UKRAYNA'DA RUS ASKERİ KUVVETLERİNİN İŞGALİ NEDENİYLE,
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Şu anda, işgalci Rus askeri kuvvetleri Ukrayna'ya
doğru ilerliyor. Bizler ise II. Dünya Savaşı'ndan
bu yana yapılan en büyük askeri harekata tanık
oluyoruz. Küresel toplumun halihazırda, COVID
salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde, bu
savaş hükümetleri uzun vadeli ekonomik ve
politik
istikrarsızlığa
sürükleyecek
gibi
gözüküyor. Bu savaşın etkisi zaten tüm dünyada
hissedilmeye başlandı. 22 yıldır Rusya Devlet
Başkanlığı görevini yürüten ve “tarihi
toprakları" geri alma gayesiyle harekete geçen
Vladimir Putin, savaş ilan ederek bir ülkenin
Uluslararası hukukunu ve egemenliğini açıkça
ihlal etmiş ve bu hareket ekonomik sonuçlara
neden olmuştur.

Currently, invading Russian military forces are
moving across Ukraine. We are witnessing the
most massive military operation since World
War II. At a time, when the global community is
already struggling with the COVİD pandemic,
this war may plunge governments into longterm economic and political instability. The
effect of this war has already been felt
throughout the world. Vladimir Putin, who has
been serving his duty as President of Russia for
22 years, acting to reclaim “historic lands”,
openly violated International law and
sovereignty of a country by declaring war, and
this act caused economic ramifications.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin komşu ülkeler
arasındaki siyasi ilişkileri yönlendirdiği
bilinmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu
bölgede ise siyasi ilişkiler ekonomik ve ticari
ilişkileri etkilemeye başlamıştır. Komşu
ülkelerle yaşanan ikili sorunların veya bu
ülkelerin kendi iç sorunlarının, Türkiye’nin
gerek komşularıyla gerek diğer bölge ülkeleriyle
ekonomik ve ticari ilişkilerini olumsuz etkilediği
gözler önündedir.

It is known that usually, economic and trade
relations affect political relations between
neighboring countries. However, in the
geopolitical region in which Turkey is located,
political relations affect economic and trade
relations. It is now clear once again that the
bilateral problems with neighboring countries
or the internal problems of these countries
themselves negatively affect Turkey's economic
and trade relations with both its neighbors and
other countries in the region.

Rusya’nın
Ukrayna’ya
askeri
harekat
başlatması, dünyanın en büyük tahıl
ihracatçıları arasında yer alan bu iki ülkeden
dünya
piyasalarına
hububat
sevkiyatı
konusundaki endişeleri ve arz/talep risklerini
artırmıştır.

Russia's military strike on Ukraine has
generated fears about the transportation of
goods to overseas markets from these two
nations, which are some of the world's major
grain exporters.

Güncel
gelişmeler ışığında,
Azak ve
Karadeniz’deki limanlar şimdiye kadar hasar
görmemiş görünse de; ticari faaliyetlerle
uğraşan insanları, gemilerin yüklenememesi ve
sözleşmelerin
yerine
getirilememesi
durumunda bir fors majör (mücbir sebep) ilanı
ile karşılaşılması endişesi sarmış durumdadır.

Due to current events, although the ports in
Azov and the Black Sea have not been damaged
so far, traders are concerned that if the vessels
cannot be loaded and the contracts cannot be
fulfilled, a force majeure declaration would be
issued.
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Deniz Ticaretinde dünya liderleri arasında yer
alan konteyner hat şirketleri Hapag-Lloyd ve
Maersk Ukrayna ofislerini kapatmış ve
çalışanları evlerine göndermiştir. Danimarka
mukimli şirket Maersk, 28 Şubat 2022’ye kadar
Ukrayna
limanlarına
uğramayacağını
açıklamıştır. DSV’de, Ukrayna’daki Bilişim
Teknolojileri sisteminin bazı kısımlarını
kapatmıştır.

Container lines such as Hapag-Lloyd and
Maersk, who are among the top leaders in
maritime trade, closed their Ukrainian
headquarters and sent employees home.
Maersk has stated that they will not operate at
Ukrainian ports until February 28, 2022.
Logistics company DSV, closed some parts of
the IT system in Ukraine.

Esasen mücbir sebep tanımına Türk Hukukunda
mevzuatta yer verilmemiş olsa da; yorumu
Yargıtay içtihatlarında belirlenmiştir. Mücbir
sebep denildiği zaman; Hukuki ilişkinin ihlaline
neden olan sebebin taraflardan veya hukuki
ilişkiden kaynaklanmamasını, kaçınılmaz bir
olaydan kaynaklı meydana gelmesini ve mücbir
sebebin sözleşmenin kurulduğu sırada bunun
gerçekleşeceğinin kesin olmaması yani
öngörülemez olmasını ararız. Bu durumda ifa
imkansızlığı veya ifanın gereği gibi yerine
getirilememesi durumu ortaya çıkacaktır.
Denizcilikle ilgili birçok uyuşmazlığın İngiliz
hukukuna göre çözümlendiği ve yorumlanması
gerektiği göz önünde bulundurularak, her ne
kadar, genellikle savaş gibi haller çarter
partilerde açıkça mücbir sebep olarak sayılsa
da, çarter partilerin tekrar kontrol edilmesi,
sürelerin gözden geçirilmesi ve sürecin hukuken
titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.

Even though there is not any definition of force
majeur in the Turkish legislation, its
interpretation has been involved in Turkish
Supreme Court decisions. When it comes to
force majeure, we seek that the cause of the
violation of the legal relationship is not caused
by the parties or the legal relationship, that it is
caused by an inevitable event, and that the
force majeure is not certain that it will occur at
the time of the contract's establishment, that it
is unpredictable. The impossibility of
performance or the incapacity to adequately
perform the contract will occur under this
circumstance. Considering that many maritime
disputes are resolved and interpreted by
English law, charter parties should be doublechecked, time limits should be reviewed and
the legal process should be followed
elaborately, even though war is stipulated as
force majeur generally in most of the charter
parties.
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