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Verda_Bülten 

No: 2021_34 

 

 

GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ 

 

 

Deniz Hukukunda cebri icraya ilişkin hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 

(“TTK”) düzenlenmiştir. TTK'nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinde; Cenevre'de 

düzenlenen 6 Mayıs 1993 tarihli Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında 

Milletlerarası Sözleşme ile 12 Mart 1999 tarihli Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin 

Milletlerarası Sözleşme henüz imzalanmamış olduğundan, uluslararası sözleşmelerde 

gemilerin ihtiyati haczine ilişkin düzenlemeler 6102 sayılı TTK'ya iktibas edilmiştir. 25 Mart 

2017 tarihinde bu sözleşmeler onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, düzenlemeler birbirine 

paralellik teşkil etmektedir. 

 

TTK’da gemilere ilişkin düzenlenen tek geçici koruma müessesi, ihtiyati hacizdir. TTK 

1353/1 uyarınca, "gemi üzerinde ihtiyati tedbir konulması veya başka bir surette geminin 

seferden menedilmesi istenemez" denilerek, gemiler üzerinde ihtiyati haciz dışında başka bir 

geçici hukuki koruma kararı verilmesi ve tedbir konulması engellenmiştir. O halde, gemilerin 

ihtiyati haczinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir; aşağıda maddeler halinde ele alarak 

yanıtladık.  

 

Buna göre; 

 

 

 1-İhtiyati Hacizde Uygulanacak Hukuk 

 

Yabancılık unsuru içeren deniz ticareti uyuşmazlıklarında, hangi ülke hukukunun 

uygulanacağı, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanun’da (“MÖHUK”) belirtilmektedir. Ancak cebri icraya uygulanacak hukuk, son yıllarda 

bazı tereddütlerin ortaya çıkmasına yol açmış olduğundan, kanun koyucu tarafından, 1993 

tarihli Gemiler Üzerindeki İmtiyazlar ve İpotekler Hakkında Milletlerarası Sözleşme’nin 

2. maddesinin 2. cümlesinden alınmış olan, TTK 'nın 1350/1 maddesinde;  "bir geminin 

ihtiyaten veya icraen haczi, cebri icra yoluyla satışı ve mülkiyetin intikali de dahil olmak 

üzere bu satışın sonuçları ve cebri icraya ilişkin diğer bütün işlem ve tasarruflar, geminin bu 

işlem ve tasarrufun yapıldığı sırada bulunduğu yer hukukuna tabi olacağı" belirtilmiştir. 

 

6102 sayılı TTK 1352-1376. maddelerinde gemilerin ihtiyati haczi 1999 tarihli sözleşme 

hükümleri esas alınarak düzenlenmiştir. İhtiyati haczin usulüne, haciz kararı veren 

mahkemenin hukuku (lex fori) uygulanacaktır. Sözleşmenin lex foriye bıraktığı hususlarda, 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) hükümleri dikkate alınarak deniz hukukunun 

ihtiyaç ve şartlarına uygun düzenlemelere TTK’da yer verilmiştir. Bu kural Yargıtay Hukuk 

Genel Kurulunca da benimsenmiştir. 
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 2- İhtiyati Haciz İsteyebilme Hakkı 

 

Bir geminin haczi, muaccel her alacak için değil, ancak TTK'nın 1352. maddesinde 

sayılan deniz alacakları için talep edilebilecektir. Bu düzenleme ile gemiler sadece belli 

kategorideki alacaklar için seyirden alıkonabilecektir ve diğer alacaklardan dolayı geminin 

ihtiyati haczine karar verilmesi TTK'nun 1353/3 maddesi gereğince yasaklanmıştır; aynı 

maddenin 4. fıkrası gereğince de alacağın deniz alacağı olması başlı başına ihtiyati haciz 

sebebi olarak belirtilmiştir. Başka bir ifadeyle, alacağın deniz alacağı olması ihtiyati haciz 

kararı verilmesi için gerekli ve yeterli bir sebep olarak kabul edilmiştir. Bunun dışında 

2004 sayılı İİK 257. Maddesinin, ihtiyati haciz talep edebilmek için aradığı şartlar, 

gemilerin ihtiyati haczinde aranmayacaktır. 

 

1999 tarihli sözleşmede alacağın "deniz alacağı"nın gemi hakkında ihtiyati haciz 

istenebilmesi için yeterli bulunmasına ilişkin ilke, TTK'da aynen korunmuştur. TTK'nın 1362. 

maddesinde, "deniz alacağının parasal değeri konusunda mahkemeye kanaat getirecek delil 

gösterilmesi" düzenlemesi ile, İİK 258. maddesi gereğince aranan yaklaşık ispat külfeti 

hafifletilmiştir. Kısacası alacağın deniz alacağı olması, gemilerin ihtiyati haczi için yeterli 

görülmüştür. TTK madde 1352/1 uyarınca,  

“Deniz alacağı”; aşağıda sayılan hususların birinden veya birkaçından doğan istem 

anlamına gelir: 
a) Geminin işletilmesinin sebep olduğu zıya veya hasar. 

b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana 

gelen can kaybı veya diğer bedensel zararlar. 

c) Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleşmesi, çevre zararı tehdidi oluşturan 

bir gemi veya gemideki eşya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat. 

d) Çevreye, kıyı şeridine veya bunlara ilişkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da 

zarar verme tehdidi; bu zararı önlemek, sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak için 

alınan önlemler; bu zarar karşılığı ödenecek tazminat; çevrenin eski duruma getirilmesi 

için fiilen alınan veya alınacak olan makul önlemlerin giderleri; bu zarar ile bağlantılı 

olarak üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği kayıplar ve bu bentte belirtilenlere 

benzer nitelikteki zararlar, giderler veya kayıplar. 

e) Geminin içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dâhil olmak üzere, batmış, 

enkaz hâline gelmiş, karaya oturmuş veya terkedilmiş olan bir geminin yüzdürülmesi, 

kaldırılması, çıkartılması, yok edilmesi veya zararsız hâle getirilmesi için yapılan 

giderler ve harcamalar ile terk edilmiş bir geminin korunması ve gemi adamlarının 

iaşesi ile ilgili giderler ve harcamalar. 

f) Bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, geminin kullanılması 

veya kiralanması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme. 

g) Bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, gemide eşya veya yolcu 

taşınması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme. 

h) Gemide taşınan, bagaj dâhil, eşyaya gelen veya bu eşyaya ilişkin zıya veya hasar. 

i) Müşterek avarya. 

j) Römorkaj. 

k) Kılavuzluk. 
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l) Geminin işletilmesi, yönetimi, korunması veya bakımı için sağlanan eşya, malzeme, 

kumanya, yakıt, konteynerler dâhil teçhizat ve bu amaçlarla verilen hizmetler. 

m) Geminin yapımı, yeniden yapımı, onarımı, donatılması ya da geminin niteliğinde 

değişiklik yapılması. 

n) Liman, kanal, dok, iskele ve rıhtım, diğer su yolları ile karantina için ödenecek 

resimlerle diğer paralar. 

o) Ülkelerine getirilme giderlerini ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta 

katılma paylarını da içererek, gemi adamlarına, gemide çalışmaları dolayısıyla 

ödenecek ücretlerle, onlara ödenmesi gereken diğer tutarlara ilişkin istemler. 

p) Gemi için alınmış krediler dâhil olmak üzere, geminin veya malikinin adına yapılmış 

harcamalar. 

r) Geminin maliki tarafından veya onun hesabına ödenecek, karşılıklı sigorta aidatları 

da dâhil sigorta primleri. 

s) Geminin maliki tarafından veya onun hesabına gemiye ilişkin olarak ödenecek her 

türlü komisyon, brokaj veya acente ücretleri. 

t) Geminin mülkiyeti veya zilyetliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık. 

u) Geminin ortak malikleri arasında çıkan, geminin işletilmesine ya da gemiden 

sağlanan hasılata ilişkin her türlü uyuşmazlık. 

v) Gemi rehni, gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki ayni bir yükümlülük. 

y) Geminin satışına ilişkin bir sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık.” 

düzenlemesi ile deniz alacağı olan alacaklar sayılmış olup, bu kavram TTK 1320. 

maddesinde düzenlenen gemi alacağı kavramını da kapsayan daha geniş bir kavramdır. 

 

 3- İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 

 

TTK'nun 1358. maddesinde "yokluğunda ihtiyati haciz kararı vermiş olan kimsenin itiraz 

hakkı" denilerek, ihtiyati haciz talebinin incelenmesinin borçlunun yokluğunda, duruşmalı ya 

da duruşmasız olarak yapılması  (İİK olduğu gibi) mahkemenin takdirine bırakılmıştır. 

 

Genel olarak gemilerin limanda kısa süreler ile bulunacak olması sebebiyle, ihtiyati 

haciz talepleri uygulamada genellikle duruşmasız olarak incelenmektedir. 

 

İİK'na paralel olarak, TTK 1358. maddesinde ihtiyati hacze itiraz ve değişiklik istemleri 

düzenlenmiştir. Maddenin 1. fıkrasında "yokluğunda ihtiyati haciz kararı verilmiş olan 

kişilerin" lafzından da anlaşılacağı üzere borçlu veya 3. kişi ayırımı yapılmaksızın 

menfaati ihlal edilen kişinin ihtiyati hacze itiraz hakkı olduğu düzenlenmiştir. 

 

TTK 1358/2. maddesinde ihtiyati haciz ile menfaati ihlal edilen kişilerin "ihtiyati haciz 

kararının değiştirilmesi, istihkak iddiaları, tarafların yatırdıkları teminatın arttırılması veya 

azaltılmasını, türünün değiştirilmesini veya iptalini" isteyebilecekleri düzenlenmiştir. 

Gemilerin ihtiyati haczine itiraz sebepleri sayılmış olup bu sebeplerin varlığı mahkemece 

değerlendirilerek karar verilecektir.  

 

Mahkemece, teminat miktarının arttırılmasına ilişkin itiraz değerlendirilirken TTK’nun 

1363/2. maddesi gereğince ihtiyati haciz nedeniyle geminin seferden alıkonulduğu süre, 
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gemi için yapılan günlük işletme giderleri ve ihtiyati haciz nedeniyle yoksun kalınan 

kazançlar dikkate alınmalıdır.  

 

İtirazın yapılacağı mahkeme, esas hakkında Türkiye’de dava açılmış ise bu mahkeme; diğer 

hallerde ihtiyati haczi veren mahkemedir. 

 

 4- İhtiyati Hacizde Teminat 

 

İhtiyati haciz isteyen alacaklı tarafından TTK 1320. maddede belirlenen gemi alacakları 

dışındaki alacaklar için TTK 1363 (“Alacaklı Tarafından Teminat Gösterilmesi” başlıklı) 

maddesinin 1.fıkrası gereğince 10.000 özel çekme hakkı tutarında teminat yatırılması 

zorunludur. Teminat yatırılmadan mahkemece ihtiyati haciz talebi incelenmeyecektir. Türk 

Mahkemelerinde teminatın nakdî ya da teminat mektubu olarak gösterilmesi mümkündür. 

Aynı maddenin 2.fıkrası gereğince teminatın arttırılmasına karar verilmesi halinde 

mahkemece ek teminatın yatırılacağı sürenin kararda belirtilmesi gerekmekte olup, 

teminat verilen sürede yatırılmadığı takdirde ihtiyati haciz kendiliğinden kalkacaktır. 

 

 5- Yetkili Mahkeme 

 

Geminin Türk bayraklı ve yabancı bayraklı olmasına göre ihtiyati hacizde yetkili mahkeme 

belirlenmiştir.  

 

TTK'nun 1354. maddesi gereğince, dava açılmasından önce Türk bayraklı gemilerin ihtiyati 

haczinde, geminin demir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı veya kızağa 

alındığı yer mahkemesi; ya da Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerde sicil yeri mahkemesi; 

sicile kayıtlı olmayanlarda malikin yerleşim yeri mahkemesi; özel sicile kayıtlı gemilerde 

kiracının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. 

 

TTK'nun 1355. maddesi gereğince yabancı bayraklı gemilerde ise; geminin demir attığı, 

şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı veya kızağa alındığı yer mahkemesi ihtiyati 

hacizde yetkilidir. 

 

Türkiye’deki bir mahkemenin yabancı bayraklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı 

verebilmesi için haciz istenen geminin, o mahkemenin yargı çevresi içinde seferine ara 

vermesi şartı aranmıştır. Bu durumda uğraksız geçiş yapan gemiler bakımından Türk 

Mahkemelerinin yetkisi de kurulamayacaktır. 

 

TTK 1357. maddesi gereğince ise dava açıldıktan sonra ise ancak davayı gören 

mahkeme yetkilidir. Hakem veya yabancı bir mahkemede derdest bir davanın olması 

halinde ise yetkili mahkeme yine TTK 1354-1355 madde düzenlemeleri gereğince yetkili 

olan mahkemelerdir. 

 

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız üzere, şimdiye kadar pek çok karışıklığa sebebiyet veren 

gemiler hakkındaki geçici hukuki koruma kararları, uluslararası sözleşmelere de paralel olarak 
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6102 sayılı TTK'da gemilerin ihtiyati haczi olarak düzenlenmiş; ihtiyati haciz dışında ihtiyati 

tedbir yasaklanmıştır. TTK 1352. maddesinde sayılan deniz alacakları için ihtiyati haciz 

mümkün olup, sayılanlar dışındaki alacaklar için gemilerin ihtiyati haczinin mümkün 

olmadığı düzenlenmiş ve kanun koyucu tarafından gemilerin ihtiyati haczine ilişkin 

uluslararası sözleşmeler ile yeknesak bir uygulama amaçlanmıştır. 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik 

sorun veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  


