli halde bulundurmak borcu anlaĢılmalıdır. Rotterdam 

                                                                                                                                            
108 HANCOCK, 42 Rotterdam Rules, Thomas, ed.; THOMAS, 52 Rotterdam Rules, Thomas, ed. 

109 HANCOCK, 42-44 Rotterdam Rules, Thomas, ed.; RASMUSSEN, 145 vd. Rotterdam Rules 2008, von 

Ziegler et al., eds. 

110 Sefere elveriĢlilik kavramı için özel olarak bkz. SÖZER, Bülent, Taşıyanın Gemiyi Sefere Elverişli 

Halde Bulundurmak Borcu, Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü, Yayın No: 113, Ankara 1975; 

ayrıca bkz. SÖZER (Deniz), 577 vd.   
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Kuralları‟nın söz konusu 14. md. si ile mutlak bir sorumluluk öngörülmüĢ olmayıp, 

gemiyi sefere elveriĢli halde bulundurmak için gereken özenin gösterilmesi aranmıĢtır 
111

. 

Fakat Rotterdam Kuralları‟nın değinmekte olduğumuz hükmü standart elverişli gemi 

kavramını, dolayısı ile de taĢıyanın yükümlülüğünü,  iki unsurun ilavesi ile geniĢletmiĢtir: 

 i. Gerek 1924 Brüksel Konvansiyonu‟nda 
112

 ve gerekse de, söz konusu 

Konvansiyon‟dan hukukumuza alınmıĢ kapsamı ile, kural olarak geminin navlun 

sözleĢmesinin icra safhasının, diğer bir ifade ile, yolculuğun baĢlangıcında, sefere 

elveriĢli halde bulundurulması lâzımdır 
113

. Navlun sözleĢmesine konu teĢkil eden yük 

yüklendikten sonra, somut navlun sözleĢmesinin ifası için geminin rıhtımdan veya demir 

yerinden ayrılması ile, yolculuğun baĢladığı kabûl edilir. 

Rotterdam Kuralları ise, taĢıyanın gemiyi yolculuk baĢlamadan önce, yolculuğun 

baĢlangıcında ve yolculuğun devamı süresince sefere elveriĢli halde bulundurmak için 

gereken özeni göstermekle yükümlü tutmuĢtur (md. 14) 
114

 
115

. Doktrinde, yolculuğun 

devamı - during the voyage by sea - deyiminden, varma limanında yüklerin gemiden 

boĢaltılmasının tamamlandığı ana kadar geçen sürenin anlaĢılması gerektiği kabûl 

edilmektedir 
116

.  

 ii. Yine, yerleĢmiĢ kapsam ve içeriği ile, sefere elveriĢlilik, gemi bakımından söz 

konusudur; fakat, Rotterdam Kuralları, taĢıyana, kendisi tarafından sağlanmıĢ olan 

konteynerleri de, yüke elveriĢli halde bulundurmak borcunu yüklemiĢtir. Konteynerlerin 

yüke elveriĢli olup olmadıkları, genel olarak geminin yüke elveriĢliliğinin tayininde 

kullanılan kıstaslara göre tayin edilecektir. ġu halde, klâsik anlamda, geminin 

ambarlarının veya yükün konulabileceği diğer yerlerinin yüke elveriĢli olmasından ne 

anlaĢılıyor ise, taĢıyan tarafından temin edilmiĢ olan konteynerler bakımından da aynı 

kriterler geçerli olacaktır 
117

.   

iii. Sorumluluğun Sınırlandırılması 

TaĢıyanın sorumluluğu, uyuĢmazlık konusu olan yükler için kg. baĢına „3‟ Özel Çekme 

Hakkı veya parça veya diğer taĢıma ünitesi baĢına „875‟ Özel Çekme Hakkı ile 

sınırlandırılmıĢtır.  Burada dikkat çekici husus Ģudur ki, sorumluluk, mutad olduğu 

                                                
111  DELEBECQUE, 88 Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds.; NIKAKI, 106 Rotterdam Rules, 

Thomas, ed. 

112  International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading, 

Brussels, 25th August 1924. 

113 Brüksel Konvansiyonu md. III/1, ETK. md. 1019, YTK. md. 1141.  

114 The carrier is bound before, at the beginning of, and during the voyage by sea to exercise due diligence 

to … 

115  Esasında, Türk Hukuku bakımından da, taĢıyanın gemiyi sefere elveriĢli halde bulundurmak 

yükümlülüğü, navlun sözleĢmesinin ifa aĢamasının tamamını kapsamaktadır ve ancak varma limanında 
yükün boĢaltılması ile sona erer. Ancak, bu yükümlülük iki ayrı aĢama bakımından ayrı ayrı düzenlenmiĢtir 

ve seferin baĢlamasından sonraki dönem için bu yükümlülük, yüke özen borcu olarak ETK. md. 1061 ve 

devamındaki hükümlere tâbi tutulmuĢtur (YTK. md. 1178 vd.).   

116 NIKAKI, 107 Rotterdam Rules, Thomas, ed. 

117 NIKAKI, 103 Rotterdam Rules, Thomas, ed. 
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surette, sadece yük ziya ve hasarları ile ilgili talepler bakımından sınırlandırılmıĢ olmayıp, 

taĢıyanın Konvansiyon‟dan doğan bütün borçlarından doğan sorumluluğu söz konusu 

sınıra tâbi tutulmuĢtur (md. 59/1). Sadece, gecikme zararları ayrı bir maddede ele 

alınmıĢtır (md. 60) 
118

.  

Ancak, davacı tarafın, zararın, sınırlı sorumluluktan yararlanmak isteyen kiĢinin, kastı 

veya bir zararın meydana gelebileceğini bilerek ve buna rağmen pervasızca yaptığı bir 

davranıĢ sonucunda vaki olduğunu isbat etmesi halinde, sınırlı sorumluluk kuralından 

yararlanılamaz (md. 61/1). 

d. Karma TaĢımalar ile Ġlgili Düzenleme 

Yukarıda 
119

 kısaca değinmiĢ olduğumuz gibi, Rotterdam Kuralları, esas olarak karma 

taĢımaları düzenlemek amacı ile hazırlanmıĢ olmakla beraber, daha önce de iĢaret 

ettiğimiz üzere, denizyolu ile taĢımayı içermeyen taĢıma sözleĢmelerine uygulanma 

imkânı yoktur ve dolayısı ile de gerçek anlamı ve içeriği ile bir Multimodal Transport 

Convention niteliğine sahip olmadığından, doktrin Konvansiyon‟a maritime plus 

deyimini yakıĢtırmıĢtır. 

Konvansiyon, değiĢik ortamlarda yapılan taĢımalar hakkında, iki ayrı hüküm ihtiva 

etmektedir. Bunlardan bir tanesi, denizyolu ile taĢıma safhasının/bacağının dıĢında kalan 

safha (lar) içinde meydana kalan yük zararları hakkındadır (md. 26), diğeri ise baĢka 

ortamlarda yapılan taĢımalara ait esaslar içermektedir (md. 82). 

aa. Yük Zararının Denizyolu ile TaĢıma Safhasının DıĢında Meydana Gelmesi 

Rotterdam Kuralları, bu madde ile, sınırlı bir network system esasına dayanan sorumluluk 

rejimi getirmiĢtir 
120

.  

Yükün kaybının veya hasara uğramasının veya tesliminin gecikmesine sebep teĢkil eden 

olayın veya durumun 
121

, yüklerin gemiye yüklenmesinden önce veya gemiden 

boĢaltılmasından sonraki bir safhada/aĢamada meydana geldiği, diğer bir ifade ile, 

denizyolu ile taĢıma aĢamasının dıĢında (non-sea leg) vaki olduğu isbat edilebildiği 

takdirde; Ģayet taraflar sadece söz konusu aĢama/safha için bir taĢıma sözleĢmesi yapmıĢ 

olsa idiler, bu sözleĢmeye emredici olarak uygulanması gerekecek olan bir uluslararası 

konvansiyon var ise, taĢıyanın sorumluluğu, bu konvansiyona göre tayin edilir (md. 26); 

aksi takdirde Rotterdam Kuralları uygulanır 
122

. 

Ne var ki, bu hüküm ile yapılan atfın kapsamı oldukça sınırlıdır, söz konusu 

konvansiyonun sadece taĢıyanın sorumluluğuna, bu sorumluluğun sınırlandırılmasına ve 

hak sahibinin taĢıyan aleyhine dava açma süresine iliĢkin olan maddeleri uygulanabilir.  

                                                
118 “Subject to article(s) 60 … the carrier‟s liability for breaches of its obligations under this Convention is 
limited to …”. 

119 Bkz. V/2-c-aa. 

120 FUJITA, 357 vd.; HANCOCK, 43 Rotterdam Rules, Thomas, ed.; van der ZIEL, 303 vd. 

121 “… event or circumstance …”. 

122 FUJITA, 362; HANCOCK, 43; RASMUSSEN, 142  vd.; THOMAS, 65-66. 
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Yük kayıp veya hasarının veya teslimdeki gecikmeye yol açmıĢ olan olayın nerede vaki 

olduğu tesbit edilemediği takdirde 
123

 veya birden fazla ortamda vaki olduğu veya belli 

bir ortamda vaki olmuĢ olsa dahi sonuçlarını müteakip ortamda/ortamlarda gösterdiği 

hallerde, yine Rotterdam Kuralları uygulanacaktır. 

Değindiğimiz 26. md. nin uygulanabilmesi için bir diğer Ģart da, zarara yol açmıĢ olan 

olayın vaki olduğu aĢamanın, bağımsız ve uluslararası nitelikte bir taĢıma sözleĢmesine 

konu olabilecek tür ve içerikte bir taĢıma yükümlülüğü teĢkil etmesidir; denizyolu ile 

taĢıma bacağının veya karayolu ile veya demiryolu ile taĢıma gibi bir diğer aĢamanın 

ifasını sağlamak için yapılan talî/fer‟i nitelikteki taĢımalar, md. 26 hükmünün kapsamına 

girmez ve uyuĢmazlığa Rotterdam Kuralları‟nın hükümleri uygulanır 
124

.  

Söz konusu 26. md. nin uygulanmasında dikkate alınması gereken diğer bazı önemli 

noktalar da vardır; bunlara aĢağıda kısaca yer vereceğiz:  

 i. Madde metninde, international instrument deyimi kullanılmıĢtır, ki bu kavramın 

international convention deyiminin karĢılığı olmadığı ortadadır. International instrument 

deyimi kullanılarak, hükümdeki atıf ile sadece standart anlamdaki uluslararası 

konvansiyonlara iĢaret edilmeyip, aynı zamanda Avrupa Birliği‟nin Regulation veya 

Directive niteliğindeki kuralları da 26. md. nin kapsamına alınmıĢtır. Millî mevzuat ise 

tamamen maddenin dıĢında tutulmuĢtur 
125

. 

 ii. Yükteki kayıp veya hasarın fiilen denizyolu ile taĢıma aĢamasının dıĢında 

gerçekleĢmiĢ olması icab etmektedir; kayıp veya hasarı meydana getirmiĢ olan 

olayın/sebebin değil. Aynı Ģekilde, kayıp veya hasarın tesbit edilmiĢ olduğu an da önem 

taĢımamaktadır.  

Doktrinde, van der Ziel metindeki occurred kelimesinin özel olarak seçildiğini, alternatif 

tekliflerden caused veya detected kelimelerinin kabûl görmediğini açıkça ifade 

etmektedir 
126

. 

Gecikmede ise, gecikmeye sebebiyet vermiĢ bulunan olay veya durumun, yine bu 

aĢamada vakî olması aranacaktır.  

 iii. 26. md. de atıf yapılan international instrument hükümlerinden, sadece, 

emredici nitelikteki kurallar uygulanabilir ve bunlar Rotterdam Kuralları‟nın üstünde, lex 

specialis hüviyeti ile, doğrudan uygulama kabiliyetine sahip olurlar 
127

. 

van der Ziel, 26. md. ile öngörülmüĢ bulunan düzenleme çerçevesinde uygulanma 

kabiliyeti olduğu tesbit edilebilen international instrument kuralının uygulanmasının 

mecburî olduğu ve hatta davaya bakan mahkemenin bağlı olduğu devlet tarafından, söz 

                                                
123 Diğer bir deyiĢle bu hüküm non-localised damage için uygulanmaz. 

124 DIAMOND, 144; HANCOCK, 43-44 Rotterdam Rules, Thomas, ed.; ayrıntılı açıklama için bkz. van der 

ZIEL, 303 vd. 

125
  RASMUSSEN, Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds.147; van der ZIEL, 303 vd. 

126 van der ZIEL, 305 vd. Ayrıca bkz. RASMUSSEN, Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds.146. 

127 RASMUSSEN, 144, 149. Bununla beraber, yine Rasmussen, 26. md. nin emredici nitelikte olmadığını 

ve tarafların bu hükmün dıĢında bir sorumluluk rejimi kabûl edebileceklerini ileri sürmektedir, 

RASMUSSEN, Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds. 145. 
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konusu international instrument onaylanmıĢ olmasa dahi, mahkemenin yine de tesbit 

edilen kuralı uygulamak mecburiyetine olduğu görüĢündedir 
128

.  

bb. BaĢka Ortamlarda Yapılan TaĢımaları Düzenleyen Konvansiyonlar     

Rotterdam Kuralları‟nın 82. md. sinde, konvansiyonlar arası çatıĢmaları (conflicts 

between conventions) önlemek amacı ile konmuĢ kurallar yer almaktadır. 

 i. Md. 82/a, havayolu ile yapılan taĢımalar hakkında hüküm içermektedir. Bu alan 

VarĢova/La Haye Sistemi‟ne dahil olan konvansiyonlar ve/veya protokoller ile 

düzenlenmiĢtir. Son metin 1999 Montreal Konvansiyonu‟dur. Montreal 

Konvansiyonu‟nun 18/1. md. sine göre taĢıyan yükün kayıp olmasından veya hasara 

uğramasından ancak, kayıp veya hasara sebebiyet vermiĢ olan olayın havayolu ile taĢıma 

süresi içinde vaki olması Ģartına bağlı olarak sorumlu tutulabilir.  

Md. 18/4, c. 1, prensip olarak, hava meydanının dıĢında karayolu, denizyolu veya 

içsuyolu ile yapılan taĢımaların, havayolu ile taĢıma sayılmayacağını öngörmektedir; 

fakat, ikinci cümleye göre, yükün taĢıma sözleĢmesinin ifası sırasında yükleme, teslim 

veya aktarma iĢlemlerinin icrası amacı ile karada, denizde veya içsularda taĢınması da, 

havayolu ile taĢıma süresinin içinde yapılan taĢıma olarak kabûl edilecektir.  

Md. 18/4 ise, yükün havayolu ile taĢınacağının Ģart edildiği bir sözleĢmenin ifası 

sırasında, yük, taĢıtanın izni olmaksızın baĢka bir ortamda taĢınacak olursa, bu taĢımanın 

yine havayolu ile yapılan bir taĢıma olarak kabûl edileceğini söylemektedir. 

ġu halde, Ģartlar gerçekleĢtiği takdirde, havayolu ile taĢıma ve bu taĢımanın ifası amacı 

ile yapılmıĢ olmak kaydı ile, karayolu veya denizyolu veya içsuyolu ile yapılacak 

taĢımalar, Rotterdam Kuralları‟nın kapsamı dıĢında kalacak ve havayolu ile yük 

taĢımalarını düzenleyen konvansiyon veya protokollerin hükümlerine tâbi olacaktır.  

Meseleye, konuya iliĢkin paralel bir hüküm açısından bakıldığı zaman da, Montreal 

Konvansiyonu‟nun 38/1 md. sinin, karma taĢımaların, havayolu ile yapılan 

aĢamasının/bacağının anılan Konvansiyon‟un hükümlerine tâbi olacağını tesbit ettiği 

görülür 
129

.  

 ii. Md. 82/b, karayolu ile yapılan taĢımalara iliĢkindir. Karayolu ile yapılan yük 

taĢımaları, CMR olarak kısaltılan Konvansiyon 
130

 ile düzenlenmiĢtir. Bu hüküm, 

esasında, Rotterdam Kuralları‟nın, Ģartları uygun olduğu hallerde, karayolu ile yapılan 

taĢımalara uygulanmasını engellememektedir; Rotterdam Kuralları‟nın kapsamı dıĢına 

çıkarılan taĢıma, sadece, yüklerin karayolu ile taĢıma aracından boĢaltılmadan, karayolu 

ile taĢıma aracı ile birlikte, denizyolu ile, yani bir gemide taĢınması söz konusu olduğu 

                                                
128 van der ZIEL, 306. Buna karĢılık, Fujita, aksi görüĢte olup, 26. md. nin, Ģartları gerçekleĢtiği takdirde, 
mahkemenin söz konusu international instrument tarafından öngörülen sorumluluk kurallarını uygulamak 

yetkisine sahip olduğunu kabûl etmekle beraber, mahkemeye bu istikamette bir mecburiyet yüklemediğini 

ileri sürmektedir, FUJĠTA, 360.   

129 FUJITA, 364-365; van der ZIEL, 311 dn. 14. 

130 Bkz. yukarıda dn. 48. 
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hallerde söz konusudur (md. 2/1). Yükün taĢıttan boĢaltılarak gemiye yüklenmesi halinde 

ortaya çıkabilecek olan uyuĢmazlık Rotterdam Kuralları‟na bağlı olacaktır 
131

.  

AnlaĢılacağı üzere; md. 82/b, esasında RO-RO trafiğini hedef almaktadır ve dolayısı ile 

sadece RO-RO Ģartını içeren bir karma taĢıma sözleĢmesi hakkında hüküm ifade 

edecektir 
132

.  

 iii. Md. 82/c de, md. 82/b hükmüne paralel bir düzenleme getirmektedir ve 

COTIF/CIM hükümlerine atıf yapmaktadır. Yukarıda da 
133

 anıldığı gibi, COTIF/CIM 

(1999) metninde, COTIF md. 2 § 1 (a) 1 ve md. 24 ile CIM md. 1 §§ 3 ve 4, 

demiryollarını birbirine bağlayan denizyolları ile içsuyollarında yapılan taĢımaları da 

COTIF/CIM hükümlerine tâbi tutulmasını sağlayacak kurallar yer almaktadır.  

 iv. Md. 82/d hükmü ile de, içsularda yapılan taĢımalar hakkındaki BudapeĢte 

Konvansiyonu saklı tutulmuĢ olmaktadır 
134

. 

 VI. YENĠ TĠCARET KANUNU’nun HÜKÜMLERĠ 
135

 

 1. Tanım ve Kavram 

YTK. nun, Dördüncü Kitap‟ının, Dördüncü Kısmı‟nda (md. 902-905) Değişik Tür 

Araçlarla Taşıma baĢlığı bulunmaktadır.  

YTK., md. 902 (1) ile, değiĢik tür araçlar ile taĢıma kavramına, dolaylı yoldan da olsa, bir 

tanım getirmektedir.  

Bu hükme göre, bir taĢıma sözleĢmesinin -YTK.anlamında-, değiĢik tür araçlar ile taĢıma 

sözleĢmesi olarak nitelendirilebilmesi için: 

 i. Yükün, taĢımanın baĢlangıç noktasından, varma noktasına kadar taĢınması tek 

bir taĢıma sözleĢmesi ile taahhüt edilmiĢ olmalıdır; 

 ii. SözleĢmede, taĢımanın değiĢik tür araç kullanılarak icra edileceği belirtilmiĢ 

bulunmalıdır; 

 iii. Akdin icrasında kullanılacak her bir değiĢik tür araç ile yapılacak taĢıma için 

bağımsız sözleĢmeler yapılmıĢ olsa idi, bunlardan en az iki tanesinin farklı kurallara tâbi 

tutulması zorunlu olmalıdır;      

 iv. Söz konusu md. 902 (1) hükmünden sonra gelen maddeler ile, uygulanması 

gerekli milletlerarası sözleĢmelerde, aksi yolda bir düzenleme bulunmamalıdır.    

                                                
131 FUJITA, 365.  

132 van der ZIEL, 311. 

133 Bkz. IV/1. 

134  Md. 82 ile ilgili olarak bkz. HANCOCK, 48 Rotterdam Rules, Thomas, ed.; HONKA, 350 vd. 
Rotterdam Rules 2008, von Ziegler et al., eds.; van der ZIEL, 310 vd.;  ayrıca bkz. ve krĢ. DIAMOND, 

142-143.  

135 YTK. nun söz konusu maddelerinin ayrıntılı ve mukayeseli bir incelemesini bir baĢka çalıĢmamızda 

yapacağız; burada anılan hükümlere, makalenin konusunun çerçevesinde kalacak Ģekilde, özet halinde 

değineceğiz. 
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YTK. md. 902 (1) diğer taraftan değiĢik tür araçlar ile yapılacak taĢımaların, kural olarak, 

Kanun‟un karayolu ile yapılan yük taĢımalarını düzenleyen 850-893. md. lerine tâbi 

olacağını hüküm altına almakta ve aynı zamanda md. 902/d ile de, … aşağıdaki 

hükümler … (?!) ve … uygulanması gerekli milletlerarası sözleşmelerde … yer alan 

kurallar saklı tutulmaktadır. 

Ġmdi, YTK, iĢaret edilen maddeleri ile, eğer, multimodal taşımaları kast etmek niyetinde 

idi ise, kullanılmıĢ olan bu ifade hatalıdır, yok eğer baĢka tür bir taĢıma yöntemi 

öngörmekte idi ise, bilgi alanımızın dıĢında kalan bu konunun tartıĢmasına girmek 

istemeyiz !! 

YTK. nda, söz konusu 902-905. md. lerin, multimodal taşımaları düzenlemek amacı ile 

kaleme alındığını kabûl edecek olur isek, yukarıda „I/2-3‟ altında da iĢaret ettiğimiz gibi, 

bu deyimin yanlıĢ olduğunu ve kast edilen taĢıma usulünün tanımlanması için değişik 

ortamlarda yapılan taşımalar deyiminin kullanılmasının doğru olacağını, teyiden, ifade 

etmek isteriz. Hiç olmaz ise, karma taşımalar deyimi kullanılmıĢ olsa idi, onu da kabûl 

edebilirdik !!  

Bununla beraber ve Kanun‟daki çeliĢkileri göstermek için, Kanun‟un 903. md. sinde 

kullanılan kavramlara da iĢaret etmek isteriz. Bu maddenin yan baĢlığında, Bilinen Zarar 

Yeri ifadesi kullanılmıĢtır ve hemen belirtelim ki, doğru ve isabetli olmuĢtur. 

Madde metninde de, taşımanın kısmı kavramına yer verilmiĢtir; taĢıyanın 

sorumluluğunun tâbi olacağı hükümlerin tesbitine esas olmak üzere … taşımanın hangi 

kısmında …. - … taşımanın bu kısmı … - … taşımanın hangi kısmında …  gibi kriterlere 

yer verilmiĢtir. Bu ibarelerin kullanılması da doğru olmuĢtur. 

Ancak, inceleme konusu tür taĢımalara Kanun‟da değişik tür araçlar ile yapılan taşıma 

adı verildiğine göre, ana kavram ile, YTK. md. 903 ile düzenlenen olasılık arasında 

çeliĢki doğmuĢ olmaktadır.   

ġu halde, YTK. nun incelemekte olduğumuz hükümlerinde söz konusu tür taĢımalarda 

ayırt edici unsur olarak araç esas alınmıĢ olduğuna göre ve aynı zamanda terim birliğinin 

de sağlanması için, Dördüncü Kısım‟ın baĢlığında ve md. 902 ile yapılmıĢ bulunan tarifte 

kullanılmıĢ olduğu gibi, meselâ, Zararın Meydana Geldiği Aracın Bilinmesi veya Zararın 

Hangi Araçta Meydana Geldiğinin Bilindiği Haller gibi bir ifade kullanılması icab ederdi. 

Ne ise ki, YTK. nun 903. md. sinde, muhtemelen tesadüfen veya insiyakî (içgüdüsel) 

olarak kullanılmıĢ bulunan bu kavramlar/deyimler vesilesi ile ve onların sayesinde, kanun 

koyucunun gerçek amacını anlamak imkânını elde etmiĢ oluyoruz !! 

Esasında Kısım baĢlığı ile maddelerdeki kavramlar doğru kullanılmıĢ olsa idi, bu gib i 

yorum sıkıntılarına yol açılmamıĢ olurdu.  

ġöyle ki: 

Bir kere, düzenlenen konuya göre, Kısım baĢlığında Değişik Ortamlarda Yapılan 

Taşımalar ifadesi kullanılmalı idi. 

Ġkinci olarak, YTK. md. 902 ile verilen tarifin de yersiz ve yanlıĢ olduğunu söyleyebiliriz. 

DeğiĢik ortamlarda yapılan taĢımalar/karma taĢımalar, gerek doktrin ve gerekse tatbikat 

tarafından yeterli surette tarif edilmiĢ olduğu gibi, yürürlüğe girmemiĢ olsa dahi, 1980 
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Cenevre Konvansiyonu ile kabûl edilmiĢ olan tarif de, Kanun‟da yer verilmesi uygun 

bulunmuĢ olan bu kurumun tanımlanmasında ve yorumlanmasında esas tutulabilirdi 
136

.  

Kaldı ki, değinilen maddenin içeriğinde, bir tek (a) ve yanlıĢ ifade edilmiĢ olmakla 

beraber (b) bentleri, o da belli bir ölçüde olmak kaydı ile, değiĢik ortamlarda yapılan 

taĢımaları tanımlayan kriterler olarak kabûl edilebilir.  

En olumlu bakıĢ açısı ile ele alındığında ve değişik tür araç deyiminin yerine değişik 

ortam kavramının kullanılması Ģartı ile, (a) ve (b) bentlerinin içeriği, bu tür taĢımaların 

ayırt edilmesinde kullanılmaktadır. Diğer iki bendin her hangi bir anlamı yoktur.  

Zaten  ... her bir türdeki araç için ayrı sözleşme … yapmak, daha ziyade değiĢik tür araç, 

meselâ, kamyon veya otomobil veya uçak satın almak veya kiralamak için yapılacak 

sözleĢmeleri çağrıĢtırmaktadır. Olsa olsa, … her ayrı tür araç ile yapılacak taşıma için 

ayrı sözleşme … yapmak diye yazılabilirdi !!   

(d) bendinde atıf yapılan … aşağıdaki hükümler … ile, bu Kısım‟da yer alan hükümlerin 

mi, yoksa Kanun‟un müteakip bütün maddelerinin mi kast edildiği anlaĢılamamaktadır. 

Özet halinde sunmaya çalıĢtığımız bu bir kısım eleĢtirilerimizden sonra, kanaatımızca, 

tartıĢma konusu taĢıma kategorisi için verilecek tarif, temel iki unsur dikkate alınarak, Ģu 

surette yazılabilirdi:  

Değişik ortamlarda yapılacağı, taşımanın bütünü için tek bir sözleşme ile kararlaştırılmış 

olan taşımalar. 

Daha ayrıntılı bir tarif verilmesi öngörülecek olduğu takdirde, Ģu ifade kullanılabilirdi: 

Değişik ortamlarda yapılacağı kararlaştırılmış olup, taşımanın tamamı için taşıyanın 

sorumluluk üstlenmiş olduğu sözleşmeler.   

Gelelim ve yine (d) bendindeki… uygulanması gerekli milletlerarası sözleşmeler … 

ibaresine. 

Hangi sebebe dayanılarak uygulanması gerekecek olan milletlerarası sözleĢmeler bu 

kapsam içinde mutalea edilmelidir ? Burada, sadece Türk Devleti‟nin, Anayasa 

hükümlerine uygun olarak onaylayıp, taraf olduğu uluslararası konvansiyonlar mı kast 

edilmektedir; yoksa, Türkiye‟nin onaylamadığı, fakat, tarafların, yaptıkları akdi, 

sözleĢme özgürlüğü prensibi uyarınca serbest iradeleri ile seçip tâbi tuttukları, yani 

incorporation yolu ile akde ithal ettikleri, konvansiyonlar da hükmün kapsamı içinde 

midir ? 

                                                
136  1980 Cenevre Konvansiyonu‟nun 1/1 md. sinde International Multimodal Transport Ģöyle 

tanımlanmaktadır: … carriage of goods by at least two different modes of transport on the basis of a 

multimodal transport contract from a place in one country … to a place designated for delivery situated in 

a different country …. 

Bu tarifteki, taĢımanın milletlerarası özelliğini belirleyen nitelendirme bir kenara bırakıldığı takdirde, 
görülecektir ki, bu konuda ana unsur sözleĢmenin birden fazla taĢıma “modu” kullanılarak ve tek bir akit 

uyarınca ifa edileceğinin kararlaĢtırılmıĢ olmasıdır. Bu itibarla ve açıklamaya çalıĢacağımız surette, YTK. 

md. 902 hükmündeki (b) bendinde yer alan Ģartın hatalı olması bir yana, (c) ve (d) bentlerindeki Ģartlar da 

gereksizdir. 
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Maddenin yazılıĢından, ikinci Ģıkkın kabûl edildiğini anlamaktayız. Çünkü, birinci Ģıkkın 

ifade edilmek istendiği düzenlemelerde, geleneksel olarak Ģu ibareler kullanılmaktadır: 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar veya Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf 

olduğu milletlerarası sözleşmeler veya Türkiye’nin katıldığı sözleşmeler …. Halbuki, 

değinilen maddede, bu Ģekilde açık bir kayıt veya kısıtlama bulunmamaktadır.     

Bu sebeple, kanaatımızca, Türkiye Devleti‟nin onaylamadığı, fakat tarafların yaptıkları 

sözleĢmeye uygulanmasını akit yolu ile kabûl ettikleri uluslararası konvansiyonları da, 

YTK. md. 902/d anlamında, … uygulanması gerekli … milletlerarası sözleĢmeler olarak 

kabûl etmek icab edecektir. 

… uygulanması gerekli … ibaresi de, ayrıca, tartıĢmaya açıktır. Bu ibare ile kastedilen 

tarafların sözleĢmede atıf yapmıĢ olmaları dolayısı ile uygulanma gereği midir, yoksa, 

konvansiyon hükümlerinin emredici vasıfta olmaları sebebi ile mi uygulanma zorunluğu 

mudur ?    

Md. 905 ile Taşınma Eşyasının Taşıması hakkındaki sözleĢmelerin de, eğer taĢıma 

değiĢik tür araçlar ile yapılacaksa, md. 894-901 hükümlerine tâbi olacağı ifade 

edilmektedir.  

Gerek hukuk ve gerekse de günlük hayat ile ilgili konular hakkındaki bilgimizin ve aynı 

zamanda Türkçe‟ye olan vukufumuzun, Taşınma Eşyası Taşıması kavramı hakkında her 

hangi bir beyanda bulunacak kadar üstün ve güçlü olmadığını itiraf ederek, bu hususa 

değinmekten kaçınıyoruz !!  

Md. 903, zarara sebebiyet vermiĢ bulunan olayın taĢımanın hangi aĢamasında/bacağında 

meydana geldiğinin tesbit edilebildiği hallerde (localisation of damage), taĢıyanın 

sorumluluğuna söz konusu aĢamayı düzenleyen kuralların uygulanacağını kabûl 

etmektedir.  

2. Sorumluluk ile Ġlgili Düzenleme  

a. Genel Olarak 

YTK. md. 902/1, değiĢik ortamlarda yapılacak taĢımalar hakkında, md. 850-893 

hükümlerinin uygulanacağını söylemekle, bu tür taĢımalara, kural olarak, karayolu ile 

yapılan yük taĢımalarını düzenleyen maddelerin uygulanacağını kabûl etmiĢ olmaktadır. 

Böylece, YTK. nun, bu kategori taĢımalarda, sınırlı olmak üzere, uniform liability 

(yeknesak sorumluluk) esasını benimsendiği görülmektedir.  

Diğer taraftan md. 903 ile, localised damage halinde, sorumluluğun network system 

prensibine göre tayin edileceği öngörülmüĢtür. Bu düzenleme, karma taĢımalar hakkında 

genel-geçer olarak kabûl edilmiĢ yönteme uymaktadır. 

Dikkat edilirse, bu maddede araç değil, doğru olarak, taşıma aşaması/safhası esas 

alınmıĢtır.  

YTK. md. 903, kritik olay kıstasını kabûl etmiĢtir. Kaybın, hasarın veya gecikmenin 

hangi aĢamada vaki olduğu değil,  fakat kayba, hasara veya gecikmeye sebep olan olay 

esas alınmıĢtır.  

Md. 903, hangi kategori hükümlerin uygulanacağını belirtmemektedir. Uygulanacak 

hükümler, taĢıma sözleĢmesinin konusu ve içeriği dikkate alınarak tayin edilecektir. Daha  
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açık bir ifade ile, Ģartlara göre Türk Hukuku uygulanacağı gibi, yine Ģartları mevcut 

olduğu takdirde, uluslararası konvansiyonların hükümleri de uygulanabilecektir. Esasen, 

md. 902/d hükmü ile, uluslararası konvansiyonların uygulanması kabûl edilmiĢtir. 

Tarafların iradeleri rol oynar mı ? Kanaatımızca, evet ! YTK. md. 903, emredici hüküm 

niteliğinde değildir. Taraflar, karma taĢıma sözleĢmesine, kuĢkusuz emredici kurallara 

aykırı olmamak kaydı ile koyacakları Ģartlar ile, taĢımanın tamamına veya belli 

bacaklarına, hangi hükümlerin uygulanacağını tayin etmekte serbesttirler. Bu itibarla, 

taĢıyanın (MTO) sorumluluğunu network system veya uniform liability system esaslarına 

göre belirleyebilirler.         

b. Sorumluluğun Niteliği   

YTK. md. 902 hükmü ile yapılmıĢ olan atıf gereğince, taĢıyanın sorumluluğu, esas itibarı 

ile, YTK. nun karayolu ile yük taĢıma sözleĢmelerine uygulanan maddelerine tâbi 

olacaktır. 

TaĢıyanın sorumlu olduğu haller, zıya, hasar ve gecikme olarak YTK. nun 875 md. sinde 

gösterilmiĢ ve md. 876 ile de, YTK. taĢıyanın sorumluluğunu, özen göstermek 

yükümlülüğü ile ağırlaĢtırılmıĢ kusur sorumluluğu olarak belirlemiĢtir.  

Ancak, YTK. md. 903 uyarınca, zararın meydana geldiği bacağa/safhaya uygulanacak 

olan hükümler, taĢıyanın sorumluluğunu, kusursuz sorumluluk esasına tâbi tutmuĢ ise, 

taĢıyan da kusursuz sorumlu tutulacaktır. 

c. Sorumluluğun Sınırlandırılması        

YTK. md. 902 ile yapılan atıf uyarınca, taĢıyanın sorumluluğunun sınırlandırılmasında, 

YTK. md. 882 vd. hükümler uygulanacaktır. 

YTK. nun 903. md. sinin uygulanması gerektiği hallerde ise, hemen yukarıda da iĢaret 

etmeye çalıĢtığımız surette, söz konusu olacak hükümlerde gösterilen limitler geçerli 

olacaktır. 

d. Sınırsız Sorumluluk  

YTK. md. 902 uyarınca, kural olarak, taĢıyanın sınırsız olarak sorumlu tutulması, YTK. 

md. 886 hükmü ile belirtilmiĢ olan Ģartlara bağlı olacaktır.  

Bununla beraber, yine YTK. md. 903 hükmünün uygulandığı hallerde, taĢıyanın sınırsız 

sorumlu tutulması da, uygulanması söz konusu olan kurallarda gösterilen Ģartlara bağlı 

olacaktır.   

 

--------------------------------- 
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