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1.Genel olarak 
Temmuz 2004 tarihinde kurulan Deniz ‹htisas Mahkemesi, Türk denizcili€i aç›s›ndan 
önemli bir geliflmedir. Bu sayede söz konusu alanda meydana gelmifl olan 
uyuflmazl›klar, isminden de anlafl›laca€› üzere ayn› alanda ihtisas sahibi bulunan bir 
mahkemede çözüme kavuflturulacaklard›r.  
 
Bu düzenlemenin hedeflerinden bir di€eri de, görülecek olan davalar›n sürelerinin 
azalmas›d›r, di€er bir ifade ile envanterinde az say›da dava bulunan ve bu davalar 
bak›m›ndan ihtisas sahibi olan mahkemeden bu davalar› eski düzene göre çok daha h›zl› 
bir flekilde sonuçland›rmas› beklenmektedir. 
 

2.Deniz ‹htisas Mahkemesinin kuruluflu 
Deniz ‹htisas Maddesinin hukuki dayana€› Türk Ticaret Kanununun baz› maddelerinin 
de€ifltirilmesi hakk›ndaki kanundur. Bu kanun 28.4.2004 tarih ve 25446 say›l› Resmi 
Gazete ile yay›mlanm›fl ve bu suretle yürürlü€e girmifltir. Bu suretle Türk Ticaret 
Kanunun 4.maddesine afla€›daki hüküm eklenmifltir: 
 
“‹fl durumunun gerekli k›ld›€› yerlerde hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüflü ile Adalet Bakanl›€›nca, bu kanunun dördüncü kitab›nda yer alan deniz 
ticaretine iliflkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere Denizcilik ‹htisas 
Mahkemeleri kurulur. Bu mahkemelerin yarg› çevresi Hakimler ve Savc›lar Yüksek 
Kurulu taraf›ndan belirlenir” 
 
Yukar›da belirtilen kanun hükmüne uygun olarak Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu 
8.7.2004 tarihinde Istanbul’da Deniz ‹htisas Mahkemesinin kuruluflunu gerekli görmüfl 
ve söz konusu mahkeme 20.7.2004 tarihinden itibaren faaliyete geçmifltir.  
 

3.Deniz ‹htisas Mahkemesinin faaliyet sahas› 
Yukar›da Türk Ticaret Kanununda eklenen madde metninden de görülece€i üzere Deniz 
‹htisas Mahkemesinin faaliyet sahas› Türk Ticaret Kanununun 4.Kitab›nda yer alan 
konulardaki uyuflmazl›klar-d›r. Dolay›s› ile mahkemenin faaliyet sahas›na afla€›daki 
konular dahil olmaktad›r: 
 

- Bayrak ile ilgili hususlar 
- Gemiler üzerindeki ayni haklar (özellikle mülkiyet ve ipotek) 
- Kaptan 
- Donatan›n sorumlulu€u 
- Navlun sözleflmeleri 
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- Koniflmento 
- Tafl›yan›n sorumlulu€u ve haklar› 
- Deniz kazalar› (çatma, kurtarma ve müflterek avarya) 
- Gemi üzerindeki kanuni rehin haklar› (gemi alacakl›s› haklar›) 

 
Kanaatimize göre Deniz ‹htisas Mahkemesi ile ilgili söz konusu düzene getirilmesi 
gereken ilk elefltiri bu noktadan kaynaklan-maktad›r. Uygulamada deniz hukukundan 
kaynaklanan hemen tüm uyuflmazl›klar›n ayr›lmaz parças› deniz sigortalar›d›r, buna 
karfl›l›k deniz sigortalar› Türk Ticaret Kanununun 5.kitab›nda yer ald›€›n-dan dolay› 
buradan kaynaklanacak olan uyuflmazl›klar Deniz ‹htisas Mahkemesinin faaliyet sahas› 
d›fl›nda kalmaktad›r.  
 

4.Deniz ‹htisas Mahkemesinin görev sahas› 
Ad› geçen mahkeme Istanbul ‹li s›n›rlar› dahilinde Türk Ticaret Kanunun 4.kitab›ndaki 
yukar›da say›lan hususlardan kaynaklanan uyuflmazl›klar bak›m›ndan görevlidir, bu 
s›n›rlar›n d›fl›nda kalan hallerde ise, eski düzen geçerlili€ini korumaktad›r.  
 
Bunun yan›nda söz konusu düzenin beraberinde getirdi€i önemli bir husus vard›r, buna 
göre; 
 

- ‹zah edilen düzen sebebi ile belirtilen yarg› çevresinde söz konusu 
uyuflmazl›klara iliflkin davalar deniz ihtisas mahkemesinde ikame edilecekler ve 

 
- bunun yan›nda mahkemenin kuruluflundan evvel Istanbul yarg› çevresi dahilinde 

aç›lm›fl olan ilgili davalar da bunlar› gören ticaret mahkemeleri taraf›ndan deniz 
ihtisas mahkemelerine gönderileceklerdir. Bu s›rada uygulanacak olan flekil 
davay› gören ticaret mahkemesinin görevsizlik karar› vermesi ve bunu takiben 
ilgili davaya iliflkin dosyan›n deniz ihtisas mahkemesine gönderilmesidir. 
Görevsizlik karar› veren ticaret mahkemesi karar›nda sadece davan›n görevli 
mahkemeye (deniz ihtisas mahkemesi) gönderilmesini belirtmekle yetinir, 
dolay›s›yla ticaret mahkemesi dosyay› resen ihtisas mahkemesine gönderemez. 
Dava dosyas›n›n görevli mahkemeye gönderilmesi ve davaya görevli mahkemede 
devam edilebilmesi için davac›n›n görevsizlik karar›na karfl› temyiz süresinin 
sona erdi€i veya Yarg›tay’›n onama karar›n›n tebli€ edildi€i tarihten itibaren 10 
gün içinde görevli mahkemeye baflvurarak daval›ya tebligat yapt›rmas› 
gerekmektedir, aksi takdirde dava aç›lmam›fl say›lacakt›r. 

 
5.Deniz ‹htisas Mahkemesi ile ilgili fikirlerimiz 

Yukar›daki aç›klamalardan da görüldü€u üzere Deniz ‹htisas Mahkemesinin kuruluflu 
olumlu bir geliflmedir. Ancak bunun yan›nda olumsuz bir tak›m yönleri de 
bulunmaktad›r, buna göre halen tek hakimli olan bu mahkemenin (dolay›s› ile Asliye 
Hukuk) heyetli (üç hakimli – Asliye Ticaret Mahkemesi) statüsüne ç›kar›lmas› 
gerekmektedir, zira söz konusu uyuflmazl›klar asliye ticaret mahkemelerinden ihtisas 
gerektirmesi sebebi ile al›nm›fl olup, bu durumda heyetli düzenden tek hakimli düzene 
geçifl bize göre do€ru de€ildir, ayr›ca mahkemenin kuruluflundan önce aç›lan davalar›n 
da söz konusu mahkemeye gönderilecek olmas›ndan dolay› tüm bu davalarla tek bir 
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hakimin bafla ç›kmas› son derece zorlaflacak, ayr›ca bu durum uyuflmazl›klar›n h›zl› bir 
flekilde çözüme kavuflturulmas› hedefinden de sapmaya sebep olacakt›r. Bu sebeple 
derhal bu mahkemenin asliye ticaret mahkemesi statüsüne ç›kar›larak, heyet düzenine 
kavuflturulmas› gerekmektedir. 
 
Bunun yan›nda di€er yap›lmas› gereken bir husus da, Deniz ‹htisas Mahkemesi 
hakimlerinin deniz ticaret hukuku üzerinde derinli€ine bilgi sahibi olmalar›n› 
sa€lamakt›r, bu da Adalet Bakanl›€› bünyesinde özel bir e€itim program› ile 
gerçeklefltirilebilecek bir husustur. Bu programa Deniz Ticaret Odas›n›n da katk›da 
bulunmas› faydal› olacakt›r. 
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