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This circular is provided in Turkish and English. 
 
23 Mart 2021 tarihinde Süveyş Kanalı’nda karaya oturan “Ever Given”, denizcilikte imkansızın söz 
konusu olmadığını ve yaşanan her olayın herkesi/hepimizi ne kadar ilgilendirdiğini bir kez daha gözler 
önüne serdi. 
 
“Ever Given” 6 gün sonra yüzdü ve Kanal geçişlere açıldı ancak masa başı çalışmaları daha yeni başlıyor. 
Olayın hemen akabinde sektör uzmanlarından gelmeye başlayan sirkülerler, eminiz, bir süre daha 
ilgiyle takip edilecek. 
 
Her ne kadar hukuki sorumluluk, tazminat vs konularında kesinlikler oluşmamış da olsa, kendi 
uzmanlığımızla ilgili gelen sorulara cevap vermek amacıyla, biz de bu sirküleri yayınlama ihtiyacı 
hissettik.  
 
Özellikle altını çizmek isteriz ki, P&I sigortası, Sigortalının hukuki sorumluluklarını, kurallar tahtında, 
teminat altına alır ve bu nedenle, bu sirkülerdeki teminat yorumlarını, Sigortalının hukuki 
sorumluluğunun tespit edilmiş olduğunu varsayarak yaptık. Yine belirtmek isteriz ki, çoğunlukla 
homojenlik gösteren P&I kuralları, uygulanışları yönünden Klupten Kulube farklılıklar içerebilmektedir.  
 
“Ever Given” gemisinde yaşanan kazayı örnek olay olarak alacak olursak; kazalı geminin maruz kaldığı 
fiziksel hasarlar H&M sigortası tarafından; kurtarma masrafları, ilan edilen avarya tahtında, 
tekne&makine sigortası ve gemideki yük sigortaları tarafından ortaklaşa karşılanacaktır. Ancak yük 
taraflarının, geminin taşıma kontratını ihlal ettiklerini hukuken gösterebilmeleri durumunda, kargo 
tarafında düşen payı P&I teminatı altına alınmaktadır. 
 
Yine kazalı geminin Kanal’da sebep olduğu fiziksel hasarlar da FFO (sabit ve yüzer cisimler) klozu 
tahtında H&M ya da P&I tarafından (söz konusu risk hangi poliçede teminat altına alınmışsa) 
ödenecektir. 
 
Kanal otoritesinin yapacağı talebi hangi nam altında sunacağı ayırt edici olmakla beraber, navigasyon  
cezası olarak tahakkuk edecek cezaların Kulüp Yönetim Kurulu onayına vabeste ödeneceği 
düşünülmektedir. Aynı şekilde Kanal Otoritesinin maruz kaldığı gelir kayıpları da Omnibus kuralı altında 
Yönetim Kurulu onayına tabii olacaktır. 
 
Gecikme nedeniyle zarara uğrayan gemilerin kira kayıpları, muafiyet süresine vabeste, ayrı bir sigorta 
ürünü olan “delay insurance” tarafından ödenebilir. Gecikme nedeniyle yaşanacak kargo zararı ve 
muhtemel geç teslim talepleri gemilerin P&I teminatları altında değerlendirilmelidir. 
 
Yaşanacak hukuki sürecin sonunda, kazalı geminin, gecikme nedeniyle mağdur olan gemilerin 
kayıp/zararlarını ödemesine hüküm verilmesi halinde, bu tazminatın P&I Kuluplerinin ilgili kuralları 
tahtında değerlendirmeye gireceği anlaşılmaktadır. 
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"Ever Given" grounded in the Suez Canal on 23rd March 2021. This casualty demonstrates that there 
are no impossibilities in the maritime world, and the extent to which such an event may impact upon 
or concern us. 
 
“Ever Given” was floated after 6 days and the Canal re-opened to transits, however, the desk job is just 
beginning to deal with the various issues arising from this event. 
 
Commentary shared by various industry experts to date will be followed with interest for some time to 
come, particularly as the case develops. We are publishing this circular in order to answer questions 
about insurance coverage. 
 
It is important to highlight that there are no certainties yet regarding the issues of legal liability and 
compensation in the case of ‘Ever Given’. 
 
P&I insurance covers legal liabilities of the Insured, subject to P&I Club rules. We should mention that 
legal liability of the Insured should be clear in order to trigger P&I insurance cover. P&I Club rules are 
mostly homogeneous, but may contain differences in terms of implementation from Club to Club. 
 
If we consider the "Ever Given" case; 
 
The physical damages suffered by the vessel (Ever Given) will be covered by the vessel’s H&M 
insurance.  
 
The salvage costs of the vessel/cargo will be jointly covered by vessel’s H&M insurance and the 
insurers of the cargo on board, under the “general average” declaration.  
 
However, if the cargo interests can demonstrate that the vessel breached the contract of carriage, the 
cargo’s proportion of the general average expenses may not be recoverable. Unrecoverable general 
average expenses for cargo’s interest is typically covered by P&I insurance. 
 
The physical damage caused by the casualty to the Canal will be paid by the vessel’s H&M insurers or 
P&I Club under the FFO clause (fixed and floating objects), dependent on which policy includes the 
‘FFO’ risk.  
 
Although, the entity against which the Suez Canal Authority will submit their claim is distinctive, it is 
thought that the penalties accrued as navigational penalties will be paid upon the approval of the 
Board. Likewise, the revenue losses incurred by the Canal Authority will be subject to the approval of 
the Board under the Omnibus rule. 
 
Loss of hire of the vessels that suffered damage due to the delay can be paid by “delay insurance” 
which is a separate insurance product and subject to deductible time period. Cargo damage due to 
delay and possible late delivery claims should be evaluated under the P&I insurance of the vessels. 
 
At the end of the judical process, in the event that the casualty vessel is ordered to compensate the 
losses / damages of the vessels impacted by the delay, it is thought that this compensation would be 
covered in accordance with the rules of P&I Clubs. 
 


