


EMT‹A BLOK S‹GORTASI K‹TAPÇI⁄I

Sigorta Sözleflmesi çerçevesinde yararlanabilece¤iniz teminatlar, sat›n alm›fl oldu¤unuz ve poliçede
belirtilmifl bulunan teminatlarla s›n›rl›d›r. Size verilen bu ürün kitapç›¤›nda sat›n alm›fl olmad›¤›n›z
baz› teminatlara iliflkin aç›klamalar da yer al›yor olabilir. Hangi teminatlardan yararlanma hakk›na
sahip oldu¤unuz hususunda ürün kitapç›¤› de¤il sadece poliçe esas tutulacakt›r.
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1. GENEL fiARTLAR

1.1. NAKL‹YAT EMT‹A S‹GORTASI GENEL fiARTLARI

Madde 1  
Sigortal› mallar›n f›rt›nadan, geminin batmas›ndan veya karaya vurmak veyahut kaya veya s›¤l›¤a
bindirmek gibi haller neticesinde tamamen veya k›smen harap olmas›ndan, oturmadan, çat›flmadan,
sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmas›ndan, mal›n denize at›lmas›ndan, yang›ndan,
infilaktan, kaptan ve gemi adamlar›n›n barataryas›ndan, yükleme, aktarma veya boflaltma ameliyeleri
esnas›nda bir veya birden çok dengin düflmesinden ve genel olarak deniz kaza ve tehlikelerinden
gelebilecek her türlü ziya veya hasarlar, bu poliçe ile tespit olunan flartlar dahilinde, sigortac›ya ait
olacakt›r.
Madde 2  
‹¤tinam, zaptü müsadere, hapsü tevkif, mümanaat veya al›koyma ile bunlar›n veya bunlara matuf her türlü
teflebbüslerin neticeleri, kezalik muhasemat›n veya harp mahiyetinde harekât›n (harp ilan edilmifl olsun
olmas›n) neticeleri sigortan›n d›fl›ndad›r. Ancak bu hüküm muharip bir devlet taraf›ndan veya muharip
bir devlet aleyhine vaki hasmane bir fiille do¤rudan do¤ruya (ve alakâl› geminin veya çat›flma halinde
bu çat›flmaya kar›flm›fl olan di¤er herhangi bir geminin yapmakta oldu¤u sefer veya hizmetin nevi veya
mahiyetinden müstakil olarak) ika edilmifl olmad›kça çat›flmay›, (may›n veya torpilden baflka) sabit veya
sabih bir cisimle temas›, oturmay›, f›rt›na ve yang›n› sigorta d›fl›nda tutmaz, ve bu hüküm bak›m›ndan
bir devletle ifltirak halinde olan ve emrinde deniz, kara veya hava kuvvetleri bulunduran herhangi bir
otorite dahi devlet tabirinin flumulüne girer.
Bundan baflka iç harbin, ihtilalin, isyan›n, ayaklanman›n veya bunlardan do¤an iç kargaflal›klar›n neticeleri
ile korsanl›k da sigortan›n d›fl›ndad›r.
Her halde sigorta edilen mallara may›n, torpil, bomba vesair harp silahlar›n›n ika edece¤i ziya veya
hasarlar sigortaya dahil de¤ildir.
Madde 3
Grevcilerin, lokavt edilmifl iflçilerin veyahut iflçi kargaflal›klar›na, kar›fl›kl›klara veya halk hareketlerine ifltirak
eden kimselerin ika edecekleri ziya veya hasarlar sigortan›n d›fl›ndad›r.
Madde 4
Sigorta, aksine sözleflme olmad›kça, afla¤›daki rizikolar› temin etmez, flöyle ki:
a. Ya¤mur suyu, ambar bu¤usu ve bundan ileri gelen tekasüf.
b. Oksidasyon veya paslanma, k›r›lma, çal›nma, mutad d›fl› akma, mal›n bünyesinde, görünüflünde,

renginde, tad›nda veya rayihas›nda tagayyür husule getiren her nev'i tabahhur ve intiflarlar, me¤er
ki hasar veya ziyalar sigorta edilen rizikolardan birinin neticesinde vuku bulmufl olsun.

Madde 5
Afla¤›daki hallerin gerek do¤rudan do¤ruya, gerek dolay›s›yla do¤uraca¤› avakip sigortaya dahil de¤ildir:
Yasak veya gizli ticaret, kaçakç›l›k, emtian›n ithal, ihraç veya transitine müteallik kanun ve nizamlara
ayk›r›l›k, hakikat hilaf› beyan, sigorta akidinin veya sigortal›n›n veyahut bunlar›n adamlar›n›n vekil veya
mümessillerinin fiil veya kusurlar›.
Afla¤›daki hususlar, sigorta hususi avarya dahil akdedilmifl olsa bile sigortan›n d›fl›ndad›r:
Mallar›n sevk ve naklinde, sebebi ne olursa olsun vaki gecikmeler, karantina veya k›fllama tevakkuflar›,
yükleme veya boflaltma starya ve sürastaryalar› ile bunlara ait resim, harç ve masraflar; kur ve rayiç
farklar› veya faiz kay›plar›, teslim etmemekte temerrüt veya geç teslim tazminat›, kârdan mahrumiyet;
mallar›n zati ay›b›na izafe olunabilecek her türlü avarya, zayiat, bozulma ve eksilmeler, mallar›n gere¤i
veçhile haz›rlanmam›fl veya tertiplenmemifl olmas›ndan veya ambalaj  kifayetsizli¤inden ileri gelen ziya
ve hasarlar; suhunetin ve atmosferik flartlar›n tesirleri; mutad akma, fire ve afl›nmalar; fare, s›çan, kurt ve
di¤er haflarat›n  ika etti¤i tahribat.
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Madde 6
Mallar›n da¤›l›p saç›lmas›, k›z›flmas› ve kurumas›, sigortan›n d›fl›ndad›r; me¤er ki ziya veya hasarlar
sigortalanm›fl bir rizikodan ileri gelmifl olsun.
Madde 7
fiayet, sigorta akidinin bilgisi alt›nda olarak barut, filmikoton, kibrit, ham petrol, benzin, fosfor, kimyevi
maddeler, dinamit, nitrogliserin ve benzeri maddeler gibi kolayl›kla tutuflabilen veya infilak› mümkün olan
maddeler ile sönmemifl kireç, tahrip edici mayiler veya zehirli veyahut fena kokulu maddeler sigortal›
mallar ile bir arada yüklenir veya depo edilirse, böyle maddelerin yak›nl›¤›ndan veya ayn› hamuleye
kat›lm›fl olmalar›ndan do¤acak ziya ve hasarlar - sigortalanm›fl hadise meydana gelse bile - sigortan›n
d›fl›nda kal›r.
Madde 8
Sigorta, mallar›n, donatan veya gemi kirac›s› taraf›ndan nakledilmek veya nakliyat derhal yap›lmayacaksa
muvakkaten muhafaza olunmak üzere, tesellüm edildi¤i anda bafllar. Sigortan›n akidi mallar›, donatan
veya gemi kirac›s›na, r›ht›m idaresi veya  benzeri bir müessese marifetiyle teslim etti¤i takdirde bunlar
mallar›n tesellümü bak›m›ndan, donatan›n veya gemi kirac›s›n›n mümessili say›l›r. Bu maddedeki muvakkat
muhafaza keyfiyetinden ancak ticari teammüllere uygun olan k›sa bir zamana münhas›r muhafaza halleri
kastedilmifltir.
‹flbu sigortan›n hükmü, mallar›n, tahmil, tahliye esnas›nda, buna mahsus olan liman merakibinde bulunduklar›
esnada da aynen mer'i kalacakt›r.
Sigorta, mallar›n teslim yerinde mürselünileyhine teslim edildi¤i anda ve e¤er teslim keyfiyetine mani bir
hal tahaddüs ederse mallar›n usulüne tevfikan depo edildi¤i veya sat›ld›¤› zaman ve her halükârda en
geç tahliyeyi takip eden onbeflinci günün hitam›nda sona erer.
Tahliye keyfiyeti, sigortan›n akidi veya mürsil veyahut mürselünileyh taraf›ndan makbul sebep olmaks›z›n
geciktirilirse, sigorta gecikme olmasayd› tahliye ne gün bitecek idiyse onu takip eden onbeflinci günün
hitam›nda nihayet bulur.
E¤er nakliyat bir nakliyeci müesseseye tevdi edilmifl bulunursa  - ki bu takdirde sigortan›n akidi bu
müessesenin ismini de bildirmekle mükelleftir - sigorta, mezkûr müessesenin mallar› tesellüm etti¤i anda
bafllar ve bunlar› teslim yerinde mürselünileyhe teslim etti¤i anda, fakat en geç tahliyeyi takip eden otuz
günün ink›zas›nda (bu iki fl›ktan herhangi birinin di¤erinden evvel tahakkuk etmesiyle) sona erer.
Madde 9
‹flbu poliçe hükümlerine riayette, taraflardan herhangi birince hüsnüniyete ayk›r› hareket edilmesi halinde,
mukavele di¤er tarafça hükümsüz say›labilir. Ezcümle sigortal›, esasa taalluk eden ve kendisince bilinen
her hususu, mukavelenin, akdinden evvel sigortac›ya bildirmekle mükellef olup, bu mükellefiyetin yerine
getirilmemesi hüsnüniyete ayk›r› bir hareket say›l›r.
Bundan baflka, bir sigortal› nam ve hesab›na onun bu hususa memur etti¤i bir kifli taraf›ndan aktedilirse
bu kifli de esasa taallük eden ve kendisince bilinen her hususu sigortac›ya bildirmekle mükellef olup, bu
mükellefiyetinin de yerine getirilmemesi hüsnüniyete ayk›r› bir hareket say›l›r.
Bu madde hükümlerinin tatbiki bak›m›ndan sigortal›, ifllerin mutad seyri içinde kendisince bilinmesi gereken
bilcümle hususat› bilir say›laca¤› gibi, sigorta akdine memur edilen kifli de yine iflleri mutad seyri içinde
kendisince bilinmesi veya kendisine bildirilmifl olmas› gereken her hususu bilir say›l›r.
Rizikonun takdiri bak›m›ndan tafl›d›klar› ehemmiyet dolay›s›yla, gerek sigortay› kabul edip etmemek ve
gerek tabi olaca¤› çeflitli flartlar› tayin eylemek hususlar›nda basiretli bir sigortac›n›n verece¤i bir kararda
müessir olabilecek mahiyette her husus bu madde anlam›nda esasa müteallik bir husustur.
Madde 10
Mutad veya mukarrer olan yolun tebdili veya mahali maksudun de¤ifltirilmesi, veyahut navlun mukavelesi
gere¤ince donatana veya gemi kirac›s›na verilmifl olan herhangi bir selahiyetin kullan›lmas› neticesinde
sigorta edilen rizikonun mahiyetinde di¤er bir de¤ifliklik vukuu takdirinde, veyahut sigortal› mal›n geminin
veya seferin tarif ve tavsifinde herhangi bir nisyan veya sehiv vukuu halinde sigorta, takarrur edecek bir
ücret mukabilinde mer'iyette kal›r.
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Madde 11
Navlun mukavelesi ile donatana veya gemi kirac›s›na verilmifl olan herhangi bir salahiyetin kullan›lmas›
neticesinde, mezkûr mukavele, nat›k oldu¤u teslim yerinden baflka bir liman veya mahalde sona erdi¤i
takdirde:
a. Mallar, bu liman veya mahalde sat›l›p teslim edilinceye veya sigortaya son verilmesi sigortac›ya

bildirilinceye kadar kararlaflt›r›lacak bir ücret mukabilinde ve poliçe flartlar› dahilinde sigortal› kal›r.
Bu f›krada yaz›l› iki fl›ktan hangisi daha önce tahaddüs ederse o nazar› itibare al›n›r.

b. Mallar, iflbu poliçede beyan edilen teslim yerine veya herhangi di¤er bir teslim yerine yeniden
sevk edildi¤i takdirde ise yine kararlaflt›r›lacak bir ücret mukabilinde, bu teslim yerine var›ncaya
kadar poliçe flartlar› dahilinde sigortal› kal›r ve bu yerde, boflaltmadan sonraki kuvertür müddeti
hakk›nda 8'inci madde hükümleri cari olur. fiu kadar ki, navlun mukavelesinin sona ermesinden
sonra, gecikmeden, sigortal› maddenin zati ay›b›ndan veya nev'i ve mahiyetinden ileri gelen ziya
ve hasarlardan dolay› sigortac›ya hiçbir mesuliyet teveccüh etmez.

Madde 12
Sigorta, mukavelenin akdine takaddüm eden bir zamanda bafllamak üzere de yapt›r›labilir. Bu takdirde,
riziko tahakkukuna art›k ihtimal kalmad›¤›n› sigortan›n akdi s›ras›nda, sigortac› biliyor idiyse ücrete hakk›
olmaz.
Sigorta yapt›ran, riziko tahakkukunun zaten vaki olmufl bulundu¤unu sigortan›n akdi s›ras›nda biliyor veya
bilmesi icap ediyor idiyse, sigortac› tazminat tediyesinden vareste kal›r; riziko tahakkukunun vaki olmufl
bulundu¤una sigortan›n akdi s›ras›nda sigortac›n›n ›tt›la› olmad›¤› takdirde ücret sigortac›ya ait olur.
Sigorta bir vekil taraf›ndan akdedilmifl oldu¤u takdirde, bilinen ve bilinmesi icap eden hususlar bak›m›ndan,
yaln›z vekilin flahs› de¤il, müekkillerin flahs› da nazar› itibara al›nmak laz›m gelir.
Madde 13
Sigorta, mallar›n yüklenece¤i gemi veya gemilerin ad› bildirilmeden akdedilmifl oldu¤u takdirde, sigortal›,
bu hususta kendisine haber gelir gelmez veya en geç haber gelmesini takip eden k›rk sekiz saat zarf›nda
geminin veya gemilerin ad› ile her biri üzerindeki sigortal› mebla¤› bildirmekle mükellef olup, buna
riayetsizli¤i sigortay› hükümsüz k›lar.
Poliçenin akdi tarihinden itibaren bir y›l geçtikten sonra, yüklendikleri gemi ad› ile sigorta miktarlar› bu
müddet zarf›nda bildirilmemifl olan mallar hakk›nda, sigortal› lehine hiçbir hükmü kalmaz.
Madde 14
Sigortal›, iflbu poliçe mucibince sigortan›n takarrür edecek bir ücret mukabilinde mer'iyette kalmas›n›
istilzam edecek bir vak›adan haberdar olur olmaz, bunu derhal sigortac›ya bildirmekle mükellef olup,
sigortan›n mer'iyette kalmas›na hak kazanabilmesi bu mükellefiyetin yerine getirilmesine ba¤l›d›r.

Madde 15
a. Her iki taraf›n bilcümle haklar› karfl›l›kl› olarak mahfuz kalmak flart›yla, her türlü muhafaza tedbirlerini

almaya veya bunlar›n al›nmas›n› tahrik veya talep etmeye, sigortal› fleylerin kurtar›lmas›na nezaret
veya kurtarma ameliyesine bilfiil giriflmeye veya bafllamaya sigortal› mecbur ve sigortac› salahiyetlidir
ve bundan dolay› sigortac›n›n, bir tasarruf fiilinde bulundu¤u veya tazmin mükellefiyetini prensip
itibar›yla kabul etti¤i iddia olunamaz.
Sigortac› ezcümle, her türlü araflt›rmaya teflebbüs ve bilcümle rücû haklar›n› istimal edebilir ve
geminin ziya› veya sefere elveriflsiz bir hale gelmesi takdirinde, sigortal› fleylerin mevridlerine
yeniden sevkine muktazi hususat›n ifas›na bizzat giriflebilir; sigortal› bu hususlarda sigortac› ile tam
bir elbirli¤i yapmak, ezcümle bu tedbirlerin yerine getirilmesine yard›m etmek üzere elinde bulunan
bilcümle vesaik ve malumat› sigortac›ya vermekle mükelleftir.

b. Bundan maada, nakliyeci ile di¤er bilcümle mesul üçüncü flah›slar aleyhindeki rücû haklar›n›,
icab›nda sigortac› lehine muhafaza edebilmek üzere sigortal› laz›m gelen bütün tedbirleri vaktü
zaman›nda almak ve icab›nda gerekli takibata giriflebilmek hususunda sigortac› ile kay›ts›z flarts›z
elbirli¤i yapmakla mükelleftir.

c. Sigortal›, iflbu maddede derpifl edilen muhafaza tedbirlerini almak hususunda gerek kendisi ve
gerek mürsil, mürselünileyh veya bunlar›n adamlar› veya yerlerine kaim olanlar taraf›ndan vaki
ihmalden, bu ihmalin sigortac›y› zarardide etmifl oldu¤u nispetinde mesuldur.

d. Herhangi bir mesul flah›stan al›n›p, sigortal›n›n, mürsilin, mürselünileyhin veya bunlar›n mümessillerinin
veyahut yerlerine kaim olanlar›n  faydalanaca¤› bilcümle tazminat sigortac› taraf›ndan ödenecek
mebali¤den sigortac›n›n menfaat alakâs› nispetinde düflülür.
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Madde 16
B›rakma, münhas›ran afla¤›daki hallerde yap›labilir:
a. Haber al›namamas›: Mallar› nakleden gemi kay›pl›k halinde olur ve aradan kafi müddet geçti¤i

halde haber al›namam›fl bulunulursa,
b. Mallar›n temin edilen bir rizikonun tahakkuku neticesinde u¤rad›¤› maddi hasarlar dolay›s›yla

mahreci veya mevridinden gayri bir mahalde sat›fl› emrolunmufl ise (nakil geminin, yükleme
liman›ndan ayr›ld›ktan sonra ayn› limana mecburi dönüfl yapmas› hali hariçtir),

c. Temin olunan bir rizikonun tahakkuku neticesinde: sigorta edilen fleylerin bilfiil tamamen ziya› önüne
geçilemeyecek bir hal arz eder veya bunlar›n bilfiil tamamen ziyaa u¤ramaktan kurtar›lmalar›,
neticede haiz olabilecekleri k›ymeti tecavüz edecek miktarda bir masraf›n ihtiyar›na ba¤l› bulunursa;
ezcümle:
1. Sigortal› mal›na sahip olamamak vaziyetinde bulunur ve;

a. Mallar›n› yeniden ele geçirmesi gayr› muhtemel görünür  veya,
b. Mallar›n yeniden ele geçirilmesi için ihtiyari icap eden masraflar bunlar›n tekrar

ele geçirildikten sonra haiz olacaklar› k›ymetten fazla olursa,
2. Mallar›n hasarlanm›fl olmas› halinde, bunlar›n tamir ve mevridlerine yeniden sevki için

gereken masraflar mevride muvasalatlar›nda haiz olacaklar› k›ymetten fazla olursa, b›rakma
muamelesine yer veren bilcümle ahvalde sigortac› b›rakmay› kabul etmek veya mülkiyet
uhdesine intikal etmeksizin tam ziya› yolu ile tediyede bulunmak fl›klar›ndan birini daima
seçebilir.

Madde 17
Sigortac›n›n umumi avarya garame paylar› ile umumi avarya prensipleri dairesinde ödenmesi laz›m gelen
garame paylar›na taalluk eden taahhüdü, navlun mukavelesinde derpifl edilmifl olan mahalde mezkur
mukavelenin derpifl etti¤i usule göre ve e¤er navlun mukavelesinde bu hususta bir sarahat yoksa, sigortal›
seferin bitti¤i mahalde cari olan kanun ve adetlere göre tanzim olunacak dispeç ile taayyün eder.
Sigortal›, bir umumi avarya garame pay› ödedi¤i veya ödemekle mükellef tutuldu¤u takdirde e¤er
garameye giren mal umumi avarya ifltirak k›ymetinin tamam› üzerinden sigorta edilmifl ise, garame pay›n›n
tamam› ödenecek tazminat› teflkil eder. Fakat bu mal ifltirak k›ymetinin tamam› üzerinden sigorta edilmemifl
veya bu mal›n yaln›z bir k›sm› sigorta edilmifl bulunursa sigortac› taraf›ndan ödenecek tazminat sigortadaki
eksiklik nispetinde azal›r ve e¤er ifltirak k›ymetinden tenzili gereken ve tazmini sigortac›ya terettüp eden
bir hususi avarya vuku bulmufl ise, bunun miktar› sigortac›n›n uhdesine terettüp eden garame pay›n›n tayini
zaman›nda, sigorta bedelinden düflülür.
Umumi avarya prensipleri dairesinde ödenmesi laz›m gelen bilcümle garame paylar› hakk›nda da hüküm
böyledir.
Madde 18
Güverteye veya gladuraya yüklenmifl mallar hakk›nda, aksine hususi bir flart olmad›kça, sigortac›
münhas›ran, sigortal›ya terettüp edebilecek umumi avarya garame paylar› ile geminin tam ziyaa u¤ramas›
veya haber al›namayarak kay›pl›k halinde kalmas› neticesinde mallar›n ziya›ndan mesuldür.
fiu flartta ki, yukar›daki haller iflbu sigorta ile temin edilmifl rizikolardan birinin tahakkuku neticesi olsun.
Madde 19
Sigorta "hususi avarya franko" olarak akdedildi¤i takdirde, sigortac›, ister maddeten vukua gelsin, ister
masraf olarak tahakkuk etsin, hususi avaryalar› temin etmez. Me¤er ki ziya veya hasarlar afla¤›daki
vak›alardan ileri gelmifl olsun:
Geminin batmas› veya karaya vurmak veyahut kaya ve s›¤l›¤a bindirmek gibi haller neticesinde tamamen
veya k›smen harap olmas›, oturmas›, çat›flmas›, sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmas›,
yang›n, infilak, yükün bir s›¤›nma liman›nda boflalt›lmas›, yükleme, aktarma ve boflaltma ameliyeleri
esnas›nda bir veya birden çok dengin oldu¤u gibi tam ziyaa u¤ramas›.
Bu takdirde dahi 5'inci maddenin 2'nci f›kras›nda say›lan hususlar sigortan›n d›fl›ndad›r.
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Madde 20
Hususi avaryalar, hususi flartlar meyan›nda baflka türlü hüküm olmad›kça yüzde üç muafiyet düflülmek
suretiyle tazmin olunur.
Ancak yükleme, aktarma ve boflaltma ameliyeleri esnas›nda bir veya birden çok dengin oldu¤u gibi tam
ziyaa u¤ramas› hallerinde ve afla¤›daki vak›alardan ileri gelen hususi avaryalarda hiçbir muafiyet tenzil
edilmez.
Geminin batmas› veya karaya vurmak veyahut kaya veya s›¤l›¤a bindirmek gibi haller neticesinde
tamamen veya k›smen harap olmas›, oturmas›, çat›flmas›; sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil)
çarpmas›, yang›n, infilak, yükün bir s›¤›nma liman›nda boflalt›lmas›.
Madde 21
Hususi flartlarda aksine hüküm bulunmad›kça, muafiyet  - tatbiki icap ettikte - denk bafl›na ve flayet mallar
dökme halinde ise ambar bafl›na hesaplan›r.
Madde 22
K›smen vaki olan ziya ve hasarlar, poliçe umumi flartlar›n›n hükümleri mahfuz kalmak üzere, sigortac›n›n
mahallindeki avarya komiseri ile karfl›l›kl› olarak ve e¤er sigortac›n›n orada avarya komiseri yoksa, mahalli
usul ve adetlere göre tespit edilmelidir. ‹flbu tespit muamelesi mallar›n tahliyesini takip eden onbefl gün
içinde ve her halde mütesellimine tesliminden evvel yap›lmal›d›r.
Yukar›daki vecibelerin yerine getirilmemesi sigortac›ya tazminat talebini red hakk›n› verir; me¤er ki bu
vecibelerin yerine getirilmeyiflinin mücbir sebeplerden ileri geldi¤i sigortal› taraf›ndan ispat edilmifl olsun.
Ziya ve hasarlar›n tespiti hususundaki vaki masraflarla ekspertiz ücretleri mallar›n mütesellimi taraf›ndan
ödenir ve bunlar›n tamam›, tespit olunan ziya ve hasarlar  - tamamen veya k›smen - sigortal› bir rizikodan
ileri gelmifl bulunuyorsa, sigortac› taraf›ndan tazmin olunur.
Madde 23
Sigortac›, hususi avarya sebebiyle tazminat talebine mevzu olan mallardan hasarl› k›s›mlar›n, k›ymetlerinin
taayyünü için aç›k artt›rma ile sat›fl›n› bihakk›n talep edebilir. Bundan dolay› sigortac› bir tasarruf fiilinde
bulunmufl say›lmaz.
Sat›fl, mallar gümrüklenmeden yap›l›rsa gümrüksüz k›ymet, gümrüklendikten sonra yap›l›rsa gümrüklü k›ymet
hususi avarya olarak tazmini icap edecek mebla¤›n tayininde mukayeseye esas tutulur.
Madde 24
Tazminat talebi:
a. Umumi avarya garame paylar› için dispeçin tanzimi tarihinden itibaren bir sene,
b. Bütün di¤er hallerde, geminin hareket tarihinden itibaren iki sene içinde sigortac›n›n kabulüne

iktiran etmemifl veya ayn› mühletler zarf›nda sigortal› mütalebesini selahiyetli mahkemeye intikal
ettirmemifl ise sigortac›, her türlü mütalebeden kurtulmufl olur.

Madde 25
Sigorta de¤eri:
a. Hammaddeler ile toprak mahsulleri için, mallar›n varma mahallinde ve tahliye zaman›ndaki hasars›z

vaziyette piyasa k›ymetidir.
b. Mamul ve yar› mamul maddeler için, mallar›n tahmil yerinde ve tahmil zaman›ndaki bedeline

gemiye kadar olan bilcümle masarif ile istirdad› mümkün olmayan navlun, sigorta ücreti ve yüzde
on kar pay› ilave edildikten sonra has›l olan miktard›r.
Sigorta bedeli sigorta de¤erini aflarsa, aflan k›s›m hükümsüzdür.
Sigorta bedeli sigorta de¤erinden dün ise sigortac›ya terettüp edecek tazminat noksan sigorta
nispetinde azal›r.

Madde 26
Sigortac›, sigorta tazminat›n› ödemekle,sigortal›n›n bilcümle mesul flah›slara karfl› olan rücû vesair haklar›n›
iktisap eder ve bu haklara taallük eden her hususta sigortal›n›n yerine geçer. Sigortal›, sigortac›n›n talebi
halinde bu keyfiyeti dispeçte veya sigorta tazminat› makbuzunda veyahut buna mahsus bir vesikada teyit
eylemeyi taahhüt eder.
Bu suretle sigortal›n›n yerine geçme keyfiyeti, ancak ödenen sigorta tazminat› miktar›nca muteber olur.
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Madde 27
Sigorta ücreti poliçenin teslimi ile ve poliçenin derhal teslimi mutad olmayan hallerde, akitle vacibüttediye
olur.
Her halukârda sigortac›n›n deruhte etti¤i riziko ifllemeye bafllamakla, sigorta ücretinin tamam› sigortac›
için müktesep olur.
Madde 28
Hususi flartlar, umumi flartlara tekaddüm eder.
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2. KLOZLAR

2.1. GEM‹ SINIFLANDIRMA KLOZU - CL 354 / 01.01.2001

Gemilerin s›n›fland›r›lmas›
1. Bu sigorta ve poliçe veya aç›k teminatta (open cover) kabul edilen sefer fiyat› sadece

1.1. Uluslararas› S›n›flama Kurumlar› Birli¤i [IACS](1) üyesi veya bunlar›n ifltirakçi üyesi
1.2. O ulusun (adalar toplulu¤u o ulusun bir parças› ise adalar aras›ndaki ticaret dahil) k›y›

ticaretinde kullan›lan gemileri ile s›n›rl› olmak üzere afla¤›daki 4. klozda tan›mlanan bir
Ulusal Bayrak Kurumu taraf›ndan s›n›fland›r›lan mekanik, pervaneli, çelik gemilerle tafl›nan
yük ve/veya menfaatlere uygulan›r. S›n›fland›r›lmam›fl gemilerle tafl›nan yük ve/veya
menfaatler, fiyat ve koflullar›n kararlaflt›r›lmas› için, hemen sigortac›lara bildirilmelidir. Zarar
böyle bir anlaflma olmadan önce meydana gelmiflse, sadece makul ticari piyasa fiyat›
ve koflullar› ile teminat elde etmek olana¤› ile s›n›rl› olmak üzere, teminat sa¤lanabilir.

Yafl s›n›rlamas›
2. Afla¤›daki yafl s›n›r›n› aflan (yukar›da tan›mland›¤› gibi) s›n›fland›r›lm›fl gemilerle tafl›nan yük ve/veya

menfaatler poliçe ya da aç›k teminattaki koflullarla ve kararlaflt›r›lacak bir ek prime ba¤l› olarak
sigorta edilir.
10 yafl›n› aflm›fl dökme yük veya birkaç de¤iflik yükü birlikte tafl›yan (combined) gemiler ya da
15 yafl›n› aflm›fl di¤er gemiler. Ancak afla¤›daki gemiler hariçtir.
2.1. K›rkambar yük tafl›mas› için bir dizi liman aras›nda, düzgün ve yerleflmifl bir örnek oluflturmufl

ticarette kullan›lan ve 25 yafl›n› aflmam›fl gemiler.
2.2. Bir dizi liman aras›nda, düzgün ve yerleflmifl bir örnek oluflturmufl ticarette kullan›lan ve

30 yafl›n› aflmam›fl konteyn›r, otomobil tafl›mak için yap›lm›fl gemiler veya çift çeperli, aç›k
ambarl›, köprü ayakl› vinç ile donat›lm›fl gemiler. [OHGCs] (2)

Küçük deniz tafl›tlar›
3. Bu kloz liman alan› içinde yükleme veya boflaltma için kullan›lan küçük deniz tafl›tlar›na uygulanmaz.
Ulusal bayrak kurumu
4. Ulusal Bayrak Kurumu, kendi ülkesinin bayra¤› alt›nda çal›flan gemi sahibi ile ayn› ülkede ikamet

eden bir s›n›flama kurumudur.
Derhal ihbar
5. Bu sigorta sigortal›n›n sigortac›lara hemen bildirim yap›lmas›n› istedi¤inde, sigortay› eski haline

koyma hakk› bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesine ba¤l›d›r.
Yasa ve Uygulama
6. Bu sigorta ‹ngiliz yasa ve uygulamas›na ba¤l›d›r.

(1) Cari IACS üye listesi için  www.iacs.org.uk sayfas›na bak›n›z.
(2) Open-hatch gantry cranes
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2.2. EMT‹A TAfiIMA S‹GORTASI ISM KLOZU

Bu kloz;
– Ro–Ro yolcu feribotlar›’na yüklenen emtialar›n Tafl›ma Sigortalar› ve,
– 01 Temmuz 1998'den itibaren geçerli olmak kayd›yla;

1. 12'den fazla yolcu tafl›yan Yolcu Gemileri’ne yüklenen emtialar›n Tafl›ma Sigortalar›,
2. Petrol Tankerleri, Kimyevi Madde Tankerleri, Gaz Tankerleri, Dökme Yük Gemileri ve 500

GRT. ve üzerindeki Yüksek H›zl› Yük Tafl›tlar›’na yüklenen emtialar›n Tafl›ma Sigortalar›,
– 01 Temmuz 2002'den itibaren geçerli olmak kayd›yla;

Di¤er tüm yük gemileri ve 500 GRT ve üzerindeki Petrol Ç›karma Platformlar›’na yüklenen emtialar›n
Tafl›ma Sigortalar›,

için geçerlidir.
Bu sigorta, sigortalanan emtian›n “ISM SMC” sertifikas› olmayan veya Donatan› ya da ‹flleteni “ISM
DOC” belgesine sahip olmayan bir gemiye yüklenmesi s›ras›nda,
Sigortal›n›n;
a. Geminin –düzeltilmifl SOLAS 1974 konvansiyonu uyar›nca– “ISM SMC” sertifikal› olmad›¤›ndan

veya,
b. Geminin Donatan› ya da ‹flleteni’nin –düzeltilmifl SOLAS 1974 konvansiyonu uyar›nca–  geçerli

bir “ISM DOC” belgesi olmad›¤›ndan,
haberdar olmas› durumunda veya iflin normal seyri içinde haberdar olmas› gerekti¤i durumlarda, hiç bir
flekilde herhangi bir kay›p, hasar ya da masraf› karfl›lamayacakt›r.
Bu istisna, sigortalanan emtiay›, ba¤lay›c› bir anlaflma uyar›nca iyi niyetle sat›n alan veya sat›n almay›
kabul eden, sigortan›n ciro edildi¤i bir kifli ya da kurulufl taraf›ndan yap›labilecek hasar taleplerine
uygulanmayacakt›r.
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2.3. RÜCU HAKLARI KLOZU

ÖNEML‹
Sigorta teminat›na sahip olman›z, sizin ve/veya sigortac›n›z›n üçüncü flah›slara (liman otoriteleri, depo
yetkilileri, gemi sahipleri vb) karfl› sahip oldu¤u rücu haklar›n› korumak ve saklamak konusunda sigorta
sözleflmesi ve T.T.K.’dan do¤an yükümlülüklerinize kay›ts›z kalman›z anlam›na gelmemektedir.  Bu nedenle,
afla¤›da belirtilen ‘’Nakliyecilerin, Emanetçi veya Di¤er Üçüncü fiah›slar›n Sorumlulu¤u’’ bölümü sizin
ve/veya sigortac›n›z›n rücu haklar›n› korumak için ne yapman›z gerekti¤i hususunda yol gösterici olacakt›r.

NAKL‹YEC‹LER‹N, EMANETÇ‹LER‹N VE D‹⁄ER ÜÇÜNCÜ fiAHISLARIN SORUMLULU⁄U
Bir hasar› önlemek veya en aza indirmek amac›yla önlemler almak ve nakliyecilere, emanetçilere ve di¤er
üçüncü flah›slara karfl› olan bütün haklar›n korunup saklanmas›n›n temini sigortal›lar›n ve temsilcilerinin
yasal yükümlülü¤üdür. Sigortal› veya temsilcilerinden afla¤›da s›ralanan hususlar özellikle talep edilmektedir:
1. Kay›p olan bir paket için derhal nakliyecilerden, liman yetkililerinden veya di¤er emanetçilerden

talepte bulunmak.
2. Emtian›n hasarl› oldu¤undan kuflku duyulan hallerde, hiçbir flekilde (yaz›l› protesto verilen durumlar

hariç) temiz/sa¤lam al›nd› belgesi vermemek
3. Tafl›man›n konteyner ile yap›ld›¤› durumlarda, konteynerin ve konteyner mühürünün sorumlu yetkili

taraf›ndan incelenmesini temin etmek.  Konteyner; hasarl› veya mühürü k›r›k veya kay›p veya mühür,
nakliyat dökümanlar›nda belirtilenden farkl› teslim edilmifl ise teslim notu üzerine durumu aç›klayan
bir hüküm koymak ve mühürü sonraki bir tesbit için saklamak.

4. E¤er, görünürde bir hasar veya noksanl›k söz konusu ise nakliyecilerin veya di¤er emanetçilerin
temsilcileri taraf›ndan yap›lacak ekspertiz için derhal müracaat etmek.
Bu ekspertiz sonucunda ortaya ç›kan hasar veya noksanl›¤› nakliyecilerden ve di¤er emanetçilerden
talep etmek.
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NOTLAR :
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