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D) Poliçeye ilişkin işlemlerin yapılacağı yer 
MADDE 755- (1) Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz etmek, protesto çekmek, 

poliçenin bir nüshasının verilmesini istemek gibi belirli bir kişi nezdinde yapılacak olan bütün 
işlemlerin, bu kişinin ticaret yerinde ve böyle bir yeri yoksa konutunda yapılması gereklidir. 

(2) Ticaret yeri veya konutun bulunduğu yer dikkatle araştırılır. Kolluktan veya yerel 
posta yönetiminden edinilen bilgilerden bir sonuç çıkmadığı takdirde başka araştırma 
yapmaya gerek yoktur. 
 

F) Taşıyıcının sorumluluğu  
MADDE 914- (1) Taşıyıcı, yolcuları rahat bir yolculukla ve sağlıklı olarak gidecekleri 

yere ulaştırmakla, özellikle hava, ses, yer ve çevre kirliliğine meydan vermemek için gerekli 
düzeni kurmakla, gerekli diğer tüm önlemleri almak ve mevzuatta öngörülen kurallara 
uymakla yükümlüdür.  

(2) Taşıyıcı, yolcuların kazaya uğramalarından doğacak zararı tazmin eder. Yolcunun 
kaza sonucunda ölmesi hâlinde, onun yardımından yoksun kalanlar uğradıkları zararın 
tazminini taşıyıcıdan isteyebilirler. Ancak, taşıyıcı, kazanın kendisinin veya yardımcılarının 
en yüksek özeni göstermelerine rağmen, kaçınamayacakları ve sonuçlarını önleyemeyecekleri 
bir sebepten ileri geldiğini ispat ederse tazminattan kurtulur. 
           (3) Taşıyıcı, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesi, bilette gösterilen araç 
yerine onunla aynı düzeyde olmayan başka bir aracın sefere konulması, aracın belli saatten 
önce hareketi nedeniyle yolcunun yetişememesi, taşıma aracında durumun gerektirdiği ilk 
yardım malzemelerinin ve ilaçlarının bulundurulmaması veya bunlardan derhâl yararlanma 
imkânının sağlanmamış olması sebebiyle de, ikinci fıkraya göre sorumludur; herhangi bir 
zarar ispat edilmese bile taşıyıcı bilet parasının üç katını tazminat olarak öder. 

(4) Üçüncü fıkrada gösterilen hareketleri yapan araç şoförleri, araçları emri altında 
bulunduran kişiler ile araçları taşıma işinde kullanılanlar, şikâyet üzerine, kolluk görevlileri 
tarafından yüz Türk Lirasından binbeşyüz Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla  
cezalandırılır. 
 

II- Yabancı mevzuata uyma 
MADDE 1092- (1) Kaptan, yabancı bir ülkede bulunduğu sırada o ülke devletinin 

mevzuatına, özellikle kolluk, vergi ve gümrük kurallarına uymamasından doğan zararları 
tazmin ile yükümlüdür. 

(2) Kaptan, gemisine harp kaçağı niteliğine sahip olduğunu bildiği veya bilmesi 
gereken eşyayı yüklemesi sebebiyle ortaya çıkan zararı da tazmin ile yükümlüdür. 
 

b) Caiz olmayan eşya ve yükleme hakkında 
MADDE 1146- (1) Taşıtan ve yükleten, harp kaçağı veya ihracı, ithali veya transit 

olarak geçirilmesi   menedilmiş  olan  eşyayı  yükler   yahut  yükleme  sırasında  mevzuata, 
özellikle kolluk, vergi ve gümrük kurallarına aykırı hareket ederlerse, taşıyana karşı 
sorumludur; bu yüzden zarar gören diğer kişilere karşı ise ancak kusurları varsa sorumlu 
olurlar. 

(2) Kaptanın onayıyla hareket etmiş olmaları, taşıtan ve yükleteni diğer kişilere karşı 
sorumluluktan kurtarmaz. Bunlar eşyanın el konulmuş olduğunu ileri sürerek navlunu 
ödemekten kaçınamazlar. 

(3) Eşya, gemiyi veya içindeki diğer eşyayı tehlikeye sokarsa, kaptan, bunu karaya 
çıkarmaya veya zorunluluk hâllerinde denize atmaya yetkilidir. 
 


