
1.     SEYRÜSEFER VE KIYIDA TAfiIMA
1.1. Gemi, bu sigortan›n hükümlerine ba¤l› olmak kofluluyla, her zaman sigortal›d›r ve

k›lavuzlu veya k›lavuzsuz sefere ç›kma veya seyretme, deneme seferlerine ç›kma ve
tehlikede olan gemi veya deniz tafl›tlar›na yard›m etme ve onlar› çekme iznine sahiptir.
Fakat avlad›klar› hariç geminin yük veya yük tafl›mak için konteyn›r tafl›mamas› ve al›fl›lm›fl
çekilme veya yard›ma gereksinim duyuldu¤unda ilk güvenli liman veya yere çekilme
hariç, çekilememesi ya da sigortal› ve/veya gemi sahipleri ve / veya iflletmecileri ve
/ veya kirac›lar› taraf›ndan önceden yap›lm›fl bir sözleflme uyar›nca çekme veya kurtarma
hizmeti üstlenmemesi flartt›r. Bu 1.1 Kloz'u, yükleme veya boflaltmayla ilgili al›fl›lm›fl
çekilmeleri istisna etmez.

1.2. Bu sigortan›n hükümlerine ba¤l› olarak, sigorta edilen fleyin herhangi parças› veya
parçalar›, gemiye veya gemiden tafl›nmas› dahil, onar›m, bak›m veya donat›lmak
amac›yla sahilde iken sigortal›d›r.

1.3. Sigortac›lara önceden bildirilmedikçe ve teminata eklenmesi istenen herhangi koflul,
sigorta de¤eri ve primde anlaflma sa¤lanmad›kça, geminin [a] sökülmek veya [b]
sökülmek üzere sat›lmak niyetiyle sefere ç›kmas› halinde, bu sefer bafllad›ktan sonra
meydana gelen z›ya veya hasar için herhangi tazminat, geminin z›ya veya hasara
u¤ram›fl oldu¤u zamandaki hurda piyasa de¤eri ile s›n›rl› olur. Bu 1.3 Kloz'undaki hiçbir
fley 8, 18 veya 20. Kloz kapsam›ndaki tazminat› etkilemez.

2. UZATMA
Bu sigorta sona erdi¤inde gemi aç›k denizde veya tehlikede olacaksa ya da bir s›¤›nma
liman›nda veya u¤rama liman›nda ise, daha önce sigortac›lara bildirilmesi kofluluyla,
gemi en son varma liman›na ulaflana kadar ayl›k prim ile sigorta devam eder.

3. YÜKÜMLÜLÜ⁄E UYMAMA
Haber al›nd›ktan sonra derhal sigortac›lara bildirilmesi ve onlar›n isteyece¤i herhangi
ek flart ve ek primde anlaflma sa¤lanmas› kofluluyla yer, çekme ve çekilme, kurtarma
hizmeti veya sefere bafllama tarihine iliflkin yükümlülüklere uyulmamas› halinde sigorta
devam eder.

4. SONA ERME
Bu 4. Kloz, bu sigortada kendisiyle uyuflmayan bas›lm›fl veya el ya da yaz›
makinesiyle yaz›lm›fl herhangi bir hükme ra¤men geçerlidir.

ENST‹TÜ BALIKÇI GEM‹S‹ KLOZU
[Bu sigorta ‹ngiliz yasa ve uygulamas›na tabidir]
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Sigortac›lar yaz›l› olarak aksini kabul etmedikçe:
4.1. Bu sigorta geminin s›n›flama kurumunun veya kurumdaki s›n›f›n›n de¤iflmesi, ask›ya

al›nmas›, kesintiye u¤ramas›, geri al›nmas› ya da sona ermesi halinde kendili¤inden
sona erer. fiu koflulla ki e¤er gemi aç›k denizde ise bu kendili¤inden sona erme, gemi
ilk limana var›ncaya veya 15 gün sona erinceye kadar ertelenir [bunlardan hangisi
daha önce gerçekleflirse]. Bununla beraber s›n›f›n böyle de¤ifliklili¤i, ask›ya al›nmas›,
kesintiye u¤ramas› veya geri al›nmas› bu sigortan›n 6. Kloz'unun kapsad›¤› veya geminin
yürürlükteki Institute War and Strikes Clauses Hulls - Time1 flartlar›na ba¤l› bir sigortan›n
temin edebilece¤i z›ya veya hasar›n sonucu oldu¤unda, böyle kendili¤inden sona erme
ancak geminin bu ilk limandan s›n›flama kurumunun önceden onay› olmaks›z›n denize
aç›lmas› halinde geçerli olur.

4.2. Bu sigorta bayrak veya mülkiyette isteyerek veya baflka türlü herhangi de¤iflme, yeni
idareye devir veya ç›plak gemi esas› ile kiralama halinde kendili¤inden sona erer. fiu
koflulla ki e¤er gemi aç›k denizde ise böyle kendili¤inden sona erme, e¤er istenirse,
ilk limana var›ncaya veya 15 gün sona erinceye kadar ertelenir [bunlardan hangisi
daha önce gerçekleflirse].

4.3. Bu sigorta geminin bedeli devlet taraf›ndan ödenerek mülkiyet veya kullan›m hakk›na
el koyuldu¤unda kendili¤inden sona erer. Bununla beraber sigortal›n›n yaz›l› bir onay›
olmaks›z›n geminin bedeli devlet taraf›ndan ödenerek mülkiyet veya kullan›m hakk›na
el konulmas› halinde, böyle kendili¤inden sona erme, gemiye limanda ya da aç›k
denizde el konulmas›ndan 15 gün sonra olur.

5. DEV‹R [TEML‹K]
Sigorta kapsam›ndaki herhangi tazminat ödenmeden veya prim iadesi yap›lmadan
önce, bu poliçeye sigortal› ya da devir edilmifl olmas› halinde devir eden [temlik eden]
taraf›ndan imzalanm›fl, tarihli bir temlikname veya menfaatin devrine ait bildirim
eklenmedikçe ve bu poliçe ve eki ortaya koyulmad›kça, bu sigortadaki menfaatin veya
bu sigorta uyar›nca ödenebilir yahut ödenecek herhangi tutar›n devri [temliki] sigortac›lar›
ba¤lamaz ya da sigortac›lar taraf›ndan dikkate al›nmaz.

6. TEHL‹KELER
6.1.  Bu sigorta, sigorta edilen fleyin [afla¤›dakiler] nedeniyle u¤rad›¤› z›ya veya hasar› kapsar:

6.1.1. Deniz, ›rmak, göllerin veya di¤er sefer yap›labilir sular›n tehlikeleri.
6.1.2. Yang›n, patlama [infilak].
6.1.3. Geminin d›fl›ndaki kifliler taraf›ndan zor kullan›larak yap›lan h›rs›zl›k.
6.1.4. Denize yük at›lmas›.
6.1.5. Korsanl›k.
6.1.6. Nükleer tesis veya reaktörlerin k›r›lmas› veya kazas›.
6.1.7. Hava tafl›tlar› veya benzer nesnelerle ya da bunlardan düflen fleylerle, kara

tafl›tlar›, r›ht›m veya liman düzen veya donan›m› ile temas.
6.1.8. Deprem, yanarda¤ püskürmesi veya y›ld›r›m.

2
1 Enstitü Savafl ve Grev Klozlar› Tekneler - Süre



6.2. Bu sigorta, sigortal› edilen fleyin [afla¤›dakiler] nedeniyle u¤rad›¤› z›ya veya hasar›
kapsar:
6.2.1. Yük veya yak›t›n yüklenmesi, boflalt›lmas› ya da yerinin de¤ifltirilmesi s›ras›nda

olan kazalar.
6.2.2. Kazanlar›n patlamas›, flaftlar›n k›r›lmas› veya makine ya da teknedeki herhangi

gizli kusur.
6.2.3. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamlar› ya da k›lavuzlar›n ihmali.
6.2.4. Burada sigortal› olmamalar› koflulu ile onar›mc›lar ya da gemi kirac›lar›n ihmali.
6.2.5. Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlar›n›n barataryas›.
fiu koflulla ki, z›ya veya hasar, sigortal›, gemi sahibi, gemi iflletmecileri gerekli özeni
göstermemesi sonucu olmamal›d›r.

6.3. Kaptan, gemi zabitleri, gemi adamlar› veya k›lavuzlar gemide pay sahibi olsalar
          bile bu 6. Kloz'un anlam› içinde gemi sahibi olarak düflünülemez.

7. K‹RLETME TEHL‹KES‹
Bu sigorta, bu sigorta uyar›nca sigortac›lar›n sorumlu olduklar› gemi hasar›n›n do¤rudan
sonucu olan bir kirletme tehlikesi veya bunlar›n tehdidini önlemek yahut azaltmak için
sahip oldu¤u güç gere¤i hareket eden herhangi hükümet yetkilisinin gemiye verdi¤i z›ya
veya hasar› kapsar. fiu koflulla ki hükümet yetkilisinin bu hareketi sigortal›, gemi sahipleri
veya gemi idarecileri yahut bunlardan herhangi birinin, bu tehlike veya tehdidi önlemek
ya da azaltmak için gerekli özeni göstermemesi sonucu olmamal›d›r. Kaptan, gemi
zabitleri, gemi adamlar› veya k›lavuzlar gemide pay sahibi olsalar bile bu 7. Kloz'un
anlam› içinde gemi sahibi olarak düflünülemez.

8. MÜfiTEREK AVARYA VE KURTARMA
8.1. E¤er sigortac›lar isterse, müflterek avarya ve kurtarma için herhangi tazminata 1974

tarihli York Antwerp Kurallar›na göre yap›lacak dispeç esas olur, fakat tekne ve makine
sigortas›n›n de¤eri, hiçbir indirim yap›lmaks›z›n, müflterek avarya ifltirak de¤eri olarak
al›n›r.

8.2. Bu 8. Kloz'a göre, herhalde, sigorta edilen bir rizikodan kaç›nmak veya bu kaç›nma
ile ilgili olarak zarara u¤ran›lmad›¤›nda tazminat talep edilmez.

9. ÜCRETLER VE BAKIM
Bu sigorta gere¤i, gemi sigortac›lar›n sorumlu oldu¤u onar›mda iken, sigortac›lar gerekli
olarak gemide tutulan gemi adamlar›n›n ücret ve beslenme masraflar›n› öder.

10. S‹GORTALININ GÖREV‹ [DAVA VE SAY]
10.1. Herhangi zarar veya kaza halinde, bu sigorta kapsam›nda ödenebilir bir zarar› önlemek

ya da en aza indirmek amac› ile makul önlemler almak sigortal› ve onun adamlar› ve
temsilcilerinin görevidir.

10.2. Afla¤›daki hükümlere ve 12. Kloz'a ba¤l› olmak koflulu ile sigortac›lar, sigortal› ve onun
adamlar› veya temsilcilerinin ald›klar› bu önlemler için yapt›klar› uygun ve makul masraflara
kat›l›r. Müflterek avarya, kurtarma masraflar› [10.5 Klozu ile sa¤lananlar hariç] ve
çat›flmaya iliflkin savunma veya karfl› dava masraflar› ve sigortal›n›n 20. Kloz gere¤i
sorumluluktan kaç›nma, en aza indirme veya itiraz için yapt›¤› masraflar bu 10. Kloz

3



kapsam›nda ödenmez.
10.3. Sigortal› veya sigortac›lar taraf›ndan sigorta edilen fleyi kurtarma, koruma veya iyilefltirme

için al›nan önlemler, el çekme [feragat] ya da b›rakman›n kabulü veya di¤er taraf›n
haklar›na baflka bir flekilde zarar verme olarak düflünülemez.

10.4. Bu 10. Kloz'a uygun olarak masraflar yap›ld›¤›nda, bu sigorta uyar›nca sorumluluk,
masraflar›n buradaki sigorta bedelinin geminin burada gösterilen de¤erine oran›n›
aflamaz.

10.5. Bu sigorta uyar›nca gemi için tam z›ya talebi kabul edildi¤i ve gemi ve di¤er eflyay›
kurtarmak ya da kurtarmaya giriflmek için makul masraflar yap›ld›¤› ve kazanc›n olmad›¤›
ya da masraflar kazanc› aflt›¤›nda, sigortac›lar, duruma göre, masraflar› ya da masraflar›n
kazanc› aflan k›sm›n› öder.

10.6. Bu 10. Kloz'a göre ödenebilir miktar, bu sigorta kapsam›nda baflka flekilde ödenebilir
zarara ek olur, fakat hiçbir halde geminin burada sigorta edilen bedelini aflamaz.

11. ESK‹ ‹Ç‹N YEN‹
Tazminat eski için yeni indirimi yap›lmaks›z›n ödenir.

12. MUAF‹YET
12.1. Her ayr› bir kaza veya olaydan do¤an bütün tazminat taleplerinin toplam› [8, 10, 18

veya 20. Kloz'lar›n kapsad›¤› tazminat dahil] …………… tutar›n› aflmad›kça,  sigortal›
bir rizikodan do¤an hiçbir tazminat ödenmez, aflmas› halinde bu tutar tazminattan
indirilir. Ancak oturmadan sonra karinenin görülmesi masraf›, e¤er makul olarak ve
özellikle bu amaç için yap›lm›flsa, hasar olmasa bile ödenir. Bu 12.1 Kloz'u geminin
gerçek veya hükmi tam z›ya›na ya da böyle bir tazminat talebi halinde ayn› kaza veya
olaydan do¤an 10. Kloz kapsam›ndaki herhangi tazminat ile birleflen bir talebe
uygulanmaz.

12.2. ‹çerdi¤i herhangi faiz tutar› hariç, yukar›daki muafiyete ba¤l› herhangi tazminat  karfl›l›¤›
sovtaj›n, sovtaj indirilmemifl toplam tazminat›n muafiyeti aflan miktar› tam olarak sigortac›n›n
alaca¤› olur.

12.3. Sovtajlara dahil faiz, sigortal› ile sigortac›lar aras›nda, sigortac›lar taraf›ndan ödenen
tutarlar ve bu ödemenin yap›ld›¤› tarihlere göre paylafl›l›r. Bununla beraber sigortac›lar
faizin de eklenmesi ile ödemifl olduklar›ndan daha fazla bir tutar› alabilirler.

13. MAK‹NE HASARI EK MUAF‹YET‹
Bu sigortadaki karfl›t herhangi hükme ra¤men, yukar›daki 6.2.2 ila 6.2.5 [dahil]
Kloz'lar›nda say›lan herhangi tehlikeden do¤an, flaft, elektrik donan›m› veya kablo,
kazan, ›s›t›c› bobin, kondansatör ya da bir ortak boru ifli veya bafllang›c› makine
dairesindeki yang›n ya da patlama olan z›ya veya hasar tazminat›  ………………..…
bir muafiyete ba¤l›d›r. Bu muafiyetin uygulanmas›ndan sonra kalan herhangi miktara,
ayn› kaza veya olaydan do¤an di¤er herhangi tazminat ile birlikte, 12.1. Kloz'undaki
muafiyet uygulan›r.
12.2 ve 12.3. Kloz'lar›n hükümleri bu Kloz'a ba¤l› herhangi tazminat ile ilgili sovtajlara
ve sovtajlar›n içerdi¤i faizlere uygulan›r.
Bu Kloz geminin tam veya hükmi tam z›ya›na uygulanmaz.
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14. KAR‹NEN‹N BAKIMI
Hiçbir halde, gemi karinesinin raspa edilmesi, kumla temizlenmesi ve/veya di¤er yüzey
haz›rl›¤› ya da boyanmas› ile ilgili tazminat kabul edilemez. Fakat [afla¤›dakiler] sigortal›
bir riziko nedeniyle hasara u¤ram›fl karine saçlar›n›n makul onar›m masraflar›n›n bir
parças› olarak ödenir:

14.1. Yeni karine saçlar›n›n k›y›da kumla temizlenmesi ve/veya di¤er yüzey haz›rl›¤› ve bunlara
ilk astar boyan›n sa¤lanmas› ve uygulanmas›.

14.2.  Kumla temizleme ve/veya di¤er yüzey haz›rl›¤›ndan dolay›, yenilenen veya onar›lan
saçlar›n hemen bitifli¤inde olup, kaynak yap›lmas› ve/veya onar›m› s›ras›nda hasara
u¤rayan saç veya perçin yerleri, saç plaka koyulan alanlar›n, teknede veya k›y›da, flekil
verme s›ras›nda hasara u¤ramas›.

14.3. Yukar›da 14.1. ve 14.2. de sözü edilen yerlere çürümeye karfl› ilk kat astar›n sa¤lanmas›
ve uygulanmas›.

15. BALIKÇILIK DONANIMI
15.1. Yang›n, y›ld›r›m veya gemi d›fl›ndan kiflilerin fliddet içeren h›rs›zl›¤› nedeniyle z›ya veya

hasara u¤ramad›kça,
15.2. geminin sigortal› tehlikelerden tam z›ya› sonucu bal›kç›l›k donan›m› tam z›ya olmad›kça,
bal›kç›l›k donan›m›n›n z›ya veya hasar› için burada tazminat talep edilmez.

16. ONARILMAMIfi HASAR
16.1. Onar›lmam›fl hasar taleplerinde tazminat›n ölçüsü [miktar›], bu sigorta sona erdi¤i zaman

geminin piyasa de¤erinde onar›lmam›fl hasardan do¤an makul azalmad›r. Fakat bu
azalma makul onar›m masraflar›n› aflamaz.

16.2. Sigortac›lar, hiçbir halde, bu sigortan›n kapsad›¤› süre ya da bunun herhangi uzant›s›
içinde [bu sigorta kapsam›nda olsun olmas›n] u¤ran›lan tam z›yadan sonra onar›lmam›fl
hasar için sorumlu olmaz.

16.3. Sigortac›lar onar›lmam›fl hasar için bu sigortan›n sona erdi¤i andaki sigorta de¤erinden
fazlas› için sorumlu olmaz.

17. HÜKM‹ TAM ZIYA
17.1. Geminin hükmi tam z›ya olup olmad›¤›n› belirlemek için sigorta de¤eri onar›lm›fl de¤er

olarak al›n›r ve hasarl› veya hurda de¤eri ya da enkaz› ile ilgili hiçbir fley dikkate
al›nmaz.

17.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve/veya onar›m masraf›na dayanan hükmi tam z›ya,
bu masraflar sigorta de¤erini aflmad›kça, burada ödenmez. Bu karar verilirken yaln›z
tek bir kaza ya da ayn› kazadan do¤an zincirleme hasarlar›n maliyeti hesaba al›n›r.

18.    ÇATIfiMA SORUMLULU⁄U
18.1. Sigortac›lar burada sigorta edilen geminin di¤er herhangi gemi ile çat›flmas› sonucu

[afla¤›daki hasarlar için]  sigortal›n›n di¤er herhangi kifli veya kiflilere karfl› yasal
sorumlulu¤u nedeniyle ödemifl oldu¤u tutar ya da tutarlar› sigortal›ya ödemeyi kabul
eder:
18.1.1. Di¤er herhangi gemi veya o gemideki eflyan›n z›ya veya hasar›.
18.1.2. Bu di¤er herhangi gemi veya o gemideki eflyan›n gecikme veya kullan›m
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zarar›.
18.1.3. Bu di¤er herhangi gemi veya o gemideki eflyan›n müflterek avaryas› ya da

kurtarma yahut kurtarma sözleflmesi ile kurtar›lmas›.
18.2. Bu 18. Kloz ile sa¤lanan tazminat bu sigortan›n di¤er hüküm ve koflullar› ile sa¤lanan

tazminata  ek olup afla¤›daki hükümlere ba¤l›d›r:
18.2.1. Sigortal› gemi di¤er bir gemi ile çat›flt›¤› ve her ikisi de kusurlu oldu¤unda,

gemilerden birinin veya her ikisinin sorumlulu¤u yasa ile s›n›rlanmad›kça, bu
18. Kloz'un kapsad›¤› tazminat karfl›l›kl› sorumluluk ilkesine göre, sanki ilgili
gemi sahipleri, çat›flma sonucu, karfl›l›kl› olarak biri di¤erinin hasar›ndan uygun
bir flekilde anlaflmaya var›lan bakiyeyi veya ödenebilir miktar› birbirlerine
ödemeye zorlanm›fl gibi hesap edilir.

18.2.2. Burada sigorta edilen geminin herhangi bir çat›flmas› bak›m›ndan, sigortac›lar›n
18.1. ve 18.2. Klozlar›'na göre toplam sorumlulu¤u, hiçbir halde, sigorta
de¤erinden kendilerine düflen pay› aflamaz.

    18.3.   Sigortac›lar, önceden yaz›l› onaylar› al›nmak kofluluyla, sigortal›n›n yapt›¤›
               hukuki masraflar› ya da sorumlulu¤una itiraz etti¤inde veya sorumlulu¤u
               s›n›rlamak için dava açt›¤›nda ödemek zorunda kalaca¤› masraflar› dahi öder.

‹ST‹SNALAR
Her zaman flu koflulla ki, bu 18. Kloz, hiçbir halde sigortal›n›n [afla¤›dakiler için ya
da bunlarla ilgili olarak] ödeyece¤i herhangi tutar› kapsamak üzere geniflletilmez:
18.4.1. Engeller, enkazlar, yükler ya da di¤er herhangi benzer fleyin tafl›nmas› veya

yok edilmesi.
184.2. Di¤er gemiler ya da onlardaki eflya hariç, herhangi eflya veya kiflisel eflya ya

da di¤er benzer fley.
18.4.2. Sigortal› gemideki yük veya di¤er eflya ya da sigortal› geminin üslenimleri.
18.4.4. Can kayb›, bedensel yaralanma ya da hastal›k .
18.4.5. Herhangi eflya veya kiflisel eflya ya da benzer fleyin kirlenmesi ya da bulaflmas›

[sigortal› geminin çat›flt›¤› di¤er gemiler veya o gemilerdeki fleyler hariç].

19. KARDEfi GEM‹
Burada sigortal› gemi tamamen veya k›smen ayn› gemi sahibine ya da ayn› iflletmeye
ait di¤er herhangi bir gemi ile çat›fl›r veya ondan bir kurtarma hizmeti al›rsa, sigortal›,
bu sigorta gere¤i, di¤er gemi burada sigortal› gemi ile ilgisi olmayan gemi sahiplerinin
mal› imifl gibi, tamamen ayn› haklara sahip olur. Ancak böyle durumlarda çat›flma
sorumlulu¤u veya yerine getirilen kurtarma hizmeti için ödenebilir miktar›n belirlenmesi
sigortac› ile sigortal›n›n üzerinde anlaflacaklar› tek bir hakeme havale edilir.

20. KORUMA VE TAZM‹N
20.1. Sigortal›, gemi sahibi olarak, bu sigorta süresi boyunca bir kaza veya olaydan do¤an

afla¤›daki herhangi sorun veya durumlar›n sonucu yasal sorumlulu¤u nedeniyle, di¤er
herhangi kifli veya kiflilere, herhangi tazminat, talep, hasar ve/veya masraflar için
herhangi tutar veya tutarlar ödedi¤inde, sigortac›lar bunu sigortal›ya ödemeyi kabul
eder:
Di¤er gemiden baflka, herhangi sabit veya hareket eden cismin ya da eflya veya di¤er
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fleyin yahut benzer menfaatin 8. Kloz'un kapsamad›¤› düflünülen herhangi benzer
sebepten do¤an z›ya veya hasar›.
Geminin enkaz› dahil herhangi sabit veya hareket eden cismi ya da eflyay› veya di¤er
fleyleri kald›rmaya giriflme ya da kald›rma, tafl›ma veya yok etme yahut ayn› fleylerin
kald›r›lmas›, tafl›nmas› veya yok edilmesinde ihmal veya kusur. 
20.1.3. Ticaretin ola¤an seyri s›ras›nda limana girip veya ç›kma ya da liman içinde

manevra amac›yla yap›lan ola¤an çekme sözleflmesi gere¤i sigortal›n›n
yüklendi¤i sorumluluk.

20.1.4. Can kayb›, bedensel yaralanma, hastal›k veya yaflam kurtarma için yap›lan
ödemeler.

20.1.5. [a] Kaptan, gemi zabitleri veya gemi adamlar›n›n t›bbi, hastane ve cenaze
masraflar›.
[b]  Kaptan, gemi zabiti veya gemi adamlar›n›n vatan›na iade masraflar›.
[Ücretten, ücret özelli¤indeki hizmet karfl›l›¤›ndan veya sözleflmenin sona
ermesi, geminin sat›fl›, sigortal›n›n di¤er herhangi hareketi sonucu oluflan
herhangi masraftan baflka]

20.2.  Sigortac›lar bu sigorta süresi boyunca bir kaza veya olaydan do¤an afla¤›dakilerden
herhangisi için sigortal›n›n zarar›n› tazmin etmeyi kabul eder :
20.2.1. Hasta veya yaral› kiflileri ya da kaçak yolcular›, s›¤›nan veya denizden

kurtar›lan kiflileri karaya ç›kartmak için yaln›z bu amaçla makul olarak yap›lan
ek yak›t masraf›, sigorta, ücretler, levaz›m, erzak veya liman masraflar›.

20.2.2. Gemide veya k›y›daki bulafl›c› hastal›k salg›n›n›n neden oldu¤u ek masraflar.
20.2.3. Geminin iflletilmesiyle ilgili herhangi yasa veya yönetmeli¤e uymama, ihmal

ya da herhangi hareket nedeniyle gemiye, sigortal›ya veya herhangi kaptan,
gemi zabitleri, gemi adamlar›na, masraf› sigortal› taraf›ndan karfl›lanan gemi
üyesi veya acentesine yüklenen ceza. fiu koflulla ki, kaptan, gemi zabitleri,
gemi adamlar› hariç, sigortac›lar sigortal›, acenteler veya hizmetlilerinin kendi
ihmal, kusur veya hatalar› sonucu olan herhangi cezay› sigortal›ya ödemekle
sorumlu olmaz.

20.2.4. Sigortal›n›n sahibi oldu¤u, kiralad›¤› veya kulland›¤› herhangi yerden gemi
enkaz›n›n tafl›nma masraflar›.

20.2.5. Sigortac›lar›n önceden yaz›l› izni ile sigortal›n›n sorumluluktan kaç›nma, en
aza indirme veya sorumlulu¤a itiraz için yapt›¤› veya ödemeye zorlanabilece¤i
hukuki masraflar.

‹ST‹SNALAR
20.3.   20.1 ve 20.2. Kloz'lardaki hükümlere ra¤men, bu 20. Kloz [afla¤›dakilerden] do¤an

herhangi sorumluluk, maliyet veya masraflar› kapsamaz:
20.3.1. ‹flçiler veya sigortal› taraf›ndan benzer flekilde kullan›lan kifliler ya da gemide,

gemi yan›nda veya gemi, av, malzeme veya onar›m› ile ba¤lant›l› di¤er kiflilerin
kaza veya hastal›klar› ile ilgili Workmen's Compensation Acts2 veya Employers'
Liability Acts3 ve di¤er herhangi yasa veya Common Law4 veya genel denizcilik
yasas›, di¤er benzer sorumluluk yasalar› gere¤i sigortal›n›n yapt›¤› do¤rudan
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veya dolayl› herhangi ödeme.
20.3.2. Di¤er taraf ile kararlaflt›r›lan bir hizmet veya ç›rakl›k sözleflmesi ile çal›flt›r›lan

herhangi kiflinin ölümü, hastal›¤› veya sakatlanmas› ile ilgili aç›k veya örtülü
anlaflma gere¤i sigortal›n›n yüklendi¤i sorumluluk.

20.3.3. Nas›l betimlenirse betimlensin cezaland›r›c› veya uyar›c› tazminat.
20.3.4. Yolcular.
20.3.5. Sigortal› gemideki bal›k a¤›, bal›kç›l›k malzemesi veya di¤er fleyler ya da

benzer menfaatler yahut sigortal› geminin üslenimleri. Fakat bu 20.3.5 Klozu
gemi enkaz›ndan bal›k a¤› veya malzemenin ç›kart›lmas› ile ilgili herhangi ek
masraf› istisna etmez.

20.3.6. Yap›mc› veya onar›mc›n›n sahibi oldu¤u veya sorumluluklar› alt›nda olan
gemideki eflyan›n z›ya veya hasar›.

20.3.7. Geminde bulunan, sigortal›n›n sahibi oldu¤u veya kiralad›¤›, konteyn›rlar,
teçhizat, yak›t veya di¤er eflya ile ilgili sözleflmeden do¤an sorumluluk veya
tazminat.

20.3.8. Gemideki kiflilere ait nakit, ciro edilebilir k›ymetler, k›ymetli maden veya tafllar,
mücevherat veya nadir veya k›ymetli özellikte fleyler ya da kaptan, gemi zabiti
veya gemi adamlar›n›n ikinci derecede kiflisel eflyalar›.

20.3.9. Kaptan, gemi zabiti veya gemi adamlar›ndan herhangi birinin de¤ifltirilmesini
beklerken geminin gecikmesinden do¤an yak›t, sigorta, ücretler, kumanya,
levaz›m ve liman masraflar›.

20.3.10. Afl›r› yükleme veya yasad›fl› bal›k avlamaktan do¤an para cezalar› veya
tazminat.

20.3.11. herhangi eflya veya kiflisel eflyan›n ya da benzer fleylerin kirlenmesi veya
bulaflmas›.

20.3.12. Geminin takseli de¤eri ve/veya sigorta bedelinin yetersiz olmas› nedeniyle
müflterek avarya, dava ve say ve kurtarma ve kurtarma masraflar› ve/veya
çat›flma sorumlulu¤unun 8,10 ve 18. Kloz'lar gere¤i ödenmeyen k›sm›.

20.4. Bu 20. Kloz ile sa¤lanan tazminat bu sigortan›n di¤er hüküm ve koflullar› ile sa¤lanan
tazminat ek olur.

20.5. Sigortal› veya sigortac›lar sorumluluklar›n› s›n›rlayabildikleri veya s›n›rlad›klar›nda, bu
20. Kloz ile ilgili sorumluluk bu s›n›rlanan miktardan sigortac›lar›n pay›n› aflamaz.

20.6. Bu 20. Kloz'a göre, her bir ayr› kaza veya olaydan ya da ayn› olaydan do¤an ard›l
[seri] kazalardan sigortac›lar›n sorumlulu¤u, hiçbir halde geminin sigorta de¤erinden
kendi paylar›n› aflamaz.

20.7. HER ZAMAN fiU KOfiULLA K‹
20.7.1. Bu 20. Kloz'a göre sigortal›dan bir tazminat talebine yol açabilir her kaza,

olay veya tazminat ve 20. Kloz'a göre sigortal› olabilir, sigortal›n›n sorumlulu¤una,
harç ödemesine veya masraf yapmas›na neden olabilecek her olay veya sorun
hemen sigortac›lara haber verilmelidir

 20.7.2.Sigortal›, sigortac›lar›n önceden yaz›l› onay› olmaks›z›n, bu 20. kloz'a göre
sigorta kapsam›nda olabilecek sorumlulu¤u kabul edemez veya herhangi
tazminat› onaylayamaz.
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21. HASAR B‹LD‹R‹M‹ VE TEKL‹FLER
21.1. Bu sigorta uyar›nca bir tazminat talebi ile sonuçlanabilir z›ya ya da hasar›n meydana

geldi¤i kaza halinde ekspertizden önce sigortac›lara ve e¤er gemi yurt d›fl›nda ise,
isterlerse sigortac›lar› temsil etmek üzere bir eksper atayabilmeleri için, en yak›n Lloyd's
acentesine de bildirim yap›l›r.

21.2. Sigortac›lar geminin havuzlanma veya onar›m için gidece¤i liman› kararlaflt›rmaya yetkili
[sigortac›lar›n taleplerine uymak için yap›lan seferden do¤an gerçek ek masraflar
sigortal›ya geri ödenir] ve onar›m yeri veya onar›mc› firmay› veto etme hakk›na sahiptir.

21.3.   Sigortac›lar ayr›ca, geminin onar›m› için teklifler alabilir veya ek teklifler al›nmas›n›
isteyebilirler. Böyle bir teklif al›nd›¤› ve sigortac›n›n onay› ile kabul edildi¤inde, sigortac›lar›n
istedi¤i teklifi almak için davet mektubunun gönderilmesi ile bu teklifin kabulü aras›nda,
sadece bu teklifin al›nmas› sonucu kaybedilen zaman için, bu zaman›n sadece teklif
al›nmas›n›n bir sonucu olarak kaybedildi¤i ölçüde ve teklifin sigortac›lar›n onay› al›nd›ktan
sonra gecikmeden kabul edilmifl olmas› koflulu ile sigortal› de¤er üzerinden y›ll›k  %30
oran›nda bir ödeme yap›l›r.

21.4. Bu 11. Kloz'daki koflullara uymamas› halinde belirlenen tazminat miktar›ndan %15
indirim yap›l›r.

22. MASRAFLARIN [S‹GORTASINA] ‹L‹fiK‹N YÜKÜMLÜLÜK
Bu sigortan›n yürürlükte oldu¤u süre içinde sigortal›, gemi sahibi, idarecileri veya ipotek
alacakl›s› taraf›ndan veya onlar hesab›na

22.1. masraflar, komisyonlar veya benzer menfaatler, P.P.I.5, F.I.A.6 veya di¤er herhangi benzer
terimlere ba¤l› olarak

22.2. nas›l betimlenirse betimlensin tekne ve makine sigortas›n›n aflan veya fazla de¤eri için
sigorta olmamas› veya yap›lmamas› flartt›r. Her zaman flu koflulla ki bu yükümlülü¤e
uyulmamas›, bundan haberi olmadan bu sigortay› kabul etmifl bir ipotek alacakl›s›n›n
tazminat talebine karfl› sigortac›lara herhangi bir savunma yaratmaz.

23.    YATMA VE ‹PTAL ‹Ç‹N ‹ADE
23.1. ‹ade afla¤›daki gibidir :

23.1.1. E¤er bu sigorta 4. Kloz gere¤i veya karfl›l›kl› anlaflma ile iptal edilirse,
bafllamam›fl her ay için ayl›k net.

23.1.2. Geminin bir limanda veya yatma yerinde, bu liman veya yatma yerinin
sigortal›larca uygun görülmesi kofluluyla [afla¤›da verilen özel izin gibi] ard›fl›k
30 günlük beher dönem için
[a]    Onar›ms›z [yatmalar] için net yüzde.............
[b]   Onar›ml› [yatmalar] için net yüzde...............

          E¤er gemi iade istenilen sürenin sadece bir k›sm›nda onar›mda ise, iade
s›ras›yla [a] ve [b] de [geçen] günlerin say›s›na göre günlük oran üzerinden
hesaplan›r.

23.2. HER ZAMAN fiU KOfiULLA K‹
23.2.1. Gemi, bu sigortan›n kapsad›¤› süre veya bu sürenin herhangi bir uzant›s›

içinde, sigortal› tehlikelerden veya baflka flekilde, tam z›yaa u¤ramam›fl olmal›d›r.
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23.2.2. Gemi, aç›kta veya korunmas›z sularda ya da sigortac›lar›n uygun bulmad›¤›
liman yahut yatma yerinde yatt›¤›nda, hiçbir bir halde iadeye izin verilmez.
Fakat sigortac›lar›n kabul etmesi kofluluyla, böyle uygun olmayan yatma yeri
uygun bulunan liman veya yatma yeri civar›nda say›larak, 30 ard›l günlük
süreyi hesap etmek için, geminin uygun olmayan sahada yatt›¤› günler uygun
bulunan liman›nda veya yatma yerindeki günlere ilave edilir ve geminin uygun
liman veya yatma yerinde gerçekten yatt›¤›  süre için iadeye izin verilir.

23.2.4. Y›ll›k fiyatta herhangi bir de¤ifliklik yap›lmas› halinde, yukar›daki iade oranlar›
buna göre ayarlan›r.

23.2.5. Bu 23. Kloz'a göre hak kazan›lan 30 ard›fl›k günü esas alan herhangi iadenin
ayn› sigortal›n›n birbirini izleyen poliçelerine taflmas› halinde, bu sigorta sadece
yukar›da 23.1.2.[1] ve/veya [2] f›kralar›ndaki oranlar üzerinden bu sigortan›n
süresi içine düflen ve iadenin gerçekten uygulanabilir oldu¤u günlere göre,
günlük oran esas› ile hesaplanan tutardan sorumludur. Böyle [baflka bir poliçeye]
taflan süre, sigortal›n›n seçimine ba¤l› olarak, ya geminin yatt›¤› ilk günden
ya da yukar›da 23.1.2 [1], [2] veya 23.2.2.de belirtildi¤i üzere ard›fl›k 30
günlük dönemin ilk günü bafllar.

Afla¤›daki Kloz'lar buyurucudur [amir hükümdür] ve bu sigortada kendileri ile uyuflmayan
herhangi hükmü geçersiz k›lar.

24. SAVAfi ‹ST‹SNASI
Bu sigorta hiçbir halde [afla¤›dakilerin] neden oldu¤u z›ya, hasar, sorumluluk veya
masraf› kapsamaz:   

24.1. Savafl, iç savafl, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan do¤an sivil kargafla ya da
savaflan bir güç taraf›ndan veya bu güce karfl› yap›lan herhangi bir düflmanca hareket.

24.2. Zorla tutma [zabt],el koyma, tutuklama, engelleme veya al›koyma [baratarya ve korsanl›k
hariç] ve bunlar›n sonuçlar› veya bunlara teflebbüs.

24.3. Terk edilmifl may›nlar, torpiller, bombalar veya di¤er terk edilmifl savafl silahlar.

25.    GREV ‹ST‹SNASI
Bu sigorta hiçbir halde [afla¤›dakilerin] neden oldu¤u z›ya, hasar, sorumluluk veya
masraf› kapsamaz:

25.1. Grevciler, lokavt edilmifl iflçiler veya ifl kar›fl›kl›klar›, kargaflal›k ya da halk hareketlerine
kat›lan kifliler.

25.2.   Herhangi terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi kifli.

26. KÖTÜ N‹YETL‹ HAREKETLER ‹ST‹SNASI
Bu sigorta hiçbir halde

26.1. bir patlay›c›n›n patlamas›ndan
26.2. herhangi savafl silah›ndan
do¤an ve kötü niyet ya da politik bir güdü ile hareket eden herhangi kiflinin neden oldu¤u z›ya,
hasar, sorumluluk veya masraf› kapsamaz.
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27.    NÜKLEER ‹ST‹SNA
Bu sigorta hiçbir halde atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleflme veya di¤er
benzer tepkime [reaksiyon] ya da radyoaktif [›fl›netkin] güç veya maddenin kullan›ld›¤›
herhangi savafl silah›ndan do¤an z›ya, hasar, sorumluluk veya masraf› kapsamaz.

CL 346 numaral› klozun yard›mc› tercüme metnidir, Orijinal ‹ngilizce metni esast›r.
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