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Zaman Çarteri (2/16) 

 

§ 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ 

(“ZÇS”) 
 

• Ders Kitabı: 

• Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine 

Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku, Temel 

Bilgiler, Cilt I, 14. Baskı, İstanbul 4/2014, s. 149-

153. 



Zaman Çarteri (3/16) 

• I. Uygulanacak Hükümler 

• A) Milletlerarası Sözleşme: ZÇS için yok 

• B) Kanunlar İhtilâfı: Hukuk seçimi serbest 

(MÖHUK m. 24 f. 1) 

• Uyg: İngiliz H yaygın 

• İngilizce: Time Charter 

• Yoksa ağırlıklı edim: malikin yerleşim (iş) 

yeri =Türkiye’de sicile kayıtlı ise: Türk H → 



Zaman Çarteri (4/16) 

• C) Türk Hukuku: TTK m. 1131-1137 

• 1. Sebep: Resmî gerekçe = 

• “Uygulamada taraflar (...) çoğunlukla tip 
sözleşmelere başvurmaktadırlar. Bu 
sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde 
hangi genel hükümlerin uygulanabileceği 
tereddütlere sebep olmuştur. Bu sebeble 
milletlerarası uygulamanın ışığında, 1966 tarihli 
Fransız Kanunu ve Kararnamesi dikkate alınarak 
ZÇS’nin düzenlenmesine gerek görülmüştür.” 

• Fransız K/K: Uygulamaya yabancı bir tercih. 



Zaman Çarteri (5/16) 

• 2. TTK’da yer: m. 1131-1137 

• Ayrıca örn.: 1246 (zamanaşımı), 1352 f. 1 
b. (f) veya [g] [deniz alacağı] 

• 3. Sözleşme özgürlüğü: Borçlar H alanına 
özgü kurallar yedek → 

• Uygulama: “New York Produce Exchange 
Form”, son tadil: 1993 = “NYPE’93” 
(BIMCO onaylı): 11 sayfada, 530 satırda 
45 madde [TTK hazırlıklarında gözetildi]. 

• 4. Tamamlayıcı Hükümler: ??? 



Zaman Çarteri (6/16) 

• II. Tanımı, Kurulması ve Tarafları 

• A) Tanım (TTK m. 1119 f. 1): 

• “Tahsis eden” (“TED”) 

• donatılmış bir geminin ticari yönetimini 

• belli bir süre için ve 

• bir ücret karşılığında 

• “Tahsis olunan”a (“TOL”) bırakır. 



Zaman Çarteri (7/16) 

• DİKKAT: 

• Zilyetlik = TED (m. 1131 f. 2) !!! → Gemi 

adamlarının işvereni = TED 

• “Bırakma” → “zilyetlik devri” DEĞİL! 

• Nitekim NYPE’93 m. 26 → “bırakma” 

“demise” (= zilyetlik devri) değil = TED, 

geminin sevk ve idaresi, sigortası ve gemi 

adamlarından sorumlu! 



Zaman Çarteri (8/16) 

• B) Taraflar 

• TED: Owners = geminin zilyedi → 

• Malik veya kiracı = donatan = işleten 

• TOL: Charterers = “Zaman Çartereri” 

(UYG: “Kiracı” = yanlış tercüme) 

• Dikkat: 

• Alt Sözleşme (“Devir”) Hakkı: 

• Yasada hüküm YOK, ancak → 



Zaman Çarteri (9/16) 

• UYG: NYPE’93 m. 18 = serbest. 

• Öğreti: Yasaya göre de serbest çünkü 

mülkiyet şartı aranmış değil (Ders Kitabı, 

s. 150 dn. 10 – karş. s. 152 para. 3) 

• Ancak dikkat: alt sözleşme hâlinde 

• Asıl TOL / Alt TED = donatan (işleten) 

DEĞİL, çünkü zilyetlik geçişi yok. 

• Dolayısıyla “alt” hâlinde TED/TOL olacak. 



Zaman Çarteri (10/16) 

• C) Şekil 

• Kurucu şekil şartı: YOK (TBK m. 12 f. 1) 

• İspat şartı (HMK) = 

• TTK m. 1132 f. 1: 

• Zaman çarter partisi düzenlenebilir 

• = NYPE’93 (uygulamada yaygın). 

• Sicile Şerh + Geçici Bayrak: YOK 

• (Yalnızca: çıplak kira ve finansal kira). 



Zaman Çarteri (11/16) 

• III. TED Borçları 

• Kararlaştırılan tarihte ve yerde hazır 

bulundurmak (TTK m. 1133 f. 1 b. [a]) 

• Denize, yola (dikkat: kısmen TO) ve yüke 

elverişli hâlde teslim etmek ve 

bulundurmak (m. 1133 f. 1 b. [b]) 

• Seferleri ve TOL’nin diğer ticari yönetim 

talimatlarını yerine getirmek (m. 1134 f. 2). 



Zaman Çarteri (12/16) 

• IV. TOL Borçları 

• A) “Ücret”: Aylık peşin (TTK m. 1136 f. 1) 

• Ödenmez: “ticari kullanım” 24 saatten 
fazla aksamışsa (m. 1136 f. 2) 

• Güvence: Hapis hakkı (m. 1136 f. 3): 

• TOL’nin taşınırı ve kıymetli evrakı 

• TOL’nin navlun alacağı 

• TOL’ye ödenecek navlunu koruyan HH. 



Zaman Çarteri (13/16) 

• B) Ticari işletme ile ilgili masrafları 

ödemek, örn. yakıt, makine yağı (TTK m. 

1135 f. 1) 

• C) Ticari yönetim sebebiyle TED’nin 

uğradığı zararı gidermek (m. 1137 f. 1) 

• D) Sözleşme bitiminde, sözleşmede 

öngörülen yerde ve halde “gemiyi iade” 

etmek (m. 1137 f. 2), yoksa ceza ödemesi. 



Zaman Çarteri (14/16) 

• V. Zamanaşımı 

• Tüm ZÇS alacakları için: 

• 1 yıl (TTK m. 1246 f. 1) 

• Muaccel olduğu tarihten (f. 2). 



Zaman Çarteri (15/16) 

• VI. Hukuksal Nitelik? 

• Çok tartışmalı 

• Sorun: TED, TOL’ye karşı “eşya taşıma 

taahhüdü”nde bulunuyor mu? 

• İngH → “C/P not by demise”: (a) Time, (b) 

Voyage (= navlun sözleşmesi) 

• AlmH → Eşya taşıma sözleşmesi 

• İta/Fra/İsvH → “Gemi tahsis” sözl. (?) 



Zaman Çarteri (16/16) 

• TTK - Resmî Gerekçe no. 179: 

• “Zaman çarteri sözleşmesinin hukukî niteliği 

tartışmalı olduğundan, Tasarıdaki hükümlerin 

mümkün olduğunca bu tartışmaya müdahale 

etmeyen, somut ihtiyaçları karşılayan genel 

geçerli kurallar içermesine özen gösterilmiştir.” 

• TTK m. 1131-1137: Tarafsız hükümler 

• Unutulan: m. 1131 gerekçesi (Haklı eleştiri: Ders 

Kitabı, s. 149 dn. 9’a ait metin ve dn. 9). 


