RUSYA’NIN UKRAYNA’YI İŞGALİNİN SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ HUKUKİ ETKİLERİ
SAVAŞ KLOZU – YAPTIRIM KLOZU

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından dünyada tepkiler giderek artmakta, Amerika Birleşik
Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı uyguladıkları “yaptırımlar listesi” her
geçen saat değişmekte, gittikçe genişlemektedir. Söz konusu yaptırımlar ağırlıklı olarak Rus
bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef almakla birlikte, ilerleyen günlerde yaptırım
uygulanacak kişi ve kuruluş sayısının artacağına kesin gözü ile bakılmakta, hatta Rusya’nın
yaptırımlar bakımından, en azından bir süre İran ve Venezuella’nın bulunduğu kategoride yer
alacağı tahmin edilmektedir.
Türkiye bakımından Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi endişe vericidir. Özellikle bu bölgede faal
olan denizcilik firmalarının ve ticaret yapan şirketlerin bundan sonra yapmayı planladıkları işlerde
son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. İran yaptırımlarının başladığı zaman yaşanan hukuki
problemleri hatırlayarak okuyucularımızdan
- mal taşıması için yapılacak olan sefer çarteri sözleşmesi
- süre üzerinden gemi tahsisi amacıyla yapılacak olan zaman çarteri sözleşmesi
- alım-satım sözleşmesi
- veya yukarıda sayılan hususlarla ilgili sigorta sözleşmesi
yaparken özellikle dikkatli olmalarını, bulunulan an itibarıyla geçerli olan yaptırım listesini, önlerine
konan sözleşme metnini ve özellikle burada bulunan savaş klozlarının getirdiği ve götürdüğü
husus-ları yakından incelemelerini, gerekirse bu konuda ihtisas sahibi olanlara danışmalarını
tavsiye ediyoruz.
Daha evvelden yaşanan tecrübeleri göz önüne alacak olursak, yaptırımlara uyum konusunda
sigorta şirketlerinin özel bir hassasiyet göstereceklerini de bu vesileyle hatırlatmak ihtiyacını
hissediyoruz.
Mesajımızı okuyucularımız için faydalı olacağı düşündüğümüz iki klozun Türkçe tercümelerine yer
vererek sonlandırıyoruz.
1. BIMCO VOYWAR 93 Savaş Klozu
Deniz taşımacılığında sıklıkla kullanılan Gencon 94 çarterpartisinde yer olan VOYWAR 93 savaş
klo-zunun türkçe tercümesi aşağıda yer almaktadır. Bu kloza yer vermemizin sebebi gerek bu
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çarter partiyi kullanan okuyucularımızın faydalanması, gerek diğer okuyucularımıza taşıma
sözleşmeleri bakımından savaş klozunun ne şekilde olması gerektiği konusunda genel bir fikir
vermektir.
“Voywar 1993”
(1) Bu kloz bakımından
(a) “Taşıyan” terimi buzlanmaatan, gemi işletme müteahhidi, alt taşıyan, işleten ve gemi-nin
yönetimi ile ilgili olan diğer şahısları ve kaptanı da kapsayacaktır.
(b) “Savaş rizikoları” terimi kaptan ve / veya taşıyanın makul kararına göre gemi, yük, mürettebat
ve gemide bulunan diğer şahıslar bakımından tehlikeli olan ya da tehlikeli olması mümkün
bulunan ya da tehlikeli hale gelebilecek her hangi bir şahıs, topluluk, terör örgütü, politik bir grup
ya da her hangi bir düzey ve şekildeki bir hükümetin tarafı bulunduğu (fiilen mevcut bulunan ya da
başlama tehdidi olan) her türlü savaş, savaş hareketi, iç savaş, hasmane tutum, devrim,
ayaklanma, dahili karşılıklık, savaş benzeri hareket, (fiilen mevcut bulunan ya da bildirilmiş
bulunan) mayın döşenmesi, korsanlık, düşmanca veya kötüniyetli hareket, (tüm gemilere ya da
belirli bayrakları taşıyan gemi, malik ya da belirli yükler ya da belirli tabiyetteki mürettebata karşı
uygulanan) ablukayı kapsaya-caktır.
(2) Gemi yükü almaya başlamadan evvel her hangi bir anda kaptan ve / veya taşıyanın makul
kararına göre bu sözleşmenin ifa edilmesi gemi, yük, mürettabat ya da gemideki diğer şahısları
savaş rizikoları ile karşı karşıya bırakabilecekse, taşıyan feshi ihbarda bulunabilecek veya gemi,
yük, mürettabat ya da gemideki diğer şahısları savaş rizikoları ile karşı karşıya bırakabilecek veya
bırakması ihtimali bulunan kısmı ifa etmekten imtina edebilecektir; ancak bu sözleşme gereğince
yükleme veya boşaltma limanı bir bölgenin içinden seçilecekse, taşıtanın tayin etmiş olduğu liman
veya limanlarda gemi, yük, mürettabat ya da gemideki diğer şahısların savaş rizikoları ile karşı
karşıya kalabilmesi ya da kalması ihtimalinin bulunması halinde, taşıyan öncelikle taşıtandan
yükleme ve boşaltma bakımından söz konusu olan bölge içinden diğer her hangi bir güvenli liman
tayin etmesini talep edecek ve sözleşmeyi ancak bu talebin taşıtana ulaşmasından itibaren 48
saat içinde güvenli bir limanın ya da limanların tayin edilmemiş olması halinde feshedebile-cektir.
(3) Yükleme başladıktan sonra veya bunu takip eden her hangi bir safhada gemi, yük, gemi
adamları veya gemide bulunan şahıslardan her hangi birinin kaptan ve / veya taşıyanın makul
kararına göre birinci klozda belirlenen tehlikelerden biri ile karşılaşma ihtimalinin ortaya çıkması
durumunda taşıyan yüklemeye devam etmek ve konişmento imzalamak zorunda olmadığı gibi,
kendisinden geminin yolculuğa başlaması ya da bunun bir kısmına devam etmesi, bu amaçla her
hangi bir kanal ya da boğazdan geçmesi veya her hangi bir limana ya da yere gitmesi veya
burada kalmaya devam etmesi talep edilemeyecektir. Böyle bir durumda taşıyan taşıtandan
yükün ya da bunun bir kısmının boşaltılması için güvenli olan bir liman tayin etmesini talep
edecek ve bunun taşıtana ulaşmasını takip eden 48 saat içinde taşıtan böyle bir limanı tayin
etmediği takdirde, taşıyan (yükleme limanı da dahil olmak üzere) kendi seçimine göre diğer her
hangi bir limanda bu taşıma sözleşmesinin mutlak olarak ifası anlamında yükü boşaltabilecektir.Taşıyan belirtilen şekilde yapılan boşaltmanın ek masraflarını, burası yükleme limanından farklı
bir liman ise, yük sözleşmede belirtilen boşaltma limanına taşınmış gibi tam navlunu ve fiili
boşaltma limanı ile akdi boşaltma limanı arasında 100 milden fazla bir fark olduğu takdirde, (akdi
yolculuk / ek yolculuk mesafesi oranının navluna uygulanması ile tespit edilecek) ek yolculuğa
ilişkin navlunu talep hakkına ve aynı zamanda belir-tilen kalemlerin tahsilini teminen yük üzerinde
akdi rehin hakkına sahip olacaktır.
(4) Yükleme başladıktan sonraki her hangi bir safhada kaptan ve / veya taşıyanın makul kararına
göre gemi, yük, gemi adamları ya da gemide bulunan diğer şahısların sözleşmenin ifa edilmesi
amacıyla kullanılacak olan (boğaz veya kanal geçişleri de dahil olmak üzere) normal ve mutad
rotanın her hangi bir kısmında savaş tehlikeleri ile karşılaşma ihtimalinin ortaya çıkması ve
boşaltma limanına olan alternatif rotanın daha uzun olması halinde, taşıyan bu rotanın
kullanılacağını taşıtana ihbar edecektir. Bunun sonucunda toplam ek mesafe 100 milden fazla
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olduğu takdirde, taşıyan ek yolculuğa ilişkin (akdi yolculuk / ek yolculuk mesafesi oranının
navluna uygulanması ile tespit edilecek) navluna hak kazanacaktır.
(5) Gemi
(a) bayrağını taşımakta olduğu veya taşıyanın kanunlarına tabi olduğu devlet hüküme-tinin veya
diğer her hangi bir hükümetin ya da talimat veya tavsiyeler-inin yerine getirilmesini sağlayacak
yeterliği bulunan bir makam veya grubun boşaltma limanına gidilmemesi veya gecikerek gidilmesi
veya başka bir limana gidilmesi hakkındaki verdikleri talimat veya tavsiyeler dahil olmak üzere,
geminin sözleş-menin ifa edilmesi sırasında yükleme / boşaltma faaaliyetlerinin icra edilmesi
amacı ile bulunacağı limanlar ya da yolculuk sırasında uğrayacağı limanlar, kullanacağı rota ve
geçeceği bölgeler gibi konulardaki verilen bütün emir, talimat ya da tavsi-yelere uymak;
(b) savaş rizikolarına karşı sigorta şartları uyarınca yetkili bulunan sigorta şirket-lerinin bütün
emir, talimat ya da tavsiyelerine uymak;
(c) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin tüm kararlarına, Avrupa Topluluğu-nun tüm
talimatlarına, bu konuda yetkili bulunan milletler üstü diğer her hangi bir makamın tüm emirlerine,
bunun yerine getirilmesi bakımından taşıyanın tabi olduğu ve uymak durumunda bulunduğu
devlet mevzuatına, icra konusunda görevli bulunan diğer organların emir ve talimatlarına uymak;
(d) kaçakçılık sebebiyle geminin müsadere edilmesine sebep olabilecek olan yükün tamamını
veya bir kısmını diğer her hangi bir limanda boşaltmak;
(e) göz altına alınmaları, hapsedilmeleri ya da diğer müeyyidelerle karşılaşacakları tah-min edilen
gemi personelini veya bir kısmını ya da gemide bulunan diğer şahısları değiştirmek amacı ile
diğer her hangi bir limana uğramak;
(f) bu klozun her hangi bir hükmü gereğince taşıyan tarafından yükün yüklenmediği veya
boşaltıldığı hallerde, taşıyan hesabına diğer bir yük almak ve bunu normal ve mutad rotanın
dışında bulunan veya ters yönde yer alan diğer liman veya limanlara taşımak
konusunda serbesttir.
(6) Bu kozun (2) ile (5). bendleri arasındaki kurallara uygun davranmanın sonucu olarak her hangi
bir husus yerine getirilmiş ya da getirilmemişse, bu durum sapma olarak değil, bu sözleşmenin
uygun bir şekilde ifa edilmesi olarak kabul edilecektir.
2. BIMCO YAPTIRIM KLOZU / SANCTIONS CLAUSE 2020
Aşağıda yine BIMCO tarafından hazırlanmış olan yaptırım klozu yer almaktadır. Bu kloz sefer
çarterpartileri için hazırlanmış olsa da, okuyucuya genel bir fikir verebilmektedir
Sefer Çarteri Sözleşmeleri için BIMCO Yaptırım Klozu 2020
(a) Bu klozda kullanımları bakımından:
“Yaptırım konusu faaliyet”, yaptırım uygulayan makamın hedeflediği her hangi bir faaliyet, hizmet,
taşıma, ticaret veya sefer anlamına gelir.
“Yaptırım uygulayan makam” kavramı Birleşmiş Milletler, Avrupa Topluluğu, Birleşik Krallık,
Amerika Birleşik Devletleri veya diğer herhangi bir yetkili makam ya da hükümeti ifade eder.
“Yaptırım uygulanan taraf” kavramı ise yaptırım uygulayan tarafın belirlediği her hangi bir şahıs,
varlık, kuruluş ya da gemi anlamına gelir.
(b) Donatan işbu sözleşmenin yapıldığı anda ve süresinin tamamında sicildeki donatanın, gemi
işletme müteahhidinin, zaman çartererinin, yöneticisinin, geminin ya da yerine ikame edilen
geminin yaptırım uygulanan taraf olmadığını garanti eder.

3

(c) Çarterer işbu sözleşmenin yapıldığı anda ve süresinin tamamında kendisi ile alt çartererin,
yükleten, gön-derilen ile yük ilgililerinin yaptırım tarafı olmadığını garanti eder.
(d) (b) ve (c) bendlerine aykırılık halinde diğer taraf sözleşmeyi feshedip buradan kaynaklanan
zararlarını talep etme hakkına sahiptir.
(e) İşbu sözleşmenin ifa edilmesi yaptırım uygulanan bir taraf ya da bir faaliyeti içermekteyse, (d)
bendinde yazılı hak saklı kalmak kaydıyla,
(i) yükleme henüz başlamamışsa, donatan işbu sözleşmeyi feshedebilir veya
(ii) yolculuk ya da yükleme başlamışsa, donatan devam etmeyi reddedip, yükü (yükleme liman ve
yeri de dahil olmak üzere) ilk güvenli liman ya da yerde boşaltabilir; bu durum işbu sözleşmenin
ifası olarak değerlendirilir.
Sözleşme uyarınca yükleme ve / veya boşaltmanın yapılacağı yer belirli bir bölgedeki liman ya da
yerlerden seçilecek olup da bunların arasında yaptırım uygulanan taraf ya da faaliyetin
bulunmadığı bir yer ya da yerler varsa, donatan çartererden alternatif liman ya da yerin bunların
arasından seçmesini talep etmekle yükümlüdür. Bu andan itibaren 48 saat dahilinde çarterer
alternatif liman bildirmezse, donatan sözleşmeyi feshedebilir.
(f) (e) klozuna uyum sağlamak için yapılan ya da yapılmaktan imtina edilen hususlar haksız
sapma olarak değerlendirilmeyecek ve işbu sözleşmenin gereği gibi icrası şeklinde kabul
edilecektir.
(g) Yük maliklerinin ve/veya konişmento, taşıma senedi ya da taşıma sözleşmesinin varlığını ispat
eden diğer belge hamillerinin ve / veya alt çartererin alternatif liman tayin edilmesi ya da yükün (e)
bendi gereğince teslim edilmesi sebebi ile donatana karşı ileri sürecekleri tüm tazminat taleplerini
çarterer üstlenecektir.
(h) Çarterer işbu klozun sözleşme altında düzenlenecek olan tüm alt sözleşmeler ile konişmento,
taşıma senedi veya taşıma sözleşmesinin varlığını ispat eden diğer belgelere eklenmesini
sağlamakla yükümlüdür.
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