BİLGİ NOTU

Konu

:3 MAYIS 2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 1999 TARİHLİ GEMİLERİN İHTİYADİ
HACZİNEİLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR.

3 Mayıs 2019 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 1034 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme yürürlüğe girmiş olup, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
bu sözleşmeye taraf olmuştur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun gemilerin ihtiyati haczine ilişkin hükümlerinde temel kaynak olarak da
12/3/1999 tarihinde Cenevre’de kabul edilmiş olan “Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme”
alınmıştır. İşbu uluslararası sözleşmeye Türkiye'nin taraf olması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın
90.maddesi gereği bu sözleşme kanun hükmü haline gelmiştir. Türkiye bu sözleşmeye taraf olarak,
uluslararası anlamda gemilerin ihtiyati haczine ilişkin milletlerarası yeknesaklığı ve uyumlu olmasını
sağlayacak düzenlemeyi kanun olarak kabul etmiştir. Bu sözleşmeye ilişkin düzenlemeler kısaca şu şekildedir:
•

TTK 1352. maddesinde İhtiyati Haciz/Deniz Alacakları başlığı altında düzenlenen hükümde deniz
alacaklarının hangi talepler olduğu açıklanmıştır. Bu istemler yürürlüğe giren sözleşme ile benzer
nitelik taşımakla birlikte bu maddenin 1. Fıkrasının p bendinde ''Gemi için alınmış krediler dâhil olmak
üzere, geminin veya malikinin adına yapılmış harcamalar.'' olarak düzenlenmişken Sözleşme'nin
Tanımlar başlıklı 1. maddesinin 1.fıkrasının p bendinde bu husus '' geminin veya malikinin adına
yapılmış harcamalar'' şeklinde düzenlenmiş olup bu şekilde farklılık göstermektedir.

•

Sözleşme'nin 9.maddesinde bu Sözleşme hükümlerinin bir gemi alacaklısı hakkı doğurmayacağı
belirtilmiştir. Sözleşmeden farklı olarak TTK’nun 1320. maddesi uyarınca müşterek avarya garame
payı alacaklarının, gemi adamı alacaklarının, geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak
karada ve suda meydana gelen can kaybı veya diğer bedensel zararlardan doğan alacaklar, kurtarma
ücreti, liman, kanal, diğer su yolları, karantina ve kılavuzluk için ödenecek resimler, gemide taşınan
eşya, konteynerlar ve yolcuların eşyalarına gelecek olan zıya veya hasar dışında, geminin
işletilmesinin sebep olduğu maddi zıya veya hasardan doğan ve haksız fiile dayanan alacaklardan
doğan istemler aynı zamanda gemi alacaklı hakkı doğurup kanuni rehin hakkı sağlamaktadır.

•

Bununla birlikte, ihtiyati haciz hakkının kullanılması ile ilgili TTK’nun 1369. maddesinin b bendinde
deniz alacağı doğduğunda geminin kiracısı olan kişinin ihtiyati haczin uygulandığı sırada da bu borçtan
sorumlu olup geminin maliki olması gerektiği belirtilmiş iken Sözleşmede borçtan sorumlu olan kişinin
ihtiyati haciz sırasında kiracı olması durumunda dahi ihtiyati haczin mümkün olduğu belirtilmektedir.
Bu durumda, Sözleşme hükümlerinin Türkiye’de yürürlüğe girmesi ile birlikte kanun hükmünde
olduğu göz önüne alındığında sonraki kanunun öncelikli olması gerekeceği için TTK’nun ilgili
hükmünün de Sözleşme ile uyumlu hale getirilmesi makul olacaktır.
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