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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü̈ tarafından pandemi olarak 

ilan edilen Coronavirüs (Covid-19), dünyanın 

birçok ülkesine yayılmış, ekonomik yönden tüm 

dünyada etkilerini giderek artırmış ve çalışma 

hayatını etkilemiştir. Birçok ülke çalışma hayatının 

sürdürülebilirliğini sağlamak için düzenlemeler 

yapmak durumunda kalmıştır. Türkiye’de de bu 

kapsamda 18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı 

başkanlığında yapılan Coronavirüs Değerlendirme 

Toplantısı sonrasında da birtakım düzenlemeler 

açıklanmıştır. Ardından pandeminin etkisiyle birçok 

hukuki düzenleme yapılarak sektörlere yönelik 

tedbirler alınmak durumunda kalmıştır.  

 

Coronavirus (Covid-19) nedeniyle tüm dünyada 

seyahatler durma noktasına gelmiş, çalışanlarını iş 

sağlığı ve güvenliği kapsamında gözetim borcu 

bulunan taşımacılık şirketleri taşıma sürelerine 

riayet edemez hale gelmişlerdir. Bu nedenle 

taşımacılık sektöründeki sözleşmelerde mücbir 

sebep hususunda değerlendirmeler yapılmaya 

başlanmıştır. Bu hususta taşıma sözleşmesinin 

tabi olduğu hukuk sistemine, sözleşmedeki mücbir 

sebep hükümlerine ve fiili duruma göre 

değerlendirme yapmak gerekecektir.  

 

Deniz taşımacılığında operasyonların planlandığı 

gibi yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Salgın 

nedeniyle gemilerde, limanlarda kargolar ile ilgili 

gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve gemi 

adamlarının iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 

uluslararası konvansiyonlara uygun olarak işlerini 

yürütmelerini sağlamaları gerekmektedir. 

 

 INTRODUCTION 

Coronavirus (Covid-19), which has been 

pronounced as a pandemic by the World Health 

Organization, has spread various countries and It 

has increased its effects all over the world 

economically and has affected the working life. 

Many countries had to implement new legal 

arrangements to ensure the sustainability of their 

working life. The chairmanship of Turkey also held a 

meeting on 18.03.2020 which is chaired by the 

President. In this regard after the  meeting on 

18.03.2020 it has been  decided to make various 

legal arrangements. Then, with the effect of the 

pandemic, many legal arrangements have been 

entered into force  to take precautions for the 

relevant sectors. 

 

Due to Coronavirus (Covid-19), travel all over the 

world have come to a halt, transportation 

companies, which have surveillance  obligation  

within the scope of the occupational health and 

safety of the employees, have failed to meet  the 

transportation time frames. Therefore, application of 

force majeure event to the contracts have started to 

be discussed in the transportation sector. In this 

regard, it will be important to evaluate  the legitimate 

framework to which the transport contract is subject, 

the terms of force majeure provisions under such 

contract  and the actual circumstances. 

 

It is essential to carry out the operations and the 

tasks as arranged in sea transport. Due to the 

epidemic, it is necessary to take the necessary 

health precautions regarding the cargoes in the 

ships and ports and ensure that the seamen conduct 
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I.TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE HAK 

DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER VE HUKUKİ İŞLEMLER 

YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME 

I.1. Deniz yoluyla taşımalara ilişkin Türk Ticaret 

Kanunu’nun (“TTK”) 1188. maddesine göre; 

“Eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç̧ 

tesliminden dolayı taşıyana karsı her türlü̈ 

tazminat istem hakkı, bir yıl içinde yargı 

yoluna başvurulmadığı takdirde düşer.” 

 

Hava taşımalarına ilişkin Montreal 

Konvansiyonu’nun 35. maddesine göre; 

“Eğer bir dava, varış̧ yerine ulaşma 

tarihinden ya da hava aracının ulaşmış̧ 

olması gereken ya da taşımanın 

durdurulduğu tarihten itibaren hesaplanan 

iki (2) yıllık bir süreç̧ içerisinde açılmazsa, 

hasara dair haklar geçersiz olacaktır.” 

 

Uluslararası karayolu taşımacılığında koşulları 

standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını 

belirleyen Convention Marchandise Routier 

(“CMR”)’nin 32. Maddesine göre; 

“Bu anlaşma gereğince yapılan 

taşımalardan doğacak davaların bir yıl 

içinde açılması gerekir. Ancak, bilerek kotü 

hareket veya mahkeme tarafından bilerek 

kotü hareket olarak kabul edilen kusurlarda, 

bu süre üç yıldır.” 

 

Yurtiçi kara taşımalarına ilişkin TTK’nin 855. 

maddesindeki düzenlemeye göre; 

“Bu Kitap hükümlerine tabi taşımalarda, 

yolcunun bir kaza sonucu ölmesi veya 

bedensel bütünlüğü zedeleyen bir zarara 

their business as per the international conventions 

on occupational health and safety. 

 

I.EVALUATING LAPSE OF TIME PERIODS AND 

LEGAL TRANSACTIONS IN THE 

TRANSPORTATION SECTOR 

I.1. According to Article 1188 of the Turkish 

Commercial Code (“TCC”) on sea transports; 

“The option to request any kind  of 

compensation against the bearer because of 

the misfortune or harm of the thing and its late 

conveyance falls except if the legal cure is 

applied inside one year.” 

 

According to Article 35 of the Montreal Convention 

on air transportation; 

“The right to damages shall be extinguished if 

an action is not brought within a period of two 

(2) years, reckoned from the date of arrival at 

the destination, or from the date on which the 

aircraft ought to have arrived, or from the date 

on which the carriage stopped.” 

 

According to Article 32 of the Convention 

Merchandise Routier ("CMR"), which sets the 

responsibilities of the carrier by standardizing the 

conditions in international road transportion; 

“The period of limitation for an action arising 

out of carriage under this Convention shall be 

one year. Nevertheless, in the case of willful 

misconduct, or such default as in accordance 

with the law of the court or tribunal seised of the 

case, is considered as equivalent to willful 

misconduct, the period of limitation shall be 

three years.” 
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uğraması halinde istem hakları on yılda; 

diğer zararlarda ise bir yılda 

zamanaşımına uğrar.” 

 

I.2. Coronavirus (Covid-19) kapsamında alınan 

tedbirler kapsamında kanun düzenlemesi yapılarak 

23.03.2020 tarihinde 7226 sayılı kanun yürürlüğe 

girmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre; 

“Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde 

görülmüş olması sebebiyle yargı 

alanındaki hak kayıplarının önlenmesi 

amacıyla; 

a) Dava açma, icra takibi başlatma, 

başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, 

ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak 

düşürücü süreler ve zorunlu idari 

başvuru süreleri de dâhil olmak üzere 

bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona 

ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 

tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 

tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu ile usul hükmü içeren diğer 

kanunlarda taraflar bakımından belirlenen 

süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından 

tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve 

uzlaştırma kurumlarındaki süreler 

13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve 

İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer 

kanunlarda belirlenen süreler ve bu 

kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri 

tarafından tayin edilen süreler; nafaka 

alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç 

 

According to  Article 855 of the TCC regarding 

domestic road transportion; 

“In the transportation subject to the provisions 

of this Book, the claim rights shall be expired in 

ten years, if the passenger dies as a result of 

an accident or is damaged by bodily integrity; 

for other damages it shall expire in a year.” 

 

I.2. Law No. 7226 has entered into force on 

23.03.2020 by making arrangements  for  the 

purpose of  measures to be implemented due to 

Coronavirus (Covid-19). As indicated by the 

regulations in the law; 

 “Due to the Covid-19 epidemic in our nation, in 

order to prevent the loss of any rights in the 

legal proceedings   

a) All periods with respect to the rise , use 

or termination  of a right, including filing a 

lawsuit, initiating enforcement 

proceedings, application, complaint, 

appeal, notice, notification, submission and 

timeout periods, deprivation times and 

mandatory administrative application 

periods; The periods determined in terms of 

the parties under  of the Administrative 

Procedure Law No. 2577 dated 6/1/1982, the 

Criminal Procedure Law No. 5271 dated 

4/12/2004, and the Civil Procedures Law No. 

6100 dated 12/1/2011; and In this context, the 

periods determined by the judge and the 

periods in mediation and reconciliation 

institutions, shall be halted from  13/3/2020 

(including this date), 
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olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf 

ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip 

taleplerinin alınması, ihtiyati haciz 

kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 

22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine 

kadar durur…” 

Kanundaki düzenlemeye göre zamanaşımı ve hak 

düşürücü süreler 30.04.2020 tarihine kadar 

durmuştur. Bu süre, salgının devam etmesi halinde 

Cumhurbaşkanı tarafından altı ayı geçmemek 

üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin 

kapsamı daraltılabilecektir. 

Kanundaki düzenleme ile birlikte hak düşümü ve 

zamanaşımı süreleri durdurulmuştur. 

 

II.TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE HASAR 

BİLDİRİM SÜRELERİ YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDİRME 

II.1. Salgın hastalık nedeniyle iletişim kanallarının 

sınırlı hale gelmesi, iş yürütme yönteminde de 

değişikliklere sebep olmuştur. Taşımacılık 

sektöründe yükte hasarın ortaya çıktığı hallerde 

bunların bildirim sürelerine ilişkin bir hukuki 

değerlendirme yapılması gerekmektedir. Öncelikle 

taşıma modelleri özelinde bildirim sürelerine 

bakıldığında Deniz taşımalarına ilişkin, TTK’nin 

(“TTK”) 1185. maddesine göre; 

• Ziya ve hasarın açıkça görülebildiği 

hallerde en geç̧ gönderilene teslim 

anında yazılı olarak; 

• Diğer hallerde eşyanın gönderilene 

teslimi tarihinden itibaren aralıksız 

olarak hesaplanacak üç gün içinde; 

b)  The periods determined in the Execution 

and Bankruptcy Law dated 9/6/1932 and 

numbered 2004 and other laws related to the 

follow-up law and the periods  determined by 

the judge or enforcement and bankruptcy 

offices in this context; all enforcement and 

bankruptcy proceedings (except alimony 

debts), party and follow-up transactions, 

receipt of new enforcement and bankruptcy 

follow-up requests, the proceedings regarding 

the execution and execution of the 

precautionary attachment decisions shall be 

halted from 22/3/2020 (including this date) until 

30/4/2020 (including this date) 

According to the regulation in the law, the lapse of 

time and the statutory limitation periods have halted 

until the date of 30.04.2020. This period can be 

extended  by the President up to six months for one 

time should the epidemic  continues, and the scope 

can be narrowed. 

With the regulations in the law, loss of a right and 

lapse of time periods were halted. 

 

II. EVALUATION OF DAMAGE NOTICE PERIODS 

IN THE TRANSPORTATION SECTOR 

II.1. Communication channels which are being 

restricted because of the epidemic, causes changes 

in the methods for leading business. In the transport 

sector, in situations where damage  occurs on the 

cargo,  legal assessment should be made regarding 

the notification  periods. Firstly, according to  Article 

1185 of the Turkish Commercial Code (“TCC”), 

which is related to maritime transportion when the 

notification periods are considered in terms of 

transportation models; 
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• Gecikme halinde ise, gönderilene teslim 

tarihinden itibaren aralıksız olarak 

hesaplanacak altmış̧ (60) gün içinde; 

Hasarın bildirilmesi gerekmektedir 

Hava taşımalarına ilişkin, Montreal 

Konvansiyonu’nun 31. maddesine göre; 

• Teslim almaya yetkili şahıs hasarın 

fark edilmesinden sonra derhal; 

• Kontrol edilen bagajlar bakımından 

teslim tarihinden itibaren yedi (7) gün 

içerisinde; 

• Kargolar bakımından teslim tarihinden 

itibaren on dört (14) gün içerisinde; 

• Gecikme halinde ise bagaj ya da 

kargonun alıcının kullanımına 

verilmiş̧ olması gereken tarihten 

itibaren yirmi bir (21) gün içerisinde; 

Hasarın bildirilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası karayolu taşımacılığında CMR’nin 

30. Maddesine göre; 

• Hasar, zarar ve ziyanın açıkça 

görülebildiği hallerde teslim anında; 

• Diğer hallerde ise teslimi takip eden 

yedi gün içerisinde (pazar günleri ve 

resmî tatiller hariç̧) yazılı olarak; 

• Gecikme halinde ise alıcının 

kullanımına verildiği tarihten sonraki 

yirmi bir (21) gün içinde; 

Hasarın bildirilmesi gerekmektedir. 

Yurtiçi kara taşımalarına ilişkin, TTK’nin 889. 

maddesindeki düzenlemeye göre; 

• Hasar, zarar ve ziyanın açıkça 

görülebildiği hallerde en geç̧ teslim 

anına kadar; 

• In cases where loss and damage can be 

clearly seen, the notification shall be 

made in writing at the latest at the 

moment of delivery ; 

• In other cases, within three days to be 

calculated continuously from the date of 

delivery of the item to the consignee; 

• In case of delay, within sixty (60) days to 

be calculated continuously from the 

date of delivery to the consignee. 

Damage of goods must be reported. 

According to Article 31 of the Montreal Convention 

regarding air transportation; 

• The person entitled to delivery must 

complain to the carrier forthwith after the 

discovery of the damage; 

• At the latest, within seven days from the 

date of receipt in the case of checked 

baggage; 

• Fourteen days from the date of receipt 

in the case of cargo; 

• In the case of delay, the complaint must 

be made at the latest within twenty-one 

days from the date on which the 

baggage or cargo have been placed at his 

or her disposal. 

Damage of goods must be reported. 

According to Article 30  of the  CMR in international 

road transport; 

• If the consignee takes delivery of the 

goods without duly checking their 

condition with the carrier or without 

sending him reservations giving a general 

indication of the loss or damage, not later 

than the time of delivery; 
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• Diğer hallerde ise teslimden sonraki 

yedi gün içerisinde; 

• Gecikme halinde ise teslimden 

itibaren yirmi bir (21) gün içinde; 

Hasarın bildirilmesi gerekmektedir. 

 

II.2. Yukarıda belirttiğimiz kanun düzenlemesine 

göre bildirim sureleri de durdurulmuştur. Ancak bu 

bildirim sürelerinin durup durmadığının ayrı ayrı her 

bir taşıma özelinde değerlendirilmesi gerektiği 

görüşündeyiz. Örnek olarak taşıma sürecinin 

tamamlanması ve yükün teslimi halinde, bildirim 

yükümlülüğünün kanundaki düzenlemeye 

istinaden ertelenmesi (bildirim sürelerinin 

durmasından yola çıkarak) hakkın kötüye kullanımı 

durumunu ortaya çıkarabilecektir. Yük ilgililerinin 

kanunda ve konvansiyonlarda belirtilen sürelere 

uymaları sürecin devamında ortaya çıkabilecek 

hukuki uyuşmazlıklar bakımından önceden tedbirli 

olmaları noktasında önem taşımaktadır. 

 

III. DENİZ YOLU İLE TAŞIMA 

SÖZLEŞMELERİNİN MÜCBİR SEBEP 

YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

III.1. Coronavirus (Covid-19) salgını taşıma 

sözleşmelerini (çarter parti) etkilemiştir. Bu etkilere 

ilişkin hukuki değerlendirme sözleşmeye 

uygulanacak hukuka göre yapılmalıdır. Bilindiği 

üzere İngiliz Hukuku’nda mücbir sebep, yalnızca 

ilgili sözleşmede açıkça tanımlanmış̧ ise kabul 

edilebilmektedir. 

TTK’nin 1179. maddesindeki düzenlemeye göre; 

“…Taşıyanın veya adamlarının kastından 

veya ihmalinden doğmayan sebeplerden 

ileri gelen zarardan taşıyan sorumlu 

• In other cases of loss or damage and 

within seven days of delivery in writing. 

(Sundays and public holidays excepted); 

• No compensation shall be payable for 

delay in delivery unless a reservation has 

been sent in writing to the carrier, within 

twenty-one days from the time that the 

goods were placed at the disposal of 

the consignee. 

Damage of goods must be reported. 

According to  Article 889  of the TCC regarding 

domestic land transport; 

• In cases where loss and damage can be 

clearly seen, to the latest at the moment 

of delivery; 

• In other cases, within seven days to be 

calculated continuously from the date of 

delivery of the item to the recipient; 

• In case of delay, within twenty-one (21) 

days to be calculated continuously 

from the date of delivery to the recipient; 

Damage of goods must be reported. 

 

II.2. According to the above-mentioned regulation,  

notification periods shall be stopped. However, in 

our opinion, it should be separately evaluated on a 

case by case basis, for each transport whether or 

not the abovementioned  notification periods stop.  

For example, in the cases where the transportation 

is completed and the cargo is delivered to recipient, 

the failure of the recipient to report relying on the 

above mentioned legal arrangement for the halt of 

the periods, may be interpreted as the abuse of right.    

The parties of the cargo must comply with the 

deadlines specified in the laws and conventions. 
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değildir. Taşıyanın veya adamlarının 

kastının veya ihmalinin bu zarara 

sebebiyet vermediğini ispat yükü, taşıyana 

aittir...” 

Coronavirus (Covid-19) salgını bu kapsamda 

taşıyanın kastından veya ihmalinden de söz 

edilemeyebilecektir. Bunun yanında TTK 

m.1182/1- b maddesine göre; 

“(1) Zararın aşağıdaki sebeplerden ileri 

gelmesi hâlinde taşıyan ve adamları, 

kusursuz sayılır: … 

b) Harp olayları, karışıklık ve 

ayaklanmalar, kamu düşmanlarının 

hareketleri, yetkili makamların emirleri 

veya karantina sınırlamaları…” 

Bu kapsamda, kanun hükümlerine istinaden 

taşıyan sorumlu tutulamayacaktır. Taşıyana 

yüklenebilecek bir kusur varsa eğer, taşıyan kusuru 

sebebiyle oluşan zarardan sorumlu olacaktır. 

Türk hukuku bakımından sözleşmede mücbir 

sebebe ilişkin bir düzenleme olmasa bile, şartları 

varsa Türk Borçlar Kanunun (“TBK”) 136. 

maddesinde düzenlenen ifa imkânsızlığı, 137. 

maddesinde düzenlenen kısmi ifa imkânsızlığı ve 

138. maddesinde düzenlenen aşırı ifa güçlüğü 

hükümleri uygulanabilecektir. 

 

III.2. Coronavirus (Covid-19)’un etkisiyle birlikte; 

gemi malikleri, donatan veya kiracıları ile 

çartererler bir yandan salgının yayılma ihtimalini ve 

etkilerine karşı önlemleri almak amacıyla makul 

çözümler aramaya başlamışlardır. Çarter partilere 

salgın hastalığa karşı bir kloz eklenebilecektir. 

Baltic and International Maritime Council 

(“BIMCO”), 2015 yılında yolculuk ve zaman 

 

III.EVALUATION OF MARITIME 

TRANSPORTATION FROM FORCE MAJEURE 

III.1.Coronavirus (Covid-19) epidemic  has also 

influence on  the contract of carrying (charter party). 

Legal evaluation of such  impacts should  be made 

as per the law governing the contract. As it is known, 

under  English  Law, existence of force majeure shall 

be accepted  in the case where it is expressly stated 

under the relevant contract. According Article 1179 

of the TCC; 

“… Carrier isn't liable for the damage leading to 

the reasons that are not caused by the intent or 

negligence of the carrier or his men. The 

burden of proof that the intent or negligence of 

the carrier or his men does not cause this 

damage belong to the carrier.” 

Coronavirus (Covid-19) epidemic may not be 

mention of in this context within any intent or 

negligence of the carrier. In addition to this, 

according to Article no.1182 / 1- b of TCC; 

“(1) In case the damage is caused by the 

following reasons carrier and its men, they are 

flawless: 

b) War events, chaos and rebellion, 

movements of public enemies, orders of 

competent authorities or quarantine 

restrictions” 

In this context, , carrier shall not  be held liable as 

per the law.   If there is any fault that may  be 

attributable  to  the carrier, the carrier will be held 

liable of the damages which may arise due to his 

fault.  

Provisions under Article 136 of the  Turkish Code of 

Obligations ("TCO"), “Impossibility of Performance”, 
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çarterleri için bu gibi durumlar için iki ayrı kloz 

hazırlamıştır. Bu hususta BIMCO klozlarından da 

faydalanabilecektir. 

 

IV. GECİKMELERİN DENİZ YOLU TAŞIMA 

SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 

IV.1. TTK’nin 1222. maddesine göre; 

“(1) Yolculuğun, bu Kanunda öngörülenler 

dışında bir tabiî olay veya umulmayan 

diğer bir hâl yüzünden başlamadan veya 

başladıktan sonra gecikmesi, tarafların 

hak ve yükümlülüklerini değiştirmez; 

meğerki, bu gecikme yüzünden 

sözleşmenin belli amacı kaybolmuş olsun. 

Bununla beraber, umulmayan hâlden 

kaynaklanan ve mevcut şartlara göre 

uzunca bir zaman süreceği anlaşılan 

gecikmelerde, taşıtan, gemiye yüklenmiş 

olan eşyayı rizikosu ve gideri kendisine ait 

olmak ve zamanında tekrar yüklemek 

şartıyla yeterli ve uygun bir teminat 

göstererek boşaltmaya yetkilidir. Taşıtan, 

yüklemenin yeniden yapılmaması hâlinde 

navlunun tamamını ödemek ve 

boşaltmanın sebep olduğu zararları tazmin 

etmek zorundadır. 

(2) Gecikmenin bir kamu tasarrufundan 

kaynaklandığı hâllerde, zaman üzerine 

kararlaştırılan navlun işlemez. 

(3) Kısmi yolculuk çarteri sözleşmeleri ile 

kırkambar sözleşmelerinde taşıtan geçici 

olarak boşaltmak hakkını ancak diğer 

taşıtanlar muvafakat ettikleri takdirde 

kullanabilir.” 

Article 137 “Partial Impossibility of Performance” 

and  Article 138 “Excessive Difficulty in 

Performance” may be applicable, regardless of the 

existence of any express force majeure provision 

under the contract.   

 

III.2. With the impact of Coronavirus (Covid-19); 

ship-owners, endowers or tenants and charterers 

have started to look for sensible solutions to take 

measures to prevent the outbreak from spreading 

and its effects. 

A clause against epidemic may  be included  to 

charter parties. Baltic and International Maritime 

Council (“BIMCO”) published two separate clauses 

for such situations in its travel and time charters in 

2015. In this regard, we may  use those clauses 

which are published by BIMCO. 

 

IV. EFFECTS OF DELAYS ON MARITIME 

TRANSPORTATION CONTRACTS 

IV.1.  According to  Article 1222 of the TCC; 

“(1) If the journey delay before the journey 

starts or after occurs due to an event or other 

unexpected situation other than those 

stipulated by law does not change the rights 

and obligations of the parties. If this delay 

doesn't affect the purpose of the contract. 

Nevertheless, in the delays arising from the 

unexpected situation and understood to take a 

long time according to the current conditions, 

the shipper, at his own expense is authorized 

to unload the goods loaded on the ship by 

showing a risk and suitable guarantee provided 

that it. The Shipper is obliged to pay the entire 

freight and compensate for the damages 
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Deniz yolu taşımalarında, salgının umulmayan hal 

olarak değerlendirilebileceği kuşkusuzdur. Bu 

noktada düzenlemeden de anlaşılacağı üzere 

gecikme nedeniyle fesih hakkı bulunmamaktadır. 

Elbette gecikme nedeniyle taşıma sözleşmesi artık 

katlanılamaz bir hal aldıysa fesih imkânı ayrıca 

değerlendirilmelidir. 

 

SONUÇ 

Taşımacılık sektöründe operasyonların planlandığı 

gibi yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. 

Coronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle gemilerin 

süresinde yüklenememesi, tahliye edilememesi 

hallerinde demuraj taleplerinin karşılanıp 

karşılanamayacağı sorularını da beraberinde 

getirmiştir. Demuraj talepleri yönünden de taşıma 

sözleşmelerinde özel klozlar eklenebilir. Salgın 

nedeniyle gemilerde, limanlarda kargolar ile ilgili 

gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve gemi 

adamlarının iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 

uluslararası konvansiyonlara uygun olarak işlerini 

yürütmelerini sağlamaları gerekmektedir. Yukarıda 

da ifade ettiğimiz gibi BIMCO tarafından Ebola 

salgını döneminde çarter partiler için hazırlanan 

klozlar bu Coronavirus (Covid-19) döneminde de 

kullanılabilir. Taşımacılık hukuku kapsamında 

hukuki değerlendirme yapılırken her bir taşıma işini 

ayrı ayrı değerlendirmek gerektiği görüşündeyiz. 

 

caused by the unloading in case the loading is 

not made again. 

(2) In cases where the delay is due to a public 

saving, the freight agreed on time will not apply. 

(3) Partial voyage charter agreements and 

forty-carter contracts can only be used to 

temporarily evacuate the carrier if they are 

approved by other shippers.” 

Undoubtedly, in sea transport, the epidemic may be 

accepted as an unexpected event . At this point, as 

can be understood from the regulation, there is no 

right of termination due to delay. Obviously, if the 

contract of carriage has become unbearable due to 

the delay, the possibility of termination must be 

considered separately. 

 

CONCLUSION  

It is critical to completing the tasks, as it’s arranged 

in the transportation sector. In cases where the 

ships cannot be loaded and evacuated due to the 

Coronavirus (Covid-19) epidemic , the question is 

raised whether the demands for demurrage can be 

met or not. In terms of demurrage demands, special 

clauses may  be included  in the transport contracts.   

 

Due to the epidemic, necessary  health precautions  

in ships and ports, about the transportation work, 

shall be taken, also seamen are required to provide 

that they conduct their business in accordance with 

international conventions on occupational health 

and safety.   

 

As mentioned above,  clauses prepared by BIMCO 

for charter parties during the Ebola epidemic  may  

also be used during Coronavirus (Covid-19) 
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epidemic  period. We are of the opinion that it is 

necessary to evaluate each  transportation business 

separately  while performing any legal evaluation 

from the  transportation law perspective.  
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