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I. Merkezi İstanbul’da bulunan Ayyıldız Denizcilik A. Ş., Liberya bayraklı bir yolcu gemisini 

satın almıştır. 

1. Geminin hangi şartların varlığı hâlinde Türk bayrağı çekme hakkına sahip olabileceğini 

açıklayınız. (5 puan) 

(1) Türk kanunları uyarınca kurulan ticaret şirketlerine ait gemiler (2) şirketi 

yönetmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması (3) şirket 

sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması (4) anonim 

şirketlerde ayrıca payların çoğunluğunun nama yazılı ve (5) yabancıya devrinin 

şirket yönetim kurulunun iznine bağlı olması şartıyla Türk bayrağını çekme 

hakkına sahip olur.   

2. Ayyıldız Denizcilik A. Ş., bu gemiyi İzmir Gemi Sicili’ne tescil ettirmek istemektedir. 

Bunun hangi hâlde mümkün olabileceğini açıklayınız. (5 puan) 

 Gemiler bağlama limanının tâbi olduğu sicil dairesine tescil edilir. Bağlama limanı 

gemi seferlerinin idare edildiği limandır. Geminin seferleri İzmir’den idare 

ediliyorsa gemi İzmir Gemi Sicili’ne tescil ettirilebilir.  
3.  Ayyıldız Denizcilik, geminin % 50 oranındaki payını Kalkan Denizcilik A. Ş.’ne 

devretmek istemektedir. Payın mülkiyetinin nasıl devredileceğini açıklayınız. (5 puan) 

 Sicile kayıtlı gemi payının mülkiyeti, malik ile iktisap edenin bu hususta anlaşması 

ile devralana geçer. Anlaşma yazılı olmalı ve imzalar noterce onaylanmalıdır. 

Anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir.  

 

II. Türk bayraklı “Çaka Bey” isimli yük gemisinin kaptanı, liman içi deniz trafik ayrımına göre 

limandan çıkan gemilerin değil, limana giren gemilerin seyredebileceği hatta ve liman içi seyir 

kurallarının izin verdiği hızdan daha hızlı seyrederek Samsun Limanı’ndan ayrılırken, kurallara 

uygun şekilde ve doğru hat üzerinde limana girmekte olan Ukrayna bayraklı “Katerina” adlı 

yük gemisi ile çarpışmıştır. Çarpma sonucunda “Katerina” gemisi hasarlanmış; “Katerina” 

gemisinde bulunan yükün bir kısmı zıyaa uğramış; ayrıca çarpmanın şiddeti ile savrulan 

“Katerina” gemisinin rıhtım tesislerine çarpması sonucu rıhtım tesislerinde ağır hasar meydana 

gelmiştir.  

1. “Katerina” gemisinde meydana gelen hasar ve bu gemide bulunan yükün zıyaa 

uğramasından ileri gelen zararlardan kimin, hangi hükümler uyarınca sorumlu 

tutulabileceğini açıklayınız. (10 puan) 

Olayda çatmaya “Çaka Bey” gemisinin kaptanının kusuru neden olmuştur. 

Dolayısıyla tek tarafın kusuruyla çatma söz konusudur. “Katerina” gemisinde 

meydana gelen hasardan ve bu gemide bulunan yükün zıyaa uğramasından ileri 

gelen zararlardan “Çaka Bey” gemisi donatanı TTK m. 1288’e göre sorumludur. 

Çatma hükümleri dışında TTK m. 1062 ve BK m. 66 hükümlerine de 

başvurulabilir. 

2. Rıhtım tesislerinde meydana gelen hasardan kimin, hangi hükümler uyarınca sorumlu 

tutulabileceğini açıklayınız. (10 puan)  



TTK m. 1062 hükmünde “donatanın gemi adamlarının görevlerini yerine 

getirirken işlediği kusur sonucunda üçüncü kişilere verilen zararlardan sorumlu 

olduğu” öngörülmüştür. Buna göre kaptanın görevini yerine getirirken işlediği 

kusur neticesinde rıhtım tesislerinin uğradığı zarardan “Çaka Bey” gemisinin 

donatanı sorumludur. TTK m. 1062 ile BK m. 66 arasında yarışma vardır. 

3. Zarar sorumlusu ve/veya sorumlularının sorumluluğunu sınırlandırma hakkına sahip 

olup olmadığını açıklayınız. (5 puan)  

1976 Londra Konvansiyonu’na göre sorumluluğunu sınırlandırabilecek 

şahıslardan biri de donatandır. Olayda zarar geminin işletilmesiyle doğrudan 

bağlantılı olarak meydana gelmiştir. Bu nedenle “Çaka Bey” gemisi donatanı 

sorumluluğunu 1976 Londra Konvansiyonu’na göre sınırlandırabilir. 

III. A, B ile yaptığı sözleşme ile B’nin ABD’den ithal edeceği 5.000 adet cam plakanın New 

York Limanı’ndan İstanbul’a taşınmasını üstlenmiştir. A, daha sonra C ile, 5.000 adet cam 

plakanın C’ye ait “Lotus” isimli geminin üç numaralı ambarında New York’tan İstanbul’a 

taşınması hususunda anlaşmıştır. C tarafından gemide teslim alınan ve üç numaralı ambara 

istiflenen söz konusu yük için “Lotus” gemisi kaptanı tarafından düzenlenen konişmentoda, 

“yükletenin beyanına göre 500.000 USD değerinde 5.000 adet cam plaka / iyi durumda 

yüklendi ve istiflendi” kaydı yer almaktadır. Cam plakalar gemiye yüklendikten sonra C’nin 

New York Limanı’ndan İstanbul’a taşımayı taahhüt ettiği 5 adet iş makinesinin “Lotus” 

gemisine yüklenmesine başlanmış; ancak iş makineleri, istiflenmesi planlanan 4 numaralı 

ambara sığmayınca bir adet iş makinesi cam plakaların bulunduğu üç numaralı ambara 

yüklenip istiflenmiştir. İstanbul’da cam plakaların tahliyesi sırasında 1.000 adet plakanın 

kırılarak zayi olduğu görülmüştür. Yapılan incelemede üç numaralı ambara yüklenen iş 

makinesinin gereği gibi sabitlenmemesi yüzünden sefer esnasında ambar içinde kayması 

sonucu cam plakaların kırıldığı anlaşılmıştır.  

1. A’nın meydana gelen zarardan sorumlu tutulup tutulamayacağını açıklayınız. (10 puan) 

A, B’ye karşı taşıma taahhüdünde bulunmuştur. Dolayısıyla akdi taşıyan sıfatına 

sahiptir. Taşıyan, taşımanın tamamı veya bir kısmı bir fiili taşıyana bırakıldığı 

takdirde taşımanın tamamından sorumlu kalmaya devam eder. Taşıyan, fiili 

taşıyanın ve onun taşıma borcunun ifasında kullandığı adamlarının fiil ve 

ihmallerinden sorumludur. Olayda zarar iş makinesinin gereği gibi 

sabitlenmemesi yüzünden meydana gelmiştir. Dolayısıyla yüke özen gösterme 

borcu ihlal edilmiştir. Akdi taşıyan A meydana gelen zarardan sorumludur.  
2. C’nin meydana gelen zarardan sorumlu tutulup tutulamayacağını açıklayınız. (5 puan) 

C fiili taşıyandır. TTK’nın taşıyanın sorumluluğuna ilişkin hükümleri fiili 

taşıyanın bizzat gerçekleştirdiği taşımadan sorumluluğu hakkında da uygulanır. 

Zarar iş makinesinin gereği gibi sabitlenmemesinden kaynaklanmıştır. C, fiili 

taşıyan sıfatıyla, yüke özen gösterme borcunun ihlalinden dolayı sorumludur. 
3. A, zarardan sorumlu tutulabilmesi ihtimalinde, “zararı tazmin borcunun koli başına 

belirli bir meblağ ile sınırlı olduğu ve bu meblağı aşan zararı tazmin etmekle yükümlü 

olmadığı” savunmasında bulunmuştur. A’nın bu savunmasında haklı olup olmadığını 

açıklayınız. (5 puan)  

Düzenlenen konişmentoda eşyanın cinsi ve değeri gösterilmiştir. Bu nedenle 

sorumluluk sınırlaması uygulanmaz (TTK m. 1186/1). 

 

IV. Sıhhat Hastanesi, A Sigorta A.Ş. ile 1.1.2015 tarihinde akdettiği sözleşme ile, bünyesinde 

çalışan doktorların tıbbi kötü uygulamaya ilişkin sorumluluğunu sigorta ettirmiştir. 15.1.2015 

tarihinde Sıhhat Hastanesi’nde doktor D tarafından katarakt ameliyatı yapılan H, doktor 

hatasından kaynaklanan bir komplikasyon sonucunda kör olmuştur. H, 20.01.2015 tarihinde 

Sıhhat Hastanesi’ne ve D’ye karşı maddi ve manevi tazminat davası açmıştır.  



1. Sıhhat Hastanesi ile A Sigorta A. Ş. arasında akdedilmiş sözleşmenin öğretide yapılan 

ayrıma ve TTK sistematiğine göre türünü belirtiniz. (5 puan) 

 Sorumluluk sigortası, öğretide ihtiyacın karşılanması kıstasına göre yapılan 

ayrımda pasif zarar sigortası; rizikonun konusuna göre yapılan ayrımda ise 

malvarlığı sigortasıdır. TTK sistematiğinde ise zarar sigortalarının bir türü olan 

sorumluluk sigortası başlığı altında düzenlenmiştir. 

2. H’nin zararını doğrudan A Sigorta A. Ş.’nden talep edip edemeyeceğini açıklayınız. (5 

puan) 

Sorumluluk sigortalarında zarar gören üçüncü kişinin doğrudan sorumluluk 

sigortacısına başvurması mümkündür. 
3. Olayda rizikonun ne zaman gerçekleşmiş olduğunu açıklayınız. (5 puan) 

 TTK m. 1473 uyarınca sorumluluk sigortalarında riziko, sözleşmede öngörülen ve 

zarar daha sonra doğsa bile sigorta ettirenin sorumluluğunu gerektiren olayın 

meydana geldiği andır. Dolayısıyla riziko 15.1.2015 tarihinde meydana gelmiştir.  

4. Sıhhat Hastanesi’nin sigorta priminin ilk taksitini 01.02.2015 tarihinde ödemesinin 

sonucunu açıklayınız. (5 puan) 

Primin ilk taksiti ödenmeden sigorta himayesi başlamaz. Sıhhat Hastanesi’nin 

primin ilk taksitini 01.02.2015 tarihinde ödemesi, riziko gerçekleştiğinde sigorta 

himayesinin henüz başlamamış olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla sigortacı sigorta 

tazminatı ödemekle yükümlü değildir. 
5. Rizikonun gerçekleştiğinin A Sigorta A. Ş.’ne ne zaman bildirilmesi gerektiğini ve 

bildirim yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmemesinin sonucunu açıklayınız. (10 

puan) 

Sorumluluk sigortalarında sorumluluğu gerektirecek olayın 10 gün içinde 

sigortacıya bildirilmesi gerekir (TTK m. 1475). Bildirimin yapılmaması veya geç 

yapılması ödenecek tazminatta bir artışa neden olmuşsa, görevin ihlalindeki 

kusurun ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır (TTK m. 1446) 
6. A Sigorta A. Ş.’nin, H’nin zararını tazmin ettiği varsayımında, ödediği bedeli doktor 

D’den talep edip edemeyeceğini açıklayınız. (10 puan) 

Sorumluluk sigortalarında sigortalı, riziko gerçekleştiğinde zarara uğrayan kişi 

değil; zarar doğuran olaydan dolayı sorumluluğu doğan kişidir. Bu nedenle 

halefiyet özel olarak düzenlenmiştir (TTK m. 1481). Buna göre sigortalının 

gerçekleşen zarardan dolayı üçüncü bir kişiye karşı talep hakkı varsa, bu hak 

sigortacıya geçer. Dolayısıyla sigortacı ödediği bedeli doktor D’den talep edemez. 


